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NOTER s. 633

Oversigt. Beskrivelsen af domkirkens inventar
indledes med en kort kronologisk redegørelse
for de bevarede genstande. Disse udgør kun en
lille del af det rige inventar, som i middelalderen
og de første århundreder efter reformationen
smykkede hovedkirken i Fyns stift. Selvom den
lutherske nyordning medførte væsentlige indgreb i kirkens møblering, skete de største omkalfatringer i nyere tid imidlertid i forbindelse
med de store bygningsistandsættelser o. 1750 og
1870 (jfr. s. 312f. og 321f.). Ved begge lejligheder kasseredes store mængder af inventargenstande. Herafer enkelte dele bevaret, enten genanvendt i andre kirker eller placeret på museer.
I indledningen s. 412-20 redegøres for domkirkens skiftende indretning, for så vidt denne
lader sig rekonstruere ud fra det bevarede kildemateriale. Møbleringen har naturligt nok været
præget af kirkebygningens skiftende status, i
middelalderen som centrum for dyrkelsen af
helgenkongen Knud den Hellige og kirke for
det rige benediktinerkloster med funktion af
domkapitel og fra 1618 som sognekirke for
†Gråbrødre kirkes (førhen †S. Albani) menighed
(jfr. s. 79f.). Under omtalen af det middelalderlige kirkerum fremlægges desuden de sparsomme vidnesbyrd om domkirkens engang så
righoldige kirkeskat. Endelig nævner afsnittet
inventarets farvesætning, således som det har
fremtrådt i forbindelse med skiftende istandsættelser.
Domkirkens ældste inventargenstande og
samtidig dens fornemste klenodier er de to helgenskrin med levningerne af S. Knud og antagelig af hans broder Benedikt. Skrinene lader sig
datere til henholdsvis o. 1100 og o. 1150-75. Af
kirkeskatten er yderligere bevaret et hostiegemme i form af en due fra 1200'ernes begyndelse samt en emaljeret plade, formentlig fragment af et bogbind fra samme tid. Vel fra 1300 er
domkirkens ældste klokke, »Adamsklokken«,
Fig. 292. Interiør m o d øst. Jens-Jørgen Frimand fot.
1988. - Interior looking east.

411

mens senmiddelalderen repræsenteres af et antal
korstole fra o. 1475 og otte broderede helgenfigurer, hidrørende fra en samtidig korkåbe. Fra
katolicismens sidste år, o. 1520, er Claus Bergs
prægtige høj altertavle, der dog oprindelig var
bestemt til et andet kirkerum, koret i den væsentlig mindre †Gråbrødre kirke.
Fra tiden efter reformationen hidrører den nye»
kirkeforfatnings nok vigtigste inventarstykke prædikestolen, der i domkirken udførtes 1591 af
billedskæreren Jens Asmussen. Tre dele af kurven er fra midten af 1700'erne kommet i brug i
tre vestfynske kirker. Fra 1597 er den omstøbte
stormklokke, der o. 1618 overflyttedes fra Gråbrødre kirke. 1620 leveredes døbefonten af den
lybske klokkestøber Berent Bodemann. O. 1649
erstattedes en ældre altertavle af Anders Mortensens store bruskbaroktavle, hvoraf hovedparten endnu er bevaret, omend adskilt i flere
dele. 1600'ernes sidste årtier og begyndelsen af
1700'erne repræsenteres af alterskranken, en
række lysekroner, en messehagel samt væsentlige dele af altersølvet. Hovedparten af alt dette
skænkedes af private velgørere.
Den store istandsættelse i 1700'ernes midte
satte sit afgørende præg på kirkerummet med
fornyelse af prædikestol, orgel samt stolestader,
pulpiturer og korgitter, hvoraf de sidstnævnte
indretninger dog kun er fragmentarisk bevaret.
Blandt frugterne af renoveringen skal også tælles de to våbentavler for Frederik II og dronning
Sophie. Til fornyelserne hørte endelig omordningen af domkirkens gravminder (s.d.). I
1700'ernes anden halvdel tilkom to dåbsfade
(1764), en messehagel og en klokke (»lektieklokken«, 1767), mens kalken omstøbtes 1772.
1833-34 fremdroges og genopstilledes helgenskrinene, i første omgang i et særligt indelukke i
nordre sideskib. Hovedrestaureringen o. 1870
bibragte domkirken det helhedspræg, som
endnu gør sig gældende. Rekonstruktionen af
krypten og opstillingen 1886 af Claus Bergs
tavle i det hævede kor blev bestemmende for
østpartiets møblering. I skibet opstilledes nye
stolestader, pengeblokke og en kongestol, ligesom dørfløjene og orgelværket fornyedes. Fra
dette århundrede skal fremhæves den ny bispe-
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kåbe (1903) og rækken af bispemalerier, der allerede grundlagdes i 1800'ernes sidste årtier på
initiativ af den daværende kirkeværge Frederik
Wilhelm Hey. Hertil kommer forskellige private donationer i form af kirkesølv, en syvarmet
lysestage (1913) og en lysekrone, skænket af
hhv. stiftsprovst H. H. Lützhøft og biskop L.
N. Balslev foruden andre mindre inventaranskaffelser. 1988 modtog kirken som gave et nyt
klokkespil, opsat i anledning af Odense købstads 1000-års jubilæum.
De enkelte inventargenstande er beskrevet i
den for Danmarks Kirker vanlige rækkefølge:
Alterborde og -paneler (s. 421). Alterklæder (s. 422).
Helgenskrinene (s. 424). Høj altertavlen (s. 459).
Andre altertavler (s. 539). Altersølv (s. 549). Alterudstyr (s. 558). Liturgiske dragter (s. 563). Alterskranke (s. 569). Fonte og fontelukkelser (s. 569).
Korskranker og -gitre (s. 573). Prædikestole (s. 576).
Stoleværk (s. 581). Særlige rumindretninger (s. 594).
Kister og skabe (s. 595). Pengebeholdere (s. 597).
Dørfløje og pulpiturer (s. 600). Orgler (s. 604). Forskellige tavler (s. 609). Bispeportrætter og andre malerier (s. 611). Belysning (s. 620). Andet ophængt,
ligbårer etc. (s. 626). Tårnure (s. 626). Klokker
(s. 628). 1
Kilder. Som optakt til beskrivelsen af det middelalderlige og det efterreformatoriske kirkerums indretning skal kildematerialet hertil kort
omtales. 2 Fra tiden før 1618 kendes kun ganske
få og spredte oplysninger. 3 Først herefter er det
muligt ud fra de bevarede kirkeregnskaber at
danne sig et mere sammenhængende billede af
inventarets udformning og placering, selvom
meget forbliver hypotetisk på grund af kildernes
ofte summariske karakter. 4 Bortset fra regnskabsoplysningerne hidrører de tidligste beskrivelser af domkirkens inventar fra 1600'ernes sidste årtier. 5 I særlig grad var interessen knyttet til
enkelte udvalgte genstande, således helgenskrinene og den 1886 fra Vor Frue kirke overflyttede
altertavle. Vedr. de specielle kilder hertil, jfr.
s. 425 og 460. Ud over detaljerede registreringer
af domkirkens gravminder 6 bragte 1700'ernes
fremvoksende antikvariske litteratur ikke meget
nyt. 7 Først efter 1800 kendes detaljerede planer
og prospekter af interiøret, tidligst grundplanen

fra 1813 af stiftsbygningskonduktør Johan Hanck
(jfr. fig. 29) og de to litografier af domkirkens
indre mod øst og vest, udført efter forlæg af
arkivtegneren Niels Ringe 1840 (fig. 295, 468 og
477). 8 Fra samme periode stammer den hidtil
mest udførlige redegørelse for inventaret, beskrevet før hovedrestaureringen 1868-75 af domkirkens daværende kantor, H. P. M u m m e (1844),
mens et fyldigt uddrag af kilder, fortrinsvis
trykte, til domkirkens historie publiceredes af
antikvaren L. S. Vedel Simonsen (1842-44). 9 Inventaret i det nyrenoverede kirkerum efter 1875
blev indgående beskrevet af J. Lauritsen (1875)
og stiftsprovst A. K. Damgaard (1887-89).10
Det middelalderlige kirkerum. Indretningen af
den middelalderlige kirke lader sig kun beskrive
i få, generelle vendinger. Det gælder både for
frådstenskirken (o. 1086-1125) og teglstenskatedralen (o. 1285-1499). Navnlig i høj- og senmiddelalderen har kirkerummet i lange perioder
stået som én stor byggeplads, hvor arbejder er
foregået snart i vest, snart i øst og i sidste fase
omkring skibets midterste fag (s. 134f.). Hvorledes det har influeret på selve møbleringen, er
så godt som uvist.
I forbindelse med hovedistandsættelsen i
1580'erne (s. 308f.) og den senere restaurering
1868-75 (s. 321f.) ombyggedes koret radikalt.
Der er således ingen fundamenter i gulvet og
kun få spor i piller og vægge efter den oprindelige møblering. I udstrækning har højkoret antagelig omfattet midtskibets fire østligste fag,
idet et lektorium (s. 272 og 601), opført ved kirkens fjerde pillepar fra øst, i hvert fald fra o.
1460 synes at have dannet grænse mod vest. Om
ældre skranker mod vest vides intet. Mod nord
og syd markerede rækken af korstole fra senmiddelalderen en adskillelse mod sideskibene,
vel yderligere understreget med skrankemure.
Den nærmere placering af højalteret og eventuelle sidealtre i koret er uvis. Udsmykningen af
højalteret kendes heller ikke, men det kunne
formodes, at relikvieskrinet med domkirkens
Fig. 293. Interiør, set m o d øst før hovedrestaureringen 1868-75. Udsnit af fig. 237, s. 317. - Interior looking east prior to the restoration of 1868-75. Detail of fig.
237, p. 317.
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navnehelgen, S. Knud - permanent eller ved
særlige lejligheder - har indtaget en central plads
på dette sted, måske under et ciborium. En anden mulig placering for helgenkongens skrin
var på hovedalteret i krypten, jfr. ndf. og s. 548.
Bag højalteret var i korets østvæg et indmuret
skab, måske det skab, hvori skrædderlavets ornamenter opbevaredes ifølge en omtale 1524 (s.
90 og 597). Nedenfor var - i hvert fald fra
1600'ernes slutning - en kiste af eg fra o. 1350,
ligeledes beregnet til domkirkens kostbarheder
(s. 595). En eventuel messeklokke, ophængt i
tagrytteren over østenden (jfr. s. 628), har med
tove kunnet betjenes fra koret. I krypten under
højkoret var i østenden et alter, hvis indvielseshelgen ikke er nævnt i kilderne (s. 548). Foran
alteret fremdroges fundamenterne af en sarkofag, vel for en i klosterets historie fremtrædende
person (jfr. gravminder). Endelig fandtes i
kryptens vestende en brønd med en helligkilde
(s. 84).
Om et muligt lektorium i højkorets vestende
og dets udstyr vides kun lidt (s. 601). Her kan
måske have været en ambo (prædikestol) og et
orgel. Umiddelbart foran lektoriet har antagelig
været et alter, vel Helligkorsalteret (s. 88 og
548). Ovenover må man formode, at et korbueeller triumfkrucifiks har været ophængt. Der er
dog intet spor heraf eller efterretninger om
dette. Nord og syd for kordøren, dvs. åbningen
i lektoriets skrankemur, var altre, viet S. Knud
og S. Anna. Om de øvrige sidealtre og deres
formodede placering, dels i frådstenskirkens
tværskibsapsider, dels i skibet, såvel i denne,
som i den efterfølgende teglstenskirke samt i
eventuelle kapeller jfr. s. 87 og 548.
I skibet har formentlig været spredte stolestader og bænke til lægfolket. Bl.a. fandtes en
kvindestol fra 1487 med angivelse af domkirkens viehelgener, Maria og S. Knud, foruden
S. Anna og S. Katharina (s. 581). Om et muligt
orgel i vest vides intet. Vestdøren var prydet af
et løvehoved med ring, svarende til Ribe domkirkes »Kathoveddør«, men antagelig af yngre
dato (s. 600). I vestgavlen har muligvis været en
klokkekam, hvor en eller flere af domkirkens
middelalderlige klokker kan have haft plads.

Det samlede omfang og nærmere indhold af
domkirkens middelalderlige †kirkeskat lader sig
ikke fastslå. I modsætning til bl.a. domkirkerne
i Lund, Roskilde og Ribe samt Vor Frue kirke i
København kendes her ingen inventarielister eller skattefortegnelser, som kan belyse beholdningen af liturgiske genstande (alterkar, paramenter, bøger, alterudstyr m.m.) og relikvarier.11 Formentlig er hovedparten af kostbarhederne, i hvert fald af ædelmetaller og -sten, blevet konfiskeret ved reformationen. Således beordrede grev Christoffer af Oldenborg 1534, at
alt det »guld, sølv og klenodie«, som fandtes i
domkirken, skulle sendes til København bortset
fra fire kalke. 12 En klage 1536 fra kongen over,
at S. Knuds klosters prior, Christiern Poulsen (i
denne forbindelse?) skulle have sendt lutter kobber i stedet for 4.000 lod (ca. 60 kg) guld eller
sølv som befalet, afvistes dog kategorisk. En del
af sølvet, hævdede prioren, var taget fra et
skrin, hvis lødighed var prøvet af to af Odense
bys bedste guldsmede. D o g fandtes blandt sølvet et forgyldt billede af kobber. Som straf betalte klosteret yderligere 500 lod (ca. 7,5 kg)
sølv. Dette skulle den kongelige rentemester,
Reinholt Lubbeke imidlertid selv have tilegnet
sig. 13 En udateret liste, formentlig ligeledes fra
reformationsårene, registrerede blandt konfiskerede genstande af forgyldt kobber i Skåne,
Halland, på Sjælland og Fyn »Item ett Billetthe j
Sante Knudss Kirke«. 1 4
Indsamlingen af kostbarheder er foregået siden domkirkens opførelsestid. Når Ælnoth o.
1120 beskriver udsmykningen af S. Knuds helligdom med guldklædte gaver, kostbare smykker, gyldent metal, safrangul silke og ædelstene,
må det vel betragtes som en poetisk fiktion,
medmindre der alene henvises til Knudsskrinet
(jfr. s. 426). Lige så fantasifuld synes omtalen i
samme kilde af helgenkongens kult, der foregik
til musikledsagelse. 15 Med hensyn til private donationer, såvel fra kongelige og adelige velyndere, som i forbindelse med alterstiftelser, kendes kun enkelte gaver af inventar, således en
messehagel (s. 568) fra Henrik Barsebæk til Elved († 1496) og hans hustru Beate Krummedige
samt omtalen 1524 af de tilhørende kostbarheder
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ved skrædderlavets alter: To messehagler af
blommet arrask og blåt silke af det bedste (s.
568), en kalk og en disk på 25 lod (sølv) med
Marias billede på foden (s. 550) samt en lille
messebog med 14 messer i, alt samlet i et skab i
koret (s. 597). 16 Meget turde være anskaffet af
domkirken og klosteret selv, ikke mindst efter
større ildebrande (jfr. s. 78 og 2 2 6 f ) . 1345 tilbød
biskop Niels Jonssøn aflad til dem, der på grund
af kirkens knaphed på indtægter og fattigdom
ydede bidrag, bl.a. ved donation af småbilleder
og andre ofringer (jfr. s. 78). Efter klosterets
omdannelse til et verdsligt domkapitel tilbød
man 1477 på ny aflad i forbindelse med bidrag til
anskaffelse af bl.a. bøger, paramenter og andre
kirkelige ornamenter (jfr. s. 76f.). Da paven
1488 gav befaling til klostersamfundets retablering, hed det i forbindelse med munkenes kortvarige fordrivelse, at alle klenodier, privilegier,
ornamenter samt løst og fast bohave var blevet
ødelagt. 17 D o g vides intet nærmere om retableringen af kirkeskatten og det øvrige inventar efter benediktinernes tilbagekomst.

brødre. 19 En usædvanlig begivenhed i domkirkens historie var bisættelsen af Christian III 13.
febr. 1559. Hvor i domkirken kongens midlertidige begravelse indrettedes - enten i koret eller i
selve kirken - er uvist, men foranstaltningerne
heromkring kan måske have påvirket kirkens
møblering (jfr. også gravminder). 20

Kirkeskattens opbevaringssted kendes ikke,
bortset fra omtalen af den førnævnte kiste og
skabet ovenover, der endnu i begyndelsen af
1700'erne angiveligt indeholdt »adskillige papistiske relikvier«. 18 I det følgende er enkeltgenstande, som antagelig er indgået i den middelalderlige kirkeskat, beskrevet sammen med det
øvrige inventar, jfr. helgenskrin (s. 424), relikviegemmer (s. 458), hostiegemme (s. 551), liturgiske dragter (s. 563) og alterbøger (s. 560).
Kirkerummet efter reformationen. Den lutherske
nyordning satte formentlig i første omgang sit
præg på kirkens møblering ved sløjfningen af
sidealtre og inddragelsen af hovedparten af domkirkens kostbarheder. Hvorledes S. Knuds og
hans bror Benedikts helgenskrin opbevaredes i
de knap halvthundrede år fra reformationen til
fremdragelsen 1582, herom kan kun gisnes (s.
446). I årtierne umiddelbart efter reformationen
opretholdtes kirke og kloster som en selvstændig institution, indtil 1571 under ledelse af benediktinernes tidligere prior Christiern Poulsen.
Lejlighedsvise gudstjenester blev holdt, i den
første tid forrettet af klosterets forhenværende

Fra 1581 indsamledes midler til en gennemgribende istandsættelse af domkirken, der karakteriseredes som meget bygfalden på mur og
tag. 23 Et væsentligt led heri var korets gennemgribende renovering, tidligst omtalt januar 1582
(s. 308). Ved denne lejlighed sløjfedes den middelalderlige krypt, og korgulvet sænkedes til niveau omtrent med skibets gulv. Indgrebet må
samtidig have berørt lektoriet, der i denne forbindelse kan være blevet fjernet. At gudstjenesten netop på dette tidspunkt henlagdes til koret, herpå tyder også opsætningen 1582 af en ny
høj altertavle, udformet som en luthersk katekismustavle og skænket af lensmanden ved
S. Knuds kloster, kansler Niels Kaas. Kort efter,
1591, tilkom en fornem prædikestol, skåret af
Jens Asmussen og skænket af Eiler Brockenhuus
til Nakkebølle som et æresminde over hans nyligt afdøde moster Karen Bølle, der lå begravet
nedenfor. Stolens placering var formentlig i
midtskibets sydside på det sted, hvor også den
nuværende stol står. Under istandsættelsesarbejderne i kirken, hvortil hørte nedrivningen 1582
af S. Knuds kapel i nord (s. 270, 308), blev kir-

Selvom domkirkens administration under
kongeligt lensstyre ændredes efter 1571 (s. 81),
skete der før 1618 ingen større forandringer i
kirkens begrænsede brug med altergang, en
række uge- og helligdagsprædikener samt fra
1572 daglig korsang som i Vor Frue i København. 21 1578 befaledes en nyordning af stolestaderne, således at mændene kom til at sidde for
sig på den ene side og kvinderne på den anden,
ligeledes svarende til ordningen i Vor Frue
kirke, København. 2 2 Koret og måske også krypten kan fortsat have været holdt tillukket, mens
altertjeneste og prædiken muligvis foregik ved
kirkens lægmandsalter og fra en eventuel prædikestol på det middelalderlige lektorium. Intet
sikkert vides dog herom.
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kens fornemste klenodie, Knud den Helliges
skrin genfremdraget, for kort efter antagelig atter at blive gemt af vejen, nu i en niche i korets
østmur oven over et indmuret skab. Muligvis
blev kirkens andet helgenskrin fremdraget og
indelukket ved samme lejlighed (s. 446).
Da domkirken fra 1618 overtog det gamle S.
Albani sogn fra †Gråbrødre kirke (s. 81), skete
flere væsentlige ændringer af inventaret for at
opfylde de nødvendige behov i en luthersk sognekirke. I koret opsattes skriftestole og muligvis
tillige et korgitter eller en -skranke, der tidligst
nævnes 1627. En form for adskillelse kan måske
være blevet opsat allerede i 1580'erne. En døbefont - en inventargenstand, som domkirken
ikke tidligere synes at have ejet - indkøbtes fra
Lübeck 1620 og placeredes antagelig i kirkens
vestende, mens et orgel, tilsyneladende omdannet af et ældre fra København, opsattes på et
pulpitur ovenover. Samtidig hermed blev kirkens hovedindgang flyttet til det nyopførte våbenhus i nord. Stoleindretningen ændredes eller
fornyedes fuldstændigt med mands- og kvindestole samt pulpiturer. Som en række klagesager
fra 1630'erne og 1640'erne viser, voldte det dog
problemer at finde en rimelig placering af de
forskellige grupper af standspersoner, der sognede til kirken - Magistraten med borgmestre
og rådmænd, kirkens gejstlighed med biskop,
sognepræst, to kapellaner og kirkeværger samt
den lærde stand med rektorer, professorer og
lærere ved det 1621 oprettede Gymnasium, ved
Latinskolen og fra 1637 ved Den danske Skole
(s. 126). Hertil kom kvindelige pårørende til de
førnævnte embedsmænd foruden gymnasiasterne og eleverne ved de tre skoler; nederst i kirken
var stolestader til de tiendeydende bønder fra
Hunderup, Bolbro og Ejby. Forrest i midtskibets stolerækker var særlige lukkede stole til
kongeparret, tidligst nævnt 1628. Kronen på
værket i forbindelse med nyordningen o. 1618
var ophængningen i tårnet af stormklokken, der
blev overført fra Gråbrødre kirke. Denne ophængning var dog allerede forvarslet 1558 (jfr.
s. 628). Tilsyneladende fik kirken dengang intet
andet herfra.
1649 skænkede den nyvalgte fynske landkom-

missær, Henrik Gyldenstjerne, en stor højaltertavle, skåret af Anders Mortensen i vilter bruskbarok som erstatning for den knap 70 år ældre
katekismustavle. Bortset herfra foregik ingen
større indgreb i møbleringen i løbet af de næste
fire årtier, når man fraregner en række private
donationer af lysekroner og -arme, foruden talrige malede og udskårne epitafier. Svenskekrigenes uro 1657-60 har utvivlsomt også berørt
domkirken, men omfanget af ødelæggelser står
ikke klart.24
I 1690'erne iværksattes en større istandsættelse
af både bygning og inventar. Indvendig nystafferede maleren Johan Christian Zachariassen
Getreuer 1694 kirkens inventar fra øst til vest,
heriblandt alterbord og skabe bag alteret, korgitter, degne- og skriftestole, fontegitter, pulpituret over fonten samt en række dørfløje. Hertil
kom opmaling af de kongelige våben i koret (s.
610).25 En ny alterskranke skænkedes s.å. af
købmand Johannes Poulsen tillige med en lysekrone, mens lægen Lauritz Luja bekostede et par
alterstager af sølv. I forbindelse med istandsættelserne i koret fremdroges endelig i østmuren
kirkens to helgenskrin, der var blevet indmuret
her på et ikke nærmere fastlagt tidspunkt efter
1582 (s. 447).
1700'ernes første halvdel prægede ikke inventaret væsentligt. 1719 blev »den gamle altertavle«, formentlig Niels Kaas' altertavle, der var
kasseret efter 1649, nedtaget fra sin plads på søndre sideskibs væg. Ved landesorg over monarkens død blev inventaret, dvs. altertavle, prædikestol og orgel overtrukket med sort - en foranstaltning, der gentog sig regelmæssigt ved en
række kongers bortgang, tilsyneladende tidligst
i forbindelse med Frederik IV's død 1730.
Kort efter Frederik V's besøg i S. Knuds kirke
19. maj 1748 indledtes en gennemgribende istandsættelse af domkirken, der for inventarets vedkommende synes foreløbig afsluttet ved udgangen af 1754 (fig. 294). 26 Monarken havde personligt bemærket, hvordan »Altertavlen, Prædikestoelen med Epitaphier og andre Kirckens Ornamenter, som kunde være Kirken til Decoration, (var) meget forfaldne, og Kircken til Ziirat
hoÿlig kunde behøve nogen forbedring og Re-
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Fig. 294. Kirkens indretning efter hovedistandsættelsen o. 1750 og før 1868. Tegning af MN på grundlag af
Johan Hancks plan 1813 og Niels Ringes prospekter 1840. 1:600. A: alter (s. 421). B: korstole (s. 587). C:
skriftestole (s. 587). D1: niche, hvorfra helgenskrinene blev udtaget 1833 (s. 449). D2: helgenskrinene, opstillet
1834 (s. 449). E: korskranke (s. 573). F1: pulpiturer i koret (s. 602). F2: pulpiturer i skibet (s. 602). G: prædikestol
(s. 576). H: stolestader (s. 584). H1: tidligere konge- og herskabsstole (s. 589). H2: stolestader, tilføjet 1805 (s.
584). H3: tre stolestader, sløjfet o. 1805 (s. 584). I 1: font og fontelukkelse før o. 1846 (s. 569). I 2: font og
fontelukkelse efter o. 1846 (s. 572). J: kongestol efter 1815 (s. 589). K: orgel (s. 604). Særlige rumindretninger eller
lokaliteter i kirken, nævnt i beskrivelsen: 1) Ebbe Munks kapel, 2) Ahlefeldts kapel. 3) Valkendorfs og Vittinghofs
kapel. 4) Den lille kirkedør i nord. 5) Konsistoriesalen. 6) Våbenhuset. 7) Den lille kirkedør i sydvest. 8)
Midlertidig opstilling af gravminder for kong Hans og hans familie efter 1817. Kirkens piller er mærket fra a-m
og fra a1-m1. - Interior of the church after the restoration of c. 1750 and before 1868. Drawing by MN based on fohan
Hanck's plan, 1813 and Niels Ringe's drawings, 1840. 1:600. A: altar (p. 421). B: choir stalls (p. 587). C: confessionals
(s. 587). D1: niche from which the reliquary-shrines were removed in 1833 (p. 449). D2: the reliquary-shrines, displayed
in 1834 (p. 449). E: chancel rail (p. 573). F1: pew galleries in the chancel (p. 602). F2: pew galleries (p. 602). G: pulpit
(p. 576). H: pews (p. 584). H1: former royal pew (p. 589). H2: pews, added in 1805 (p. 584). H3: pews, removed in c.
1805. I 1 : f o n t and font-cover before c. 1846 (p. 569). I 2: font and font-cover after c. 1846 (p. 572). f: royal gallery after
1815 (p. 589). K: organ (p. 604). Partioned areas or localities specially mentioned in the description: 1) Ebbe Munk's
chapel. 2) The Ahlefeldt chapel. 3) The Valkendorf and Vittinghof chapel. 4) The small entrance to the north. 5) The
consistorium and vestry. 6) The porch. 7) The small entrance to the south-west. 8) Sepulchral monuments, King Hans and
his family, as displayed, temporarily, after 1817. The pillars of the church are marked from a-m and from al-ml.

novation«. Han opfordrede derfor til »Kirckens
Ornamenters istandsettelse med forgylding, Maling og deslige«. 27 Ved et syn, afsluttet november samme år, fastlagdes en foreløbig plan for
renoveringen, der også omfattede en istandsættelse af selve bygningen (jfr. s. 312f.). Af de i
forbindelse med synet udarbejdede overslag
fremgik, at inventarets renovering i første instans var tænkt mindre omfattende end det, der
faktisk realiseredes.28 Egentlige fornyelser gjaldt
alene kirkens stole, hvor et antal stolestader,

skriftestole samt pulpiturer planlagdes ombygget, mens enkelte pulpiturer blot tænktes sænket
en alen. For de øvrige større genstande som alter, korgitter, døbefont med himmel og fontegitter, prædikestol og orgel nævnes alene reparationer samt en omfattende nystaffering og forgyldning.
Ikke længe efter indvarsledes imidlertid en
planændring. Af en indstilling fra Magistraten
30. marts 1751, foregrebet af en synsforretning
21. sept. 1750, fremgik nemlig, at man nu øn-

418

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

skede en gennemgribende fornyelse af pulpiturerne i stedet for blot en reparation og en begrænset ændring. 1751 leveredes desuden overslag på et nyt korgitter, da det eksisterende
»For-verk« var af gammel facon og betog kor
og alter »al Prospekt og Sirlighed«. 29 Den overordnede leder af den udvidede renovering, der
også berørte selve bygningen (s. 312f.), kendes
ikke med bestemthed. Men det må tillægges en
vis vægt, at den flensborgske murermester Ludvig Henning Schack Neumann december 1751
kvitterede for arbejde med stole og pulpiturer i
koret samt året efter leverede en skitse til korets
brystværn. 2 9 1752 bestiltes endvidere et nyt orgel, og der planlagdes en drastisk udskiftning af
gulvets belægning af ældre ligsten med fliser,
»lige som det i Kiøbenhavns Kirker findes ordineret«. 30 1753 ansøgtes om tilladelse til at optage
yderligere lån af hensyn til et stadig øget behov
for reparationer, idet prædikestolen nu omtaltes
som gammeldags og forfalden »fra oven til neden«, og der foruden de allerede igangsatte arbejder endnu manglede den indvendige bemaling af inventaret. Stiftsøvrigheden gav ansøgningen sin tilslutning med det relevante argument, at reparationen var foretaget efter kongens egen befaling og kunne »blive et for eftertiden (...) evigvarende Monument og Bewiis
paa Eders Majest. allernaadigste og allerwiiseste
Regiering«. 3 1 1. søndag i advent 1754 tog man
atter kirken i brug. I et samtidigt lejlighedsdigt,
der lader Knud den Hellige føre ordet, prises
kirkens »gandske nye facon, Ald Ælde blev udrydet«. 3 2 Endnu 1756 omtaltes dog behov for
penge til indvendig bemaling og forgyldning. 3 3
Et forslag om at oprejse et monument over
Knud den Hellige, hvis skrin i forbindelse med
alterets istandsættelse 1751-52 atter var påvist i
korets østvæg (jfr. s. 449), blev imidlertid afslået
1755 af Stiftsøvrigheden med den begrundelse,
at kongens død og ombringelse »ikke heller (er)
saa stor Zirat udi Fædernelandets Historie eller
Ære for Nationen«. 3 4

ningerne ved den store modernisering, som helt
var præget af rokokoens formsprog og farveholdning, var man heller ikke blind for: »nogle
Alderdoms-Elskere beklage, at visse Antiquitæter og merkværdige Monumenter, ved den Anledning bleve ikke noksom iagttagne, ja til deels
gandske ødelagte«. En række auktionskataloger
fra 1750'erne og 1760'erne vidner da også om de
særdeles hårdhændede kassationer af ældre inventar, hvis skæbne kun i ganske få tilfælde kan
følges videre (jfr. *(†)prædikestol, s. 577). 36 Katalogernes summariske omtaler lader kun uklart
ane karakteren af de solgte herligheder, bl.a. en
mængde »gamle træskramlerier«, hvoraf der
alene 1758 afhændedes 79 stykker gamle billedhuggerarbejder eller billeder. 29 Det mærkbare
savn af middelalderligt inventar i domkirken,
ikke mindst af sidealtertavler og krucifikser, kan
måske delvis forklares herigennem. Mere konkrete er omtalerne af salg af messeklæder
(hvoraf enkelte katolske), dele henhørende til de
middelalderlige korstole, korskranken, stolestader og pulpiturer, messinglysestager samt epitafier (eller dele heraf). Syv små stykker forgyldt
kobberplade, der ligeledes solgtes 1758, kunne
muligvis hidrøre fra de to helgenskrin (jfr. s.
449). Blandt de flittige købere ved den største af
domkirkens auktioner september 1758 noterer
man »Agent von Westen«, vel apoteker Johan
Christopher von Westen, borgmestrene Jens
Nielsen og Augustus Martfelt samt lægen J o hannes Eichel. Endvidere antikvaren Christian
Brandt og hans bror, daværende kateket ved
domkirken, Jens Brandt. Desuden kapellanen
Christen Ørbæk, organisten Christen Sibbern,
kirkeværgen Claus Clausen, foruden håndværkere som billedhuggeren Herman Jansen.

Resultatet af den store renovering pristes bl.a.
i Danske Atlas 1767. 35 Heri fremhævedes inventarets mere moderne anseelse og »ved Maling
og Forgyldning (...) nye Glands«. Men omkost-

Domkirkens hovedrestaurering 1868-75, der
lededes af J. D. Herholdt med kunsthistorikeren
N. L. Høyen som sagkyndig konsulent, berørte
i allerhøjeste grad inventaret, som bortset fra

1801 gennemførtes en indvendig istandsættelse og nyopmaling af inventaret (jfr. ndf.),
hvoraf prædikestolen, kor- og dåbsgitter allerede 1797 var blevet nyforgyldt af malermester
Wegener. 37 En tilsvarende renovering fandt sted
1845-46. 38 Samtidig flyttedes fonten op i koret.
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Fig. 295. Interiør, set m o d vest. Farvelagt litografi efter tegning af Niels Ringe 1840. - Interior looking west.
Coloured lithograph from drawing by Niels Ringe, 1840.

prædikestolen, døbefonten og orgelfacaden blev
gennemgribende fornyet eller ændret. Bestræbelsen på at gengive kirkerummet sit oprindelige, gotiske helhedspræg uden forstyrrende, senere tilføjelser blev vejledende for den drastiske

kassation af pulpiturerne (jfr. bl.a. fig. 494 og
498) og få år efter for fjernelsen af den barokke
altertavle til fordel for Claus Bergs sengotiske
tavle, midlertidigt hensat i Vor Frue kirke. En
række nye genstande blev også præget af gotik-
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kens stil. Rekonstruktionen af krypten efter
dennes genfund 1872 medførte en hævning af
højkorets gulv og dermed en total ommøblering
af denne del. Alterbordet rykkedes godt 3 m
frem foran østmuren, hvilket samtidig medførte
en reduktion i antallet af korstole fra ni til syv i
hver side. Stolene forsynedes med rygstød og
himmel i bestræbelse på at genskabe deres oprindelige form. På alterbordet placeredes midlertidigt underdelen af den gamle altertavle, der
dog 1886 erstattedes af Claus Bergs nyrestaurerede mesterværk. De ældre skriftestole og skabe
langs korets østmur kasseredes. Korskranken
mod vest erstattedes af et spinkelt jerngelænderværk på hver side af opgangen fra skibet. Krypten indrettedes til kongelig mindekirke (se gravminder). Her placeredes de to helgenskrin på
murede sokler, omsluttet af glaskasser.
På trods af modstand fra domkirkens egne
embedsmænd valgte Herholdt med støtte fra
Høyen som nævnt at fjerne de godt 100 år gamle
pulpiturer langs midtskibets nord- og sydflanke
i stedet for blot at rykke dem ind mellem pillerne som foreslået. 39 Samtidig kasseredes de
ældre stolestaderækker i midtskibet, foruden de
korte stole i sidegangene, til fordel for to rækker
åbne stole i midtskibet og løse bænke langs væggene i sideskibet. En midlertidig kongestol, opsat i nord over for prædikestolen, blev dog først
1894 erstattet af den nuværende i nygotisk stil,
placeret et fag østligere end før 1872. I vest var
orgelværket fornyet allerede 1862. Også ved
denne lejlighed solgtes kasseret inventar og bygningsmaterialer på en række auktioner, således
1872-75 og 1878. 40
En række mindre renoveringer i dette århundrede har ikke ændret væsentligt på det helhedspræg, inventaret fik ved Herholdts restaurering.
Altertavlen, der af sikkerhedsmæssige årsager
var fjernet fra kirkerummet både under første
og anden verdenskrig, blev restaureret 1931-37
og 1976-83. Korstolenes nygotiske overdele
fjernedes efter 1945. Samtidig ændredes alterbordet. I krypten fornyedes helgenskrinenes
montrer 1935, og der opsattes 1957 en særlig
vægmontre til »Ørnetæppet«, mens en udstilling af udvalgte alterbøger 1976 har fået plads i

en gulvmontre i kryptens vestende, således at
dette rum i højere grad har fået karakter af et
kirkemuseum. En plan om oprettelsen af et særligt domkirkemuseum drøftedes allerede i forbindelse med restaureringen af S. Knuds kloster
i årene efter 1. verdenskrig (s. 118), men blev
ikke virkeliggjort. En række af kirkens ældre inventarstykker, heriblandt den gamle barokaltertavle, der endelig kasseredes efter 1886, overførtes 1940-41 til Møntergården i Odense. Enkelte genstande er genanvendt i andre kirker.
Farvesætning. Før slutningen af 1600'erne lader
inventarets farver sig vanskeligt beskrive. Først
med Getreuers opmaling 1694 (se ovf.) kendes
mere præcise angivelser. Helhedsindtrykket har
utvivlsomt været broget. Hovedinventarstykkerne, altertavle og prædikestol, domineredes af
træets naturlige kulør, suppleret med forgyldning og hvidt, samt for prædikestolens vedkommende mindre accenter i sølv, rødt, grønt
og blåt. Brunokker samt sort og gråt var anvendt på sekundære genstande, mens altertavle,
alterbordsforside og pulpituret over fonten var
mere farvestrålende. Zinnober- og mønjerødt
var brugt på enkelte dørfløje og på korgitteret.
Fontegitteret var spanskgrønt med hvide fyldin25

ger.
Efter hovedistandsættelsen i 1750'erne opmaledes og forgyldtes inventaret, der formentlig
har været domineret af hvidt, perlegråt og guld.
En tilsvarende dæmpet farveskala med hvid, lys
og mørk perlegrå og guld blev gentaget 1801,
idet himmelblåt dog anvendtes på prædikestol
og orgel, og gult brugtes som spredte accenter
på pulpiturer og stoleværk (jfr. fig. 295). 41 For
antikvaren Christian Molbech, der beskrev
domkirken 1815, gjorde den fremherskende
hvide farve »en ædel, harmonisk Virkning og
(den) var unegtelig i en Kirke den allerskiønneste«. 42 Farveholdningen fastholdtes tilsyneladende ved istandsættelsen 1845. 43
I forbindelse med hovedrestaureringen, afsluttet 1875, nystafferedes inventaret med egetræsmaling eller afrensedes i træets naturlige farver, mens enkeltheder guldbronzeredes. Eftertiden har ikke i større omfang ændret herved.
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Fig. 296. Interiør af koret, set mod alteret. NE fot. 1994. - The chancel, looking towards the altar.

ALTERBORDE OG -PANELER
NOTER s. 635

Højalterbord (jfr. fig. 296, 355), o. 1875 med genanvendelse af ældre dele. Af eg og fyr. 337x167
cm med fremspringende midtparti, 121 cm højt.
330 cm fra korets østvæg. Bordplade, panelværk samt indvendig rammekonstruktion hidrører for hovedpartens vedkommende fra det
1872 nedrevne †højalterbord. At dømme efter
fig. 294, 402-03 blev alterbordets dimensioner
reduceret i forbindelse med opstillingen 1886 af
Claus Bergs tavle. 1943 foresloges bordet atter
omdannet, så det ikke var bredere end altertavlens predella, en ændring, der gennemførtes o.
1947. 4 4

†Højalterborde. Der vides intet nærmere om
høj alterbordene i den middelalderlige kirke,
hverken om det, hvorpå S. Knuds skrin 1100

Danmarks Kirker, Odense

blev placeret i forbindelse med helgenkåringen
(s. 426), eller om bordet i teglstenskirkens kor
fra o. 1400. Sidstnævnte sløjfedes i forbindelse
med ombygningen af denne del af kirken o.
1582 (s. 308). Uvis er ligeledes placeringen og
formen af det bord, hvorpå Niels Kaas' †altertavle fra 1582 stod (s. 547). Formentlig fandtes
det på samme sted og var vel i sin kerne identisk
med det bord, hvorpå Henrik Gyldenstjernes
vældige altertavle fra o. 1649 (s. 539) anbragtes.
Dette bord, der var panelbeklædt (dele genanvendt på det nuværende alterbord), blev nedbrudt 1872 i forbindelse med korets ombygning. Placeret foran korets østmur (jfr. fig.
294).
†Sidealterborde, se s. 548.
Alterbordspaneler (fig. 297) 1600'erne og senere. Genanvendt fra det ældre alterbord, men
at dømme efter profilerne af forskellig alder.

28
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Forsiden har fire høj rektangulære fyldinger,
hvoraf de to midterste har haft oplukkelige låger. De flankerende paneler i den tilbagetrukne
del af bordets vestside har tilsvarende fyldinger,
mens nord-, syd- og østsiden har T-formede
fyldinger; på bagsiden er to paneler oplukkelige.
Bagsiden og det nordvendte panel har flere indridsede navnetræk og årstal, det tidligste fra
1674.
I forsidens fyldingsfelter er fire oliemalerier,
udført 1694 af Johan Christian Zachariassen Getreuer (fig. 297). 29 Alle viser gammeltestamentlige scener, de tre (nr. 1, 3 og 4) efter forlæg i
Merians bibel (1630). 45 Nederst i hvert felt er
motiverne angivet med gule frakturindskrifter
på sort grund. Scenernes rækkefølge, der her
beskrives fra venstre mod højre, svarer ikke til
den i Bibelen angivne. 46
1) Jødernes første påskemåltid, jfr. indskrift:
»Israels Børn æde Paaske:lammet. Exod: 12«.
Interiør med flisegulv og udblik gennem portaler og vindue mod landskab. Otte mænd, iklædt
halvlange dragter med jødehatte, er samlet om
dækket bord med lam og to brød.
2) Davids flugt fra Absalom, jfr. indskrift:
»Kong Davids flugt, for Hans Søn Absalon. 2.
Sam. 15«. David, iført kjortel, kappe samt turbanlignende hovedklædning, står foran Oliebjerget, ledsaget af fire mænd, hvoraf én er
klædt i rustning.
3) Kobberslangen i ørkenen, jfr. indskrift:
»Mosis ophøyer kobber slangen I Ørken. Num.
21«. Kobberslangen på T-formet kors er vist i et
landskab med bjerge i det fjerne. Omkring korset ligger tre mænd, omslynget af slanger, mens
en fjerde til venstre peger med slangeomvunden
stav. I baggrunden to stående personer, en gråskægget mand med fodlang dragt og stav i hånden (vel Moses), ledsaget af mand med brunt
hår og skæg samt iklædt tilsvarende dragt. 47
4) Josef tyder Faraos drømme, jfr. indskrift:
»Josephs ophøyelse efter Hans Fengsel. Gen:
41«. Farao troner under baldakin i sit palads.
Foran ham står Josef i hvidlig militærdragt med
kort feltherreskørt, flankeret af to mænd og tre
børn. I baggrunden hvidklædt mand (Josef?) på
triumfvogn.

Billederne fremtræder med en broget helhedsvirkning, domineret af den blå-gullige himmelbaggrund, de grå og brune nuancer i arkitektur og landskab samt dragternes stærke lokalfarver (højrød, rosa, orange, blå og hvid).
Forsidens rammeværk og de øvrige paneler er
stafferet i egekulør. En lys blålig farve, muligvis
samtidig med malerierne, er afdækket på forsidepanelets rammer, mens de øvrige paneler
under to lag grå farve har en mørk brunlig farve
på kridtgrund, 48 måske den staffering af alterbordets ender med gråt og brunt, som Johan
Christian Zachariassen Getreuer afregnede for
1694 (jfr. ovf.).

ALTERKLÆDER
NOTER s. 635

†Alterklæder. Af eftermiddelalderlige alterklæder
kendes 1) 1598, af grønt og rødt tavlet fløjl med
årstallet broderet i sølv. Nævnt 1757 og solgt på
auktionen 1758. 29 Endvidere 2) af grønt gyldent
(evt. guldindvirket) fløjl, skænket før 1606 af
Margrethe Skovgaard med tilhørende messehagel og 100 rdl. til gengæld for begravelsessted. 49
Ikke beskrevet nærmere i inventarierne. 1635
omtaltes to alterklæder, vel de ovennævnte;
heraf var ét dog gammelt og ubrugeligt. 25 3)
1641 tilkom nyt alterklæde, omarbejdet fra
†messehagel (s. 568) af Iver skrædder og forbedret på kanterne med silke af Margrethe hattemagers. 29 1674 registreredes to gamle fløjlsalterklæder samt et gammelt, ubrugeligt klæde. Et af
disse nævntes 1678 som gammelt og kun anvendt til daglig brug. Dette omtales med tilhørende dug indtil 1755. Kan være udgået 1758
som »gammelt fløjlsalterklæde med lærredsslag«. 2 9 4) Tidligst nævnt 1678, af purpurfarvet,
ridset fløjl (antagelig mønstret fløjlsbrokade),
anvendt til højtider. Senest registreret 1751.25 5)
Skænket 1703 af Anne Brahe »for sin begravelse
i kirken« tillige med alterdug, messehagel, oblatæske og 50 rdl. 50 Af rødt fløjl, broderet og
forsynet med sølv- og guldkniplinger. Var sammen med de andre tekstiler fra Anne Brahe placeret i en særlig egekiste (s. 596). Senest nævnt
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Fig. 297. Alterbordsforside med fire malerier af Johan Christian Zachariassen Getreuer 1694 (s. 422). Roberto
Fortuna fot. 1994. - Altar frontal with four paintings by fohan Christian Zachariassen Getreuer, 1694.

1755. Kan være identisk enten med gammelt,
ubrugeligt fløjlsalterklæde, omend ej med sølv
og guld, nævnt 1757 eller med det ovf. nævnte,
1758 kasserede alterklæde. 6) Tidligst nævnt
1755 og omtalt som så godt som nyt. Rødt fløjl
med blåt lærredsfoer og broderet med guld og
sølv. Anvendt til højtiderne. Antagelig identisk
med et »gammelt rødt fløjlsalterklæde« som
nævnes 1821-67. 7) 1755, skænket af frøken Banner. Rødt plys. 29 Anvendt til daglig brug. Senest
omtalt 1776. 8) Før 1821, af rødt fløjl. Omtalt
1821 som nyere. Måske identisk med gammelt
og glat alterklæde, nævnt 1884. Udgået 1929.51
9) (Jfr. fig. 403) 1875, skænket og broderet af en
kreds af damer i anledning af domkirkens genindvielse 19. juli 1875. Af rødt silkefløjl med
broderier og besætning af guldfrynser, agramanbort og guldtresser. 38 Muligvis var det til
dette klæde og ikke til alterdug, maleren Georg
Hilker sendte fortegning til broderier. 52 Senest
nævnt før 1951. 10) Omtræk af fløjl omkring
alterbord, tidligst nævnt 1884, fornyet 1891 med
nyt silkefløjl. 38 Ikke nævnt efter 1937.

Alterdug. Alterbordet er i dag beklædt med en
hvid lærredsdug med kniplingskant.
†Alterduge. Jævnligt omtalt i regnskaber og inventarier, tidligst 1633, hvor Willum knippelkræmmer betaltes for lærred og kniplinger til
alterdug. 1700 indkøbtes 8 alen fin Warendorff
(lærred) samt bændler og kniplinger til ny
dug. 2 9 1703 skænkede Anne Brahe en alterdug
med bred brabantsk (flamsk) knipling (se †alterklæder nr. 5). 1722 klagedes over såvel dugenes
som messeskjorternes tilstand, der »formedelst
Mangel paa twet og wiidere Efftersiun« var
»gandske smutzige og udj saa slet stand, at Præsterne sig der ofver beswærger, og moxen icke
lengere Dennem ved Tienisten kand bruge«. 5 3
1755 skænkedes ny alterdug af frøken Banner (se
†alterklæder nr. 7). Blandt dugene nævnes 1765
én, særlig rigt udsyet med kniplinger samt brede
hvide kniplinger for og bag, på slag og ved hver
side. 29 Af de nyere duge kan særlig nævnes dug,
skænket 1911 af broderihandlerske Anna Jensen,
samt dug, skænket efter 1913 af kirkeværgen
Frederik Wilhelm Heys døtre. 54
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Fig. 298. Præsentation 18. juli 1875 af de nyrestaurerede helgenskrin og deres opstilling i krypten (s. 450). Efter
Illustreret Tidende, nr. 826, 25. juli 1875. -The presentation, on 18 July 1875, of the newly-restored shrines, displayed in
the crypt.

HELGENSKRINENE
NOTER s. 635

Fra domkirkens middelalderlige †kirkeskat (s.
414) er bevaret to knap mandslange relikvieskrin
af eg og til dels ask med rester af pånittede, forgyldte kobberplader, hvert rummende knogler
fra et mandligt individ, foruden en række tekstiler. Skrinene, efter traditionen udført til henholdsvis Knud den Hellige og hans bror Benedikt, begge dræbt i S. Albani kirke 10. juli 1086,
vil i det følgende blive betegnet 1) søjleskrinet
(Knud den Helliges skrin), fig. 301-12 og 2) skrålågskrinet (Benedikts skrin), fig. 313-20. En dendrokronologisk analyse af prøver fra søjleskrinet
viser, at dette er udført af træ, fældet i 1000tallets slutning (jfr. ndf.). Det kan således med
stor sikkerhed bestemmes som det skrin, der
ifølge Ælnoth (s. 75 og ndf.) opsattes på (høj)al-

teret i forbindelse med helgenkåringen 1100.
Skrålågskrinet synes ud fra såvel tekniske som
stilistiske kriterier at være 50-75 år yngre, dvs.
fra o. 1150-75.
De bevarede rester af forgyldte, drevne og ciselerede kobberplader giver nu kun et mangelfuldt indtryk af skrinenes oprindelige udsmykning. For i al fald skrålågskrinets vedkommende
omfattede denne også indfattede (ædel?)sten.
Blandt de forsvundne dele er adskillige knogler
og to indskrifter, som var anbragt enten på eller
i søjleskrinet (»Tabula« og »Epitaphium«, jfr.
ndf.).
Skrinenes historie rummer flere dunkle punkter. En særlig uvished hersker om deres skæbne i
to perioder: Tiden mellem reformationen og
1582, da de to skrin - eller måske kun søjleskrinet
- kom for dagen i forbindelse med korets ombygning (s. 446), og tiden fra 1582 til 1694, da
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skrinene (atter?) fremdroges fra en blændet niche i korets østvæg. I et af disse tidsafsnit må
den meget omdiskuterede udplyndring af skrinene have fundet sted (s. 446f.). Siden 1833 har
skrinene stået fremme i kirken. Undersøgelser
af skrinene og/eller deres indhold af knogler og
tekstiler er foretaget 1833, 1874-75, 1898, 1904,
1934, 1981, 1985 og 1992-94.
Redegørelsen for skrinene indledes med en
oversigt over de litterære og grafiske kilder (s.
425). Herefter følger en beskrivelse af henholdsvis søjleskrinet og skrålågskrinet, for hvert af skrinene omfattende fire afsnit: 1) Datering, materiale, mål og teknik (s. 431, 442). 2) Udsmykning
(s. 431, 442). 3) Sekundære tilføjelser (s. 432, 444).
4) Indhold, herunder knogler, tekstiler samt under søjleskrinet †indskrifter (s. 433, 444). Hvad
indholdet angår, må det bemærkes, at beskrivelsen følger den nuværende fordeling. Både knogler og tekstiler er i tidens løb flyttet fra skrin til
skrin en række gange. Knoglerne er dog 1833 og
1874 sorteret, og atter 1981 (1985) og 1993 registreret samt lagt i anatomisk orden. 1992-94 er
endvidere foretaget en kulstof-14 datering af udvalgte knogler (del af skinneben fra skelettet i
søjleskrinet og del af lårben fra skelettet i skrålågskrinet,). Skinnebensknoglen fra søjleskrinet og
kraniet fra samme skrin er desuden underkastet
en sporstofkemisk analyse. Af tekstilerne, henholdsvis silke- og hørstoffer, lå de fleste af de
første 1694-96 og 1833 i skrålågskrinet, som man da
formodede var Knud den Helliges. Den nuværende fordeling er foretaget under restaureringen 1874-75, idet det største og mest velbevarede af silkestofferne, det såkaldte »Ørnetæppe«, 1957 flyttedes fra søjleskrinet til en særskilt glasmontre. Såvel dette som de øvrige silketekstiler har flere gange i nyere tid været genstand for undersøgelser, og der er ikke foretaget
yderligere analyser i forbindelse med Danmarks
Kirkers arbejde.
Efter beskrivelsen følger en gennemgang af
skrinenes fund- og restaureringshistorie (s. 446), og
afsnittet slutter med en sammenfatning, som dels
belyser skrinenes og tekstilernes teknik, stil og
ikonografi, dels giver en samlet vurdering af
skrinene og deres historie (s. 454).
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Middelalderlige kilder. Drabet på Knud den Hellige og
hans bror Benedikt under kampen i S. Albani kirke
10. juli 1086 fik s o m nævnt (s. 66 og 173 vedr. de
politiske motiver bag grundlæggelsen af kloster og
kirke) en vidtrækkende betydning. Allerede i de første årtier efter begivenheden fremkom en række beretninger om S. Knuds død, hvoraf de fleste hang
sammen med kongefamiliens og Odensekirkens bestræbelser for at få den myrdede konge helgenkåret
og gjort til centrum for en kult i umiddelbar nærhed
af drabsstedet. Til denne helgenlitteratur slutter sig en
del liturgiske tekster, ligesom S. Knuds død og helgenkåring er omtalt i historiske annaler og krøniker. 55
Blandt de tidligste tekster til belysning af Knud den
Helliges og Benedikts død er »Tabula Othiniensis«
(Tabula) og »Epitaphium S. Canuti« (Epitaphium),
begge 1582 omtalt s o m placeret i eller på søjleskrinet,
men nu kun bevaret i senere og indbyrdes til dels
afvigende afskrifter (s. 438). 5 6 Tabula stammer formentlig fra den såkaldte elevatio i foråret 1095, da
Knud den Hellige blev overført fra †S. Albani kirke
(jfr. ndf.) til en stenkiste i den nybyggede krypt under den senere S. Knuds kirke (jfr. s. 162). Den nævner, hvordan kongen, dødeligt såret af et lansestik
gennem siden, udåndede foran alteret med armene i
korsform. Tilføjet er navnene på de mænd, der fulgte
ham i døden: broderen Benedikt og 17 hirdmænd.
Ikke mindst afskrifterne af denne tekst rummer
mange variationer, hvoraf de væsentligste består i en
eventuel tilføjelse af et forrædermotiv, 5 7 i en udeladelse af den måske oprindelige fremhævelse af Benedikt s o m den ved sit navn og sit martyrium velsignede, og i en (tilsvarende?) opblødning af et afsluttende løfte om, at S. Knuds lidelsesfæller skulle
have del i hans løn. 5 8 Epitaphium er sikkert forfattet i
forbindelse med Knud den Helliges kanonisering og
den såkaldte translatio, overførslen af hans knogler til
helgenskrinet 19. april 1100. 59 Den føjer endnu et element til ligheden mellem S. Knuds og Kristi død,
idet den indfører det forrædermotiv, s o m blev optaget i nogle af afskrifterne af Tabula og tilføjer, at
også kongen bad om en drik, men at han kun fik
stenkast og spydstik. I Epitaphium findes endvidere
for første gang en omtale af helgenskrinet (»aurata ...
arca« (forgyldt skrin)).
Fra tiden umiddelbart efter S. Knuds elevatio 1095
stammer sikkert »Passio sancti Kanuti regis et martyris« (Passio), en beskrivelse af de begivenheder, der
knyttede sig til S. Knuds død, affattet i ni læsestykker, formentlig til brug for den tidligste helgentjeneste i S. Knuds kirke. 60 Passio følger Tabula i sin skildring af kongens død, men nævner ikke Benedikts og
hirdmændenes død. 6 1 Ny er en redegørelse for en
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række mirakler med tilknytning til S. Knud, blandt
andet at hans knogler før overførslen til stenkisten
samfulde fire gange blev udsat for heftig ild uden at
tage skade.
Omkring tyve år efter S. Knuds helgenkåring skrev
Ælnoth fra Canterbury, præst ved det nyoprettede S.
Knuds kloster (s. 75), en fyldig beretning om kong
Svend Magnus (Estridsen) og hans sønner. Værkets
hovedvægt er lagt på Knud den Helliges lidelseshistorie (Ælnoth, Passio Gloriosissimi Canuti Regis et Martyris, herefter Ælnoths krønike)62 og føjer en lang
række detaljer til de ældre beretninger. Ælnoth oplyser således, at kampen i S. Albani kirke bl.a. berørte
to gemmer (»capsulas«) med relikvier af de to engelske helgener S. Alban (†senest 305) og S. Osvald
(†642). Benedikt dræbtes uden for kirken, grusomt
maltrakteret, men blev i lighed med broderen j o r d fæstet inde i kirken, dér hvor han havde kæmpet. 6 3
Det hedder endvidere, at overførslen af kongens
knogler fandt sted otte år og knap ni måneder efter
drabet, mens skrinlæggelsen foregik 19. april i det
sjette år af Erik Ejegods styre, vel 1100. S. Knuds
knogler, der fandtes så hvide s o m sne, blev indsvøbt i
silke og nedlagt (»impositas«) i et prægtigt skrin,
smedet af gult skinnende metal og prydet med blå og
gule stene. 64 Knud den Helliges enke Edel, nu gift
med Roger af Apulien, havde sendt gaver til udsmykning af skrinet, som ellers var udført for indsamlede altergaver på Erik Ejegods bud og med
støtte fra Odense-bispen Hubald. Redegørelsen slutter med, at der, før skrinet blev opsat på det livnærende alterbord (»mense vitalis convivii«), 6 5 nedlagdes (»imposito«) en gravskrift, Epitaphium, gengivet
uden den næstsidste linje. 66
Blandt de vigtigste middelalderkilder fra tiden efter
Ælnoths Krønike er »Passio sancti Kanutis regis et
martyris« (Yngre Passio), dateret 1220-50, 67 der som
den første omtaler en dyrkelse af Benedikt (»sancti
Benedicti ducis«) på linje med helgenkongen, 6 8 og
som endog tillægger de dræbte hirdmænd martyrære.
Desuden den islandske kongekrønike »Knýtlingasaga« (Knýtlinga), som er nedskrevet o. 1250, men
formentlig bygget på 100 år ældre kilder, 69 og som
ene af alle middelalderkilder oplyser, at ikke bare
S. Knud, men også kongens broder Benedikt blev
skrinlagt. 7 0
Efterreformatoriske kilder. Efter reformationen har de
fleste beretninger om Knud den Helliges og Benedikts skrin knyttet sig til enten en af de tre fremdragelser 1582, 1694 og 1833, eller den undersøgelse,
som blev foretaget i forbindelse med kirkens hovedrestaurering og skrinenes permanente opstilling i
krypten 1874-75. En genopdagelse af skrinene under
den store istandsættelse i 1750'erne, jfr. s. 448, synes
ikke at have sat sig spor i litteraturen. Til kildestoffet
hører endvidere nyudgivelser af Ælnoths Krønike og

historiske behandlinger af såvel middelalderens konger generelt som Knud den Hellige specielt.
Den første fremdragelse, der fandt sted under b y g gearbejderne i kirken i 1580'erne, jfr. s. 446, gjaldt
øjensynlig kun et enkelt, velbevaret skrin, af kilderne
samstemmende opfattet som Knud den Helliges.
Blandt meddelerne om fundet, der entydigt opgives
at være gjort 22. jan. 1582, er ingen repræsentanter
for de implicerede myndigheder, hverken fra kongen, kirken eller fra byens magistrat. Af de fem beretninger, der fremkom og for en enkelts vedkommende besørgedes i trykken inden for de første par
årtier efter fundet, er i al fald de fire nedskrevet af
personer med tilknytning til Odense. Skønt kun den
ene nævner sig selv som øjenvidne til fundet, kan i
det mindste disse således have haft et første- eller i al
fald andenhåndskendskab dertil.
Ældst af de fem beretninger er en omtale i en anonym Danmarksbeskrivelse fra 1591, der ikke tidligere
har været inddraget i diskussionen. Denne, herefter
betegnet Dania Chorographia,71 nævner, at fundet blev
gjort under ombygningen af kirkens kor, beskriver
kort skrinet som gyldent og gengiver derpå både Epitaphium, med alle ni linjer, og Tabula i udgaven med
forrædermotivet. 7 2 I al fald Epitaphium nævnes som
skrevet på pergament. Den kronologisk næste beretning er omtalen i Georg Brauns og Franz Hogenbergs historisk-topografiske skildring af Odense,
»Otonivm« (Otonium) trykt i Køln 1597. 73 Denne
knytter ligesom Dania Chorographia fundet til o m bygningen af kirkens kor. Skrinet beskrives som værende af forgyldt kobber, prydet med bjergkrystaller
og rummende knoglerne af Knud den Hellige foruden en gravskrift (Epitaphium, i den nilinjede version). 7 4 Uden angivelse af hverken placering eller materiale følger herefter Tabula i udgaven med forrædermotivet, men uden navnene på de 17 hirdmænd. 7 5
1602 udkom den første trykte udgave af Ælnoths
krønike, baseret på et nu tabt håndskrift, formentlig i
Arild Huitfeldts eje. 76 Heri indgår ikke alene den ottelinjede udgave af Epitaphium, som direkte knyttes
til skrinet, men også Tabula, der uden kommentarer
er indføjet efter beretningen om kampen i kirken.
Sidstnævnte tekst, i udgaven med forrædermotivet,
medtager, ligesom Dania Chorographia, navnene på
de 17 hirdmænd. En nogenlunde samtidig afskrift af
Tabula findes i et manuskript til en fynsk bispekrønike, tilskrevet lægen og historikeren Cornelius
Hamsfort den yngre (1546-1627). 77 Afskriften er dog
ikke nærmere stedfæstet, men blot indledt med ordene »in veteri membrana sic legitur (på et gammelt
pergament læses følgende)«.
Den omtalte øjenvidneskildring af fundet 1582
skyldes den daværende lensskriver ved S. Knuds kloster, Joachim Konninck fra Güstrow, som indføjede
beretningen i sin historie om Danmarks konger,
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»Ausstzug vndt s u m m a aller Könnige in Dennemarcken...« fra 1603 (Konninck). 78 O g s å Konninck forbandt fundet med renoveringen af kirkens kor. Han
oplyser, at Knud den Helliges skrin var af eg og
havde messingbeslag, men nævner intet om bjergkrystaller. Ud over knoglerne rummede skrinet et
rigt udvalg af tekstiler, et foer af brunt (silke)taft, et
dobbelt, gult silke(taft?)dække med foer af bomuld,
(gennem)broderet med gul silke og endnu et gyldent
stykke, hvori der lå et (fint?) linnedklæde (Schiertuch?), ifølge en atter overstreget tilføjelse svøbt om
kongens knogler. Af gravskrifterne nævnes kun Epitaphium i den nilinjede udgave. Denne, angiveligt
skrevet på hvidt pergament og placeret blandt benene, synes, sådan som Konninck har formuleret sig,
først at være dukket op, da det nyfundne skrin stilledes til almindelig beskuelse. 7 9
1626 udgav antikvaren Ole Worm et værk om den
danske kalender (»Fasti Danici«), hvori han under dagen for Knud den Helliges død nævnte fundet af hans
helgenskrin (her kun betegnet »arculâ«) og gengav
både Tabula - uden forrædermotivet - og Epitaphium
- i den nilinjede udgave (Worm).80 I modsætning til
Otonium og Konninck meddelte Worm, at fundstedet
var et »sacellum«: et kapel eller et rum (indelukke)
med et alter, jfr. s. 88. Indskrifterne er under ét betegnet som den ordformular, der lå i skrinet, og det
tilføjes, at de(n) er publiceret, for at de(n) ikke helt
skal forglemmes og gå tabt. 81
Skrinene var først med sikkerhed atter fremme i
perioden 1694-96. 82 Men at eksistensen af i al fald
skrinet med Knud den Helliges knogler har været
kendt 1582-1694, fremgår af et par beretninger, der
ikke tidligere har været inddraget i diskussionen. 8 3 I
1593 fik Odense besøg af den schlesiske adelsmand
Erich Lassota von Steblau, der i sin dagbog skrev, at
S. Knuds kirke var opkaldt efter en hellig Knud, hvis
ben og alba opbevaredes i højalteret. 84 1622 blev der
som led i et fremstød for den katolske mission i N o r den sendt to flamske dominikanermunke, Nicolaus
Janssenius og Jacob de Brouwer, til Danmark. 8 5 Fra
besøget i Odense 19. aug. beretter de, at de beså og
endog udtog en del af Knud den Helliges stærkt ødelagte kranium. Af helgenkongens øvrige(?) knogler,
hvis placering ikke nævnes, er herudover kun omtalt
to uspecificerede ben. 8 6 O g s å senere i århundredet
blev der fra katolsk side vist interesse for helgenknoglerne, jfr. s. 447.
Brødrene Jens og Jacob Bircherods utrykte værk
fra o. 1679 om Odenses monumenter (Bircherod,
Monumenta),87 bragte intet nyt. Afsnittet om helgenskrinet, der tager sit udgangspunkt i Epitaphium (Ælnoths ottelinjede version), er dog suppleret med en
fantasifuld fremstilling af Knud den Helliges skrin
(fig. 299), karakteriseret ved at have ædelsten på forsiden og (den korte udgave af) Epitaphium på låget. 8 8
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Fig. 299. Knud den Helliges skrin, frit gengivet efter
Ælnoth med Epitaphium vist på låget (s. 427). Fra Bircherod, Monumenta. Det Kongelige Bibliotek. - 5.
Canute's shrine in a version freely based upon the description in Ælnoth; the Epitaphium is shown on the lid.

Under domkirkens istandsættelse i 1690'erne fandt
man ikke blot Knud den Helliges skrin, men hele to
skrin, søjleskrinet og skrålågskrinet. Fremdragelsen og/
eller genindmuringen er registreret af tre samtidige,
efter alt at d ø m m e alle øjenvidner til mindst en af de
to begivenheder.
Hovedmeddeleren om henholdsvis fundet og den
efterfølgende undersøgelse af skrinene var antikvaren, professor Thomas Bircherod, hvis beretning,
gengivet i tre forskellige skrifter, dog først publiceredes efter hans død. En afhandling om årsagerne til de
nordiske, særlig de danske oldsagers undergang med
en kort omtale af fundet blev trykt 1743, 89 en k o m menteret udgave af Ælnoth (»Nota ad Ælnothi Historiæ«, herefter Bircherod, Noter til Ælnoth) udkom
1745, og to udgaver af »Knud den Helliges Historie«
(herefter Bircherod, Knud den Hellige) tryktes 1773 og
1794. 90 Bircherod oplyser, at de to skrin blev fundet i
et hul i muren bag alteret, stående på højkant med
såvel ben s o m tekstiler »nedfalden i hver Kiste i en
Dynge«. Han var ikke i tvivl med hensyn til identifikationen af det skrin, hvori Knud den Hellige lå, idet
han bl.a. anførte, at kun skrålågskrinet bar spor af de
ædelsten, hvormed kongens skrin ifølge Ælnoth
havde været besat. Af skrinets beklædning var der i
øvrigt kun enkelte stumper tilbage, foruden søm,
som havde fastholdt nu forsvundne kobberplader, og
som var så rustne, at de måtte have siddet frit i mange
år. 91 Det andet skrin, ligeledes med spor af en bortrevet kobberbeklædning, måske bl.a. formet som Kristus og de tolv apostle, måtte efter Bircherods mening rumme enten S. Alban, S. Osvald, eller en
ukendt. 9 2 Inkluderet i Bircherods redegørelse er en-
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delig en omtale af fundet 1582. Heri oplyses, at fundstedet var et kapel eller sakristi på kirkens sydside, at
Tabula var skrevet på kobber og anbragt mellem
knoglerne, og at i al fald Epitaphium på et tidspunkt
var afskrevet af professor Christen Hansen Lund. 9 3
Til brug for Bircherods udgivelser blev begge skrin
stukket i kobber, 9 4 søjleskrinet i en ret præcis gengivelse, men skrålågskrinet med ornamenterne på de
ifølge stikket dækkende bånd aftegnet i barokstil (fig.
321, 533-34).
En usigneret øjenvidneskildring, efter sigende nedskrevet to år efter fundet af skrinene 1694, lægger sig
tæt op ad Bircherod. 9 5 Ligesom denne opfatter den
anonyme forfatter skrålågskrinet s o m Knud den Helliges og fortæller, at der havde været delte meninger
om, hvorvidt det var biskop Hubald, Benedikt eller,
som han selv mente, S. Alban, der lå i det »paa en
ældre Maade« gjorte søjleskrin. Om Christen Hansen
Lunds afskrift hedder det endelig, at denne lå mellem
hans efterladte papirer med en påtegning om, at han
selv havde udskrevet den, »efter Ipsium Autographum«. 9 6
Fra samme tid s o m den usignerede skildring stammer endelig to notitser om skrinenes genindmuring,
skrevet af domkirkens kapellan, Mads Rostock, og
ved fremdragelsen af skrinene 1833 fundet i henholdsvis nichen og søjleskrinet. Rostocks bemærkninger bekræfter, at nichen indeholdt begge skrin ved
åbningen 1694, og vidner samtidig om, at skrålågskrinet i almindelighed antoges for Knud den Helliges,
mens skelettet i søjleskrinet blev identificeret som S.
Alban. 9 7
Blandt de første, der nedfældede tanken om, at det
skrin, der ikke var S. Knuds, rummede Benedikt, var
antikvaren Jacob Bircherod, søn af T h o m a s Bircherod, i manuskriptet Beskrivelse over Byen Odense og
dens Antiquiteter 1730. 98 1774 blev den samme ide
fremført af historikeren J a k o b Langebek, der uafhængigt af Bircherod argumenterede på baggrund af især
Knýtlinga.99
Idet fundet i 1750'erne som ovf. nævnt ikke synes
at have givet anledning til undersøgelser, fulgte den
næste bølge af litteratur om skrinene først, efter at de
1833 blev permanent udtaget. Ældst var historikeren,
daværende adjunkt ved Odense katedralskole, Caspar
Paludan-Müllers publikation af den undersøgelse, der
påfulgte fremdragelsen (Paludan-Müller, 1833). Ud
over en rapport om udforskningen rummer hans redegørelse en minutiøs beskrivelse af skrinene, hvortil
kommer en gennemgang af den litterære overlevering. Beretningen blev hermed den første analyse af
skrinene i moderne forstand. Ligesom stort set alle
senere forskere var Paludan-Müller primært optaget
af de to skrinlagtes identitet og af, i hvilket skrin de
hver især hørte hjemme. Disse spørgsmål hang tæt
sammen med overvejelserne omkring skrinenes

skæbne efter reformationen. Hvad det første angik,
konkluderede han, at skeletterne måtte være af Knud
den Hellige og Benedikt, bl.a. fordi han ikke så nogen grund til at flytte S. Albans relikvier fra S. Albani
kirke. 100 M e d hensyn til det andet mente PaludanMüller, at kongen lå i skrålågskrinet, som jo bar indfatninger efter de i kilderne nævnte ædelsten.
Paludan-Müllers artikel var illustreret med kobberstik, udført på grundlag af tegninger ved stiftsbygningskonduktør Johan Hanck (fig. 300, 323-24, 535). 101
I tiden fra 1833 og til resultaterne af 1874-undersøgelsen publiceredes i 1886, intensiveredes undersøgelserne af Odense bys historie. Her igennem blev
flere nuancer føjet til diskussionen om skrinene og
deres skæbne, uden at Paludan-Müllers resultater for
alvor forrykkedes. 1 0 2 Genfundet af den middelalderlige krypt 1872 medførte dog, at der åbnedes endnu
en tolkningsmulighed i diskussionen om, hvor fundet 1582 kunne være gjort. 1 0 3
Da en istandsættelse af skrinene 1874 planlagdes
inddraget i hovedrestaureringen af kirken, nedsatte
Kultusministeriet en kommission med den opgave
atter at undersøge skrinene og især tage stilling til
skeletternes alder og historiske datering. K o m m i s sionsmedlemmerne, den aldrende Paludan-Müller,
arkæologen C. Engelhardt, anatomen, professor F.
Schmidt, arkivsekretæren, justitsråd A. Strunk og
konservatoren, kunstmaler Magnus Petersen udarbejdede en fælles indberetning, som de dog, hver for
sig eller blot et par stykker sammen, supplerede med
til dels modstridende skrivelser. Alle indlæggene blev,
sammen med et fyldigt uddrag af de relevante kilder
og en udførlig indledning af kontorchef i Kultusministeriet G. Burman Becker, udgivet i 800-året for Knud
den Helliges død 1886. 104
I kommissionens fælles indberetning hed det, at
knoglerne var sorteret, og at det ad anatomisk vej var
godtgjort, at den ældre af de to afdøde - Knud den
Hellige - lå i søjleskrinet. Engelhardt og Strunk gik
med støtte fra arkæolog C. F. Herbst ud fra, at søjleskrinet var det oprindelige Knudsskrin, og at det skyldtes udplyndringen, at dette ikke bar spor af at have
haft ædelstensudsmykning. Paludan-Müller fandt det
mere troligt, at skeletterne var blevet forbyttet, end
at søjleskrinet havde båret ædelsten og ligesom skrålågskrinet haft plads til en indskriftsplade. 1 0 5 Skelettet i
skrålågskrinet blev af Engelhardt, Strunk og Herbst og
i øvrigt også af Burman Becker opfattet som S. Alban, bl.a. fordi denne - modsat Benedikt - jo var
helgenkåret. 106 Her imod argumenterede PaludanMüller, der holdt fast ved sin fyrre år gamle overbevisning om, at det var Benedikt. 1 0 7
1886-publikationen var illustreret med farvelagte
kobberstik af skrinene og dele af deres indhold, udført efter tegninger af konservatoren Magnus Petersen (fig. 327-28, 334, 336).

JOHAN HANCKS AKVARELLER
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Fig. 300. Skrålågskrinet (øverst) og søjleskrinet (nederst). 1:10. Akvareller, udført august - september 1833 af Johan
Hanck (s. 428). Nationalmuseet. - Shrine with hipped roof (above) and shrine with column-decoration (below) 1:10.
Water-colours, painted in August - September 1833 by Johan Hanck.
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Striden om identifikationen af skeletterne i de to
helgenskrin blev straks efter udgivelsen af 1886-publikationen taget op af en række andre fagfolk. Historikeren A . D . Jørgensen gik ind for Benedikt-teorien,
som han bl.a. byggede på stiftsprovst A. K. D a m gaards tanker om domkirkens kapeller 108 og ikke
mindst på en ny, kildekritisk vurdering af Ælnoths
Krønike, hvorom han skrev, at det både måtte opfattes og vurderes som et tendensskrift. 109 For tanken
om, at det var S. Alban, der lå i skrålågskrinet, talte
arkæologen Henry Petersen. Ud over at fremhæve
kildernes uklarhed, når det gjaldt Benedikt, fremdrog
han en engelsk legende, hvori det hed, at hele S. Albans skelet virkelig havde været i Odense, men at
dele deraf på et senere tidspunkt var skaffet tilbage til
England. 1 1 0
I de sidste hundrede år er helgenskrinene og de
spørgsmål, der knytter sig til dem og deres indhold,
taget op både i oversigtsværker og i specialartikler. 111
Blandt de væsentligste behandlinger er filologen M.
Cl. Gertz' kommenterede udgivelser fra 1907 og
1908-12 af kilderne til Knud den Helliges død og helgenkåring, suppleret med uddrag af beretningerne
om de to tidligste fund af skrinet/skrinene, herunder
bl.a. den ikke førhen anvendte Konninck (Gertz, Martyrhistorie og Gertz, Vitae Sanctorum). Gertz' væsentligste bidrag bestod i at levere en tiltrængt oversigt
over dette stof. Da han i fortsættelse af Jørgensen, 1887
opfattede Ælnoths Krønike som »et religiøst tendensskrift af reneste vand«, 1 1 2 kunne han endvidere
hævde, at der var kildemæssigt belæg for, at Benedikt
oprindelig var tænkt helgenkåret, men at dette, trods
støtte fra benediktinermunkene, aldrig anerkendtes af
andre end folket. Gertz var endelig overbevist om, at
hvert af helgenskrinene stadig rummede det skelet,
der oprindelig var lagt i det. Således fandtes i søjleskrinet Knud den Helliges skelet og i skrålågskrinet Benedikts. 113
Den tidligste kunsthistoriske vurdering af skrinene
blev givet af Francis Beckett i hans oversigtsværk
Danmarks Kunst 1924. 114 Poul Nørlund, der to år efter
udgav værket Gyldne altre, inddrog mærkeligt nok
ikke de metalbelagte skrin heri, men efterlod overvejelser omkring dem i notatform. 1 1 5 Udsmykningen på
den bevarede metalrest på skrålågskrinet blev af Erik
Cinthio 1954 sammenlignet med ornamentikken på
antemensalet i Lyngsjö kirke, Skåne. 116 Dette er senest (1992) forsøgt dateret o. 1130 »eller tiden strax
därefter«. 1 1 7 Erik Lassen mente i Dansk kunsthistorie
1972 at iagttage en tidsforskel mellem skrålågskrinets
bund og låg og antog på dette grundlag, at skrinet var
udført til S. Alban før 1086, men at låget var gået til
under kampen i S. Albani kirke dette år og derpå fornyet. 118

1981 blev et af de tidligst kendte vidnesbyrd om
fundet af skrinet 1582, Georg Brauns Odensebeskrivelse fra 1597 (Otonium), tilgængeligt for en større
offentlighed i form af en kommenteret udgivelse ved
O v e Jørgensen. 1 1 9 S a m m e år publiceredes to artikler
om helgenskrinene i Fyens Stiftsbog. Den ene var en
nyvurdering af fundhistorien ved middelalderarkæologen Jens Vellev, der også publicerede brødrene Bircherods kobberstik og listen over de metal- og tøjprøver fra skrinene, der 1833-75 opbevaredes på N a tionalmuseet, jfr. ndf. 1 2 0 Den anden var en redegørelse for Knud den Helliges skrinlæggelse af historikeren Tore Nyberg. 1 2 1
900-året for Knud den Helliges død 1986 markeredes ved to jubilæumsskrifter, udsendt af henholdsvis
en gruppe odenseanere med biskoppen for Fyns stift i
spidsen (Knuds-Bogen) og »Nordisk arbejdsgruppe
for katolsk kirkehistorie«. 1 2 2
Af særlig interesse for udforskningen af helgenskrinene var to artikler i Knuds-Bogen: endnu en redegørelse for fundhistorien af Jens Vellev, der udbyggede sin artikel fra 1981 med bl.a. en publikation af
Johan Hancks skitsebogsnotater fra 1833-undersøgelsen, en opmåling af de to skrin og en foreløbig dendrokronologisk datering af søjleskrinet, udført på
grundlag af fotografier af udvalgte træstykker; 123
endvidere en beretning om resultaterne af en antropologisk analyse af skelettet i søjleskrinet ved Isabella
Tkocz og Kaj Robert Jensen, s o m bl.a. påpegede, at
aldersbestemmelsen sløredes af, at kraniet syntes at
stamme fra en noget ældre mand end rygsøjlen og
symfysen (den bruskede ledforbindelse mellem
skambenene). Forskellen på delenes alder blev anslået
til 39-55 år m o d o. 30. Korsbenets brudlinje antoges
frembragt ved et kraftigt stød m o d forsiden. 1 2 4
Som underbygning af tanken om, at Benedikt i
middelalderen kunne være blevet betragtet som en
helgen og endog skrinlagt, tjente en analyse af den
hidtil ret ubehandlede forbindelse mellem Danmark
og Rusland i 1100'erne ved John Lind 1990. Lind
fremdrog således en russisk bøn fra o. 1135, hvori der
som nr. 19-21 af 30 anråbte helgener, til dels vestlige,
nævntes Knud den Hellige, dennes bror Benedikt og
S. Alban. 1 2 5
1992 publicerede kunsthistorikeren Harald Langberg et nyt forslag til en identifikation af skelettet i
skrålågskrinet. Efter forfatterens mening kunne det
dreje sig om Erik Lam, der 1146 døde som munk i
S. Knuds kloster. 126 I forbindelse med Danmarks Kirkers redaktion er skrinene 1992-94 atter undersøgt,
ligesom der er gennemført en kulstof-14 datering af
knoglerne og en dendrokronologisk analyse af skrålågskrinet.127 En foreløbig beretning publiceredes i
Fyens Stiftsbog 1993. 128
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Fig. 301. Søjleskrinet, set m o d langside A (s. 431). På den nedre vandrette kant ses fragment af forgyldt kobberplade, jfr. fig. 303. LL fot. 1981. - The shrine with column-decoration, looking at side A. On the lower horizontal
edge is a fragment of gilt copper sheet.

BESKRIVELSE AF SØJLESKRINET
Datering, materiale, mål og teknik. Skrinet (fig.
301-12), dendrokronologisk dateret til 1000-tallets slutning 129 med benklodser fra 1875, er af eg,
med dels rester af, dels spor efter en beklædning
af forgyldt kobber. Længden er 150,5 cm, bredden 39,5 og højden 38 cm (uden ben). Bund og
sider er samlet med store jernsøm. En anselig
jernøsken med et led af en lænke(?) på indersiden af den ene langside nær hjørnet (jfr. fig.
305) kan - sammen med tilsvarende †øskener i et
eller flere af de øvrige (nu fornyede) hjørner have været brugt til fastgørelse af det oprindelige, evt. åbentstående †egetræslåg, hvoraf der
endnu 1833 fandtes rester. 130
Skrinets sider er forsænkede inden for en glat
ramme, kantet af en snostav, 131 der på den ene
langside (langside A) suppleres af en perlestav
mellem to lister. På den anden langside (langside
B) samt på gavlene, hvor perlestaven kun findes

langs den nederste kant, er felterne udfyldt af
arkader: på langsiden i alt 13 arkader, på hver
gavl to, alle med snoede halvsøjler, hvis baser
og kapitæler er enkelt profilerede. 132 Gavlenes
omløbende glatte ramme er dels udskåret i sidens over- og underkant, dels dannet af langsidernes endeflader. Dele af såvel over- som underkanten er blevet fornyet i forbindelse med
restaureringen 1874-75, jfr. ndf.
Udsmykning. Af den oprindelige beklædning
af forgyldt kobberblik er kun bevaret små dele.
Et usmykket stykke ses nederst i hvert arkadefelt på gavlen til højre for langside A. Endnu
mindre stumper fastholdes af søm på den anden
gavls venstre rammestykke og højre arkadefelt.
Endelig er der på den nederste glatte kant på
langside A bevaret et 3,5 cm bredt og 2,1 cm
højt stykke af en forgyldt kobberplade med en
del af et drevet ornament, formentlig et vinget
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Fig. 302. Gavl af søjleskrinet. Et fragment af en forgyldt kobberplade anes nederst i hvert arkadefelt (s.
431). LL fot. 1981. - Gable of the shrine with columndecoration. A fragment of gilt copper sheet can be discerned
at the bottom of each arcade.

dyr af en tidlig romansk type (fig. 303, 336).
Nogenlunde systematisk anbragte sømhuller på
de glatte kanter, i langside A's midtfelt samt i
arkadefelterne og over bueslagene på langside B
og gavlene røber, at træet har været dækket med
forgyldte †kobberplader. 133 Af ornamentlisterne
er det kun snostaven nederst på langside A, der
er forsynet med sømhuller (samt i øvrigt også
søm, jfr. fig. 303 ). Men også disse lister har
sandsynligvis været beklædt, idet kobberpladerne da blot er blevet banket i facon over det
udskårne træ og fæstnet med spredte søm langs
kanterne, jfr. det »gyldne alter« fra Lisbjerg
(DK Århus 1400f.). Udviskede konturer på træet
antyder, at der midt på langside A har været et
(latinsk) †kors i hele feltets højde, flankeret af til
venstre syv, til højre seks †skikkelser, hvoraf
flere øjensynlig har bøjet sig ind mod korset. På
langside B synes hvert arkadefelt ligeledes at
have rummet en †skikkelse, sikkert med glorie.
Figuren i det bredere midtfelt 134 synes at have
været gengivet tronende, jfr. s. 454.
På skrinets indersider ses en del metalstifter

med en firkantet pergamentlap og en stump
rødblå silke under; sikkert spor af en udforing
med silke, hvor pergamentstykker har tjent til at
beskytte silken mod hovederne på de søm, der
fastholdt stoffet. 135
Sekundære tilføjelser. Fra 1875 stammer, som
nævnt, dels benklodserne, dels partier af både
over- og underkanten: på langside A hele overkanten med tilhørende snostav samt på denne
side og gavlen til højre herfor sandsynligvis
hjørnet af den glatte underkant; på langside B
overkanten til og med snostaven indtil umiddelbart før den store jernøsken. De fornyede dele er
angivet på Magnus Petersens tegninger (fig.
327-328). 1875 indsattes endvidere en forhøjet
bund. 1696 syntes skrinet at have haft (to?) simple (nyere?) †ben, 136 og 1833 fandtes der »ved
hjørnerne«, sikkert nederst på den udvendige
side, et uspecificeret antal små, måske sekundære †øskener af jern. 137 Sandsynligvis 1696 tilkom et (fladt?) †fyrretræslåg, 138 1833 blev dette
erstattet af en †fyrretræsramme med glasrude,
og 1875 udførtes et låg af samme form som låget
på skrålågskrinet.

Fig. 303. Søjleskrinet, detalje af langside A. Fragment
af kobberplade med drevet ornament, antagelig et
vinget dyr. (s. 431, jfr. fig. 301). LL fot. 1981. - The
shrine with column-decoration, detail of side A. Fragment
of copper sheet with embossed decoration, probably a
winged animal.

INDHOLD AF SØJLESKRINET

433

Fig. 304. Søjleskrinet, set m o d langside B, udsmykket med snoede halvsøjler (s. 431). LL fot. 1981. - The shrine
with column-decoration, looking at side B.

Indhold. I skrinet opbevares siden 1875139
knogler, 140 et hørklæde, en lang, smal pude (underdyne) betrukket med gul silke, en (hoved)pude med vår af fuglemønstret silke og
stumper af et tyndt silkestof i en changerende
rødblå farve, uden tvivl dele af skrinets oprindelige foer.141 Med til søjleskrinets indhold er i
denne forbindelse også regnet »Ørnetæppet«,
der 1957 overførtes til en særskilt glasmontre. 142
Knoglerne (fig. 306-08, 330) kan efter de nyeste undersøgelser bestemmes som stammende
fra et og samme individ, en mand, der ved sin
død mellem 980 og 1170 var mellem 35 og 45
år.143 Højden var 178 cm. Bevaret er en hovedskal med veludviklede øjenbrynsbuer og en
skrånende pande. Endvidere tre halshvirvler, ti
brysthvirvler, tre lændehvirvler, et ret lille,
bredt korsben, vokset sammen med halebenets
øverste led, en del ribben, det meste af brystbenet, begge nøgleben, højre albueben, begge
spoleben samt enkelte korte rørknogler fra mellemhånd og fingre. Endelig begge hofteben,

venstre lårben, højre skinneben, begge lægben,
venstre knæskal, begge hælben, begge rulleben,
et par fodrodsknogler og seks mellemfodsknogler.144
Kraniet (fig. 307, 330) har en revne på 6,6
cm's længde i venstre side, som ifølge de seneste

Fig. 305. Søjleskrinet, detalje fra overkanten, med
jernøsken og led, muligvis af en lænke (s. 432). LL
fot. 1981. - The shrine with column-decoration, detail
from the upper edge, with iron loop and link, probably from
a chain.
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Fig. 306. Søjleskrinet, set fra oven med skelet, sandsynligvis Knud den Hellige, og tekstiler (s. 433). Under
kraniet ses puden med betræk af fuglemønstret silke (s. 436), under benknoglerne fragmenter af det changerende
silketaftfoer (s. 438). LL fot. 1981. - The shrine with column-decoration, seen from above with skeleton, probably S.
Canute, and textiles. Under the skull is a pillow; its cover is of silk with a bird-pattern; under the leg-bones are fragments of
shot silk-taffeta lining.

undersøgelser kan tolkes som følgen af en almindelig forvitring efter døden, 145 men som tidligere blev set som resultatet af det kraftige slag i
hovedet, S. Knud ifølge Ælnoths Krønike og
Knýtlinga tildeltes. 146 På korsbenet (fig. 307b,

308) iagttages fortil en 3,5 cm lang, horisontal
brudlinje, bagtil en 15 mm lang og 4 mm høj
kileformet åbning med brudlinjer ud i begge retninger (fig. 308). Bruddet er uden spor af heling
og sikkert opstået før dødens indtræden, for-
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Fig. 307 a-b. Fragmenter i søjleskrinet af skelet, formentlig tilhørende Knud den Hellige (s. 434). NE fot. 1992.
307 a: Kranium med synlig revne i venstre side. 307 b: Korsben. - Fragments of skeleton, probably S. Canute's, in
the shrine with column-decoration. 307 a: Skull with fracture visible in the left side. 307 b: Sacrum.

mentlig som resultat af en sammentrykning af
korsbenet efter et voldsomt slag med en stump
genstand (kølle?) på det nederste af bagdelens
venstre del. 147 De tidligere teorier om, at bruddet skyldes et stød med et skarpt instrument,
snarest et spyd, nedefra gennem mellemkødet, 148
synes således svære at forene med brudfladernes
forrevne karakter. Hertil kommer, at et spydstød på dette sted ville forhindres af det tilvoksede halebenssegment og af skambenets place145

ring.
Bortset fra enkelte, muligvis kalkpåvirkede
dele, 149 har alle knoglerne en gylden, blank overflade. 150 Interessant er desuden, at det af den ovf.
omtalte sporstofkemiske undersøgelse fremgik,
at kraniet i søjleskrinet havde et relativt højt indhold af guld, måske som følge af en længerevarende opbevaring i et separat relikvar, enten
helt igennem af guld eller i al fald indvendig
forgyldt (s. 458). 151
Tekstilerne omfatter som omtalt dels hørstoffer (klædet og de to indervår), dels silkestoffer
(»Ørnetæppet«, tre (oprindelig to) pudebetræk
og stumperne af det changerende silketaft).
Klædet, af fint (hør)lærred, er ca. 305 cm langt
og ca. 75 cm bredt, med ægkant langs den ene
langside, men ellers afrevet og flosset. Et indhak

Fig. 308. Detalje af korsben, jfr. fig. 307b. Et brud på
bagsiden anes (s. 434). NE fot. 1992. - Detail of sacrum, cf. fig. 307b. A fracture is visible on the back of the
bone.
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på 27x28 cm bryder den anden langside, og et
nogenlunde lige så stort stykke mangler i det
ene hjørne. En del huller, placeret lidt tilfældigt
langs kanten, kan muligvis opfattes som vidnesbyrd om, at stoffet har været fastnaglet på indersiden af det ene skrin. 152 Klædet lå sandsynligvis
i søjleskrinet allerede 1694-96. 153
En lang, smal pude, 148 cm lang og 35 cm
bred, er syet med indervår af groft (hør)lærred,
1875 forstærket med endnu et (dunfyldt) indervår, mærket 1874, 154 og betrukket med gult silkestof. Sidstnævnte er en toskaftvævning med
tynd, fast kædetråd og skud af kartet og løst
spundet silke af en dårligere kvalitet end den,
der er brugt til kædetrådene. Tykkelsen varierer. 155 Stoffets beskaffenhed med meget få kædetråde i forhold til skudtrådene har givet det en
vis lighed med bomuld, 1 5 6 en betegnelse, der da
også ses i tidligere beskrivelser af tøjet. 157 Af betrækket er på et tidligere tidspunkt, muligvis
1875, fraklippet et stykke på 65x33 cm, som er
brugt til ekstra indervår i den ndf. nævnte, fuglemønstrede pude. 158 Både 1694-96 og 1833 lå
puden sandsynligvis i skrålågskrinet.159
»Ørnetæppet« (fig. 310-11), en samitum-vævning (kiperbinding med to kæder og skudeffekt), 160 er udført i 1000-tallet under påvirkning
fra Byzans. 161 Højden er nu ca. 110 cm og bred-

Fig. 309. Pude med fuglemønstret silkebetræk. Opmåling udført af J . M a g n u s Petersen 1875 i pen og
akvarel som forlæg for kobberstik i Helgenskrinene,
1886 (s. 436). Nationalmuseet. - Pillow with bird-patterned silk cover. Drawing by J. Magnus Petersen, 1875,
in pen and water-colour.

den ca. 133 cm. Kun en del af den ene ægkant
(foroven) er dog bevaret på det meget uregelmæssigt afklippede og -revne tæppe, som ud fra
et skøn, baseret på placeringen af vævningens
oprindelige midtlinje, må have været mindst 195,
måske 230 cm bredt. 162 Den meget faste vævning har kædetråde af forholdsvis grov, z-spundet, vekslende rødbrun og ufarvet silke, mens
skudtrådene er af uspundet og tykkelsesmæssigt
varierende, rød og blåsort silke. 163 Mønsteret,
der tegnes med blåsort mod den nu stedvis afblegede røde bundfarve, 164 består af store ovalrammer, indbyrdes forbundet i både højde og
bredde, som karakteristisk for både byzantinsk
og persisk silkekunst. Udsparingerne, hvor rammerne fire og fire støder op til hinanden, udfyldes af ovalblomster, mens der inden for hver
ramme sidder en ørn med udbredte vinger, udspredte halefjer og hovedet vendt væk fra stoffets midtlinje. I næbbet hænger en ring med et
vedhæng, mens der under hver ørns fødder er
indvævet et blåsort kontureret bånd med en dekoration af skriftlignende karakter (fig. 311).165
Mønsterrapporten er 82 cm høj og 65 cm bred.
Tæppet blev 1833 registreret i skrålågskrinet.166
En lille pude (fig. 309, 536), 30x30 cm, har et
medtaget indervår af groft (hør)lærred suppleret med et indervår, syet af et stykke af det gule
betræk på den ovf. nævnte lange pude, og betræk af fuglemønstret silke. Betrækket, nu
stærkt restaureret, er ligesom »Ørnetæppet« en
samitum-vævning, formodentlig udført i 8900'erne. 167 Det består af flere sammensyede
(genbrugte?) stykker, hvoraf et på 30x40 cm
dækker pudens forside og ca. en tredjedel af
bagsiden, mens resten, strimler af ca. 5 cm's
bredde, afklippet uden hensyn til mønsteret,
dækker de øvrige omtrent to tredjedele af bagsiden. Stoffet er meget løst i strukturen, med
kæde af fine, men så godt som uspundne, ufarvede silketråde, og skud af ligeledes uspundne,
men tykkelsesmæssigt meget varierende, gule
(muligvis oprindeligt røde), svagt gyldne og lyseblå silketråde. Vævningen skæmmes af flere
fejl og uregelmæssigheder. 168 Mønsteret består
af korsagtige figurer, der hver er udformet med
kugle(?) foroven, to korte tværstreger og et fod-
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Fig. 310. »Ørnetæppet«, l000'erne (s. 436). Byzantinsk influeret tekstil, siden 1875 placeret i søjleskrinet. NE fot.
1993. - "The Eagle Cloth", 11th century. The cloth shows Byzantine influence. Placed in the shrine with columndecoration in 1875.

Fig. 311. Detalje af »Ørnetæppet«, jfr. fig. 310. Indskriftlignende borter, placeret under ørnene (s. 436). LL fot.
1975. - Detail of "The Eagle Cloth", cf. fig. 310. Inscription-like bands placed below the eagles.
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stykke. De flankeres af fugle med lange, mønstrede haler. 169 Mellem hver gruppe, i højde
med fuglenes hoveder, ses et hjerte. Samtlige
figurer står lyseblå med svagt gyldne konturer
og indertegninger mod den gule (oprindeligt
røde?) bund. 170 Størrelsen på mønsterrapporten
varierer fra 5,5 til 6,5 cm i højden og fra 7,7 til 9
cm i bredden. Puden lå sandsynligvis i søjleskrinet allerede 1833.171
Det changerende, lærredsvævede silkestof (taft)
er sandsynligvis samtidigt med søjleskrinet, i
hvilket det - at dømme ud fra sømmene med de
små stumper taft under - har været indsat som
foer. Sikkert som følge af en hensynsløs afrivning, vel i forbindelse med udplyndringen af
skrinet, er det nu kun bevaret i større og mindre
stykker. Vævningen, hvori der forekommer enkelte grovere tråde, er temmelig fast. 172 Farven
varierer fra det rødbrunt violette til det mørkt
blåviolette. Konninck nævnte 1582 stoffet som
foer i Knud den Helliges skrin, men 1694-96 og
1833 lå det meste af det løsrevne stof i skrålågskrinet.173
†Tekstiler(?). Ifølge Konninck rummede Knud
den Helliges skrin 1582 et dobbelt silke(taft?)dække og et gyldent stykke (s. 427). Ingen af
disse kan med sikkerhed identificeres. 174
To †indskrifter, Tabula og Epitaphium, fandtes,
som nævnt, 1582 i eller på Knud den Helliges
skrin. De bevarede oplysninger herom er dog
mangelfulde og i nogen grad indbyrdes modstridende, både hvad angår indskrifternes ordlyd, materiale og præcise placering.
Tabula, o. 1095, er overleveret i mindst to forskellige versioner: med eller uden den tilføjelse,
at S. Knud - i lighed med Kristus - forrådtes af
sin egen bordfælle, med eller uden en betoning
af Benedikts og de dræbte hirdmænds ret til den
samme ære som deres konge og med eller uden
en liste over navnene på disse omkomne. 1 7 5 Teksten, hvoraf hele afsnittet om Knud den Helliges
død består af blot en enkelt hovedsætning, lyder
ifølge Gertz, Martyrhistorie 2: 176
»Anno incarnationis dominice M L X X X VI in ciuitate Othensya gloriosus rex et protomartyr Danorum
Canutus pro zelo Christiane religionis et iusticie ope-

rihus 177 in basilica sancti Albani martyris per eum
paulo ante de Anglia in Daciam transuecti post confessionem delictorum Sacramento munitus dominici
corporis ante aram manibus solo tenus expansis in
m o d u m crucis latere lanceatus VI Idus Julii et VI feria
mortem pro Christo passus requieuit in ipso.
Occisi sunt etiam ibidem cum eo 178 frater eius nomine et gratia martyrii Benedictus ac XVII sui commilitones uidelicet Asmundus, Blacca, Suuen, Aga,
Thurgotus, Bernhardus, Gudmer, Esckill, Tocki,
Palni, Ati, Suna, Rosten, Milo, Radulfus, alter Thurgotus, Vilgryp. Q u i omnes sicut dei gratia cum suo
rege ac domino socii passionum martyrii fuerunt ita
consolationis et premii cum eo consortes merito
erunt«. 1 7 9
(År 1086 efter Herrens menneskevorden måtte i
byen Odense de danskes berømmelige konge og førstemartyr Knud for sin iver for den kristelige religion
og sine retfærdighedsgerninger i den kirke, der var
viet til den hellige martyr Albanus, s o m kort forud
ved ham selv var overført fra England til Danmark,
da han efter bekendelse af sine synder var styrket med
Herrens legemes sakrament og foran alteret, med armene udbredte på jorden i form af et kors, var bleven
stungen i siden med en lanse den 10de juli og den
sjette ugedag lide døden for Kristus og gik til hvile i
ham.
Dræbte blev også sammesteds med ham hans bror,
efter sit navn og ved martyriets nåde Benedictus (=
den velsignede) og hans 17 medstridere, nemlig Asmund, Blakke, Sven, Agge, Thurgot, Bernhard,
Gudmer, Æskil, Toke, Palne, Atte, Sune, Rosten,
Milo, Radulf, en anden Thurgot og Vilgrip. Ligesom
alle disse ved Guds nåde have været fæller med deres
konge og herre i martyriets lidelser, således skulle de
efter fortjeneste blive delagtige med ham i trøsten og
lønnen). 180

Epitaphium, o. 1100, er gengivet i Ælnoths Krønike, omend her uden den ottende eller næstsidste linje. Sidstnævnte blev først kendt efter fundet af den antagelig originale tekst 1582, men ses
herefter som oftest optaget i afskrifterne. Teksten, skrevet i daktyliske heksametre med rim i
de enkelte vers efter tredje halvfod (cæsuren) og
i sidste fod, som det ofte brugtes i middelalderen, 181 lyder ifølge Gertz, Martyrhistorie 24:

»Iam celo tutus s u m m o cum rege Canutus
Martyr in aurata rex atque reconditur arca.
Qui, 1 8 2 pro justicie factis occisus inique,

†INDSKRIFTER
Vt Christum vita sic morte fatetur in ipsa:
Traditus a proprio sicut deus ipse ministro
Et petiens potum telorum pertulit ictum,
Lancea nec ne latus ut Christi perforat eius.
Eius ut ante sacram sanguis sacer effluit aram.
Spiritibusque sacris moriens sociatur in astris.«
(Tryg i himlens hus hos kongers konge Knud
martyr og konge nu er, som gemmes i gyldne skrin
her.
Han, som øvede ret og derfor blev myrdet med uret,
Kristi bekender i død, s o m her han i livet ham adlød.
Thi af sin egen mand som Gud selv blev jo forrådt
han,
og da han bad om en drik, modtog han stenkast og
spydstik;
gennem hans side de og, som igennem Kristi, et spyd
jog,
og hans hellige blod flød ud for det hellige bords fod.
D ø d han samlet nu er med de salige sjæle blandt stjerner). 183

Ingen af de middelalderlige kilder nævner noget om det materiale, hvorpå indskrifterne var
nedskrevet. Blandt meddelerne om fundet 1582
kommer både Dania Chorographia, Hamsfort og
Konninck ind på dette spørgsmål, idet de dog
hver især kun omtaler én af indskrifterne. I
Hamsfort læstes Tabula »in veteri membrana«
(på et gammelt pergament), og efter Dania Chorographia samt Konninck var Epitaphium skrevet
henholdsvis »in schedula pergamentacea« (på et
stykke pergament) og »auff ein weiss Pergamen« (på et (stykke) hvidt pergament). 184 Worm
beskriver indskrifterne under ét som en »verborum formula« (ordformular). Betegnelsen
»tabula« (tavle) synes først 1631 hæftet på den
ældste af de to indskrifter, 185 mens udtrykket
»tabula aenea« (kobbertavle) øjensynlig indførtes af Bircherod. 186
Hvad angår indskrifternes placering, er i al
fald Epitaphium i Ælnoths Krønike knyttet til
Knud den Helliges skrin, omend det af udtrykket »imposito« ikke fremgår, hvorvidt indskriften var nedlagt i eller påsat helgenskrinet. Af
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meddelerne om fundet 1582 nævner både Dania
Chorographia og Otonium, at knoglerne i kongens skrin lå »cum tali epitaphio« (med denne
gravskrift), dvs. Epitaphium efterfulgt af Tabula,
mens det hos Konninck kun er Epitaphium, der
omfattes af ordene om en gravskrift, fundet
mellem knoglerne. Worm omfatter begge indskrifter med bemærkningen, at dette er den ordformular, som blev fundet i skrinet med kongens lig. I sin over hundrede år yngre beretning
om 1582-fundet hævder Bircherod endelig, at
Epitaphium på dette tidspunkt var anbragt på
skrinet og Tabula nedlagt i samme. 1 8 7
Sammenfattende må det konstateres, at skrinet 1582 blev fundet med Epitaphium og muligvis også Tabula skrevet på pergament og placeret
mellem knoglerne. Dermed er dog ikke sagt, at
dette også var situationen 1100. Begge indskrifter kan være fornyet i den senere middelalder.
For Tabula gælder endvidere, at denne indskrift i
både Dania Chorographia og Otonium er hægtet
på Epitaphium på en måde, så det er uklart,
hvorvidt den indledende beskrivelse gælder
begge indskrifter eller kun Epitaphium. Hertil
kommer endelig at Hamsforts oplysning om Tabulas materiale, som vel er nedfældet mindst
tyve år efter skrinets fremdragelse, ikke nødvendigvis gælder en udgave af Tabula med forbindelse til skrinet. Teoretisk set kan Hamsfort
udmærket tale om en afskrift, måske taget i forbindelse med fundet. Hvis dette er tilfældet, kan
den oprindelige indskrift da også tænkes prentet
på bly eller på skrinets kobberbeklædning. 188 En
afskrift af indskrifterne vides kun taget af professor Christen Hansen Lund (1596-1672). Men
det fremgår ikke, om Lunds afskrift er taget efter originalerne. 189 Worms notat om det mulige
fuldstændige tab af de to tekster (s. 427) synes,
sammenholdt med de store variationer i tidlige
gengivelser særlig af Tabula, at antyde, at originalteksterne hurtigt er blevet utilgængelige.
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Fig. 312. Søjleskrinet. 1:10. Stereofotogrammetrisk opmåling ved Gert Bech-Nielsen 1985 (s. 431). Øverst ses
langside A, i midten de to endegavle og nederst langside B. - The shrine with column-decoration. 1:10. Stereophot ogrammetric measurements by Gert Bech-Nielsen 1985. Side A is shown above, the two gables in the centre and side B
below.
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Fig. 313. Skrålågskrinet. 1:10. Stereofotogrammetrisk opmåling ved Gert Bech-Nielsen 1985 (s. 442). Øverst ses
langside A, i midten de to endegavle og nederst langside B. - The shrine with hipped roof. 1:10. Stereo-photogrammetric measurements by Gert Bech-Nielsen 1985. Side A is shown above, the two gables in the centre and side B below.
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Fig. 314. Skrålågskrinet set m o d langside A (s. 442). LL fot. 1981. - Shrine with hipped roof, view of side A.

BESKRIVELSE AF SKRÅLÅGSKRINET
Datering, materiale, mål og teknik. Skrinet (fig.
313-20, 537), udført o. 1150-75,190 med benklodser fra 1875, er af eg og ask, med dels rester af,
dels spor efter en beklædning af forgyldt kobber. Længden er 150 cm, bredden 39,5 cm og
højden (uden ben) 39 cm, hvortil kommer et 17
cm højt låg. Siderne af selve skrinet er udført
som (uægte) fyldinger i en ramme sammensat af
yderst et glat, inderst et karnisformet led. Sidstnævnte er på den ene langside (langside A) brudt
af et cirkelslag indridset i feltet, jfr. ndf. Ligesom på søjleskrinet er de lodrette dele af de yderste glatte led på gavlene dannet af endefladerne
på langsidernes rammer. Flere steder er rammeværket endvidere stykket sammen af flere dele
(hvoraf enkelte nyere, jfr. ndf.).
Træet er groft afhøvlet og bl.a. på de karnisformede led ret ujævnt skåret. Dertil kommer,
at dets kvalitet ikke er så god som søjleskrinets;
det har store årer og flere brud, udfyldt med en
sikkert oprindelig, harpiksagtig masse. Nederst
i feltet på den ene gavl (gavl A) ses to ca. 5 cm
lange vandrette, udfyldte revner, mens der på

tilsvarende steder i den anden gavl (gavl B) er
indsat to henholdsvis ca. 3 og ca. 9 cm lange kiler.
Herover, forskudt en smule til venstre, findes et
uregelmæssigt retkantet hul på ca. 8 x 6 cm, udfyldt af en træplade. Langsiden uden cirkelslag
(langside B) har i højre del et lodret, også med
harpiks udfyldt brud.
Det valmtagformede, i al fald foroven åbne,
låg eller dække har gavle af eg og sider af ask, 191
begge dele glatte. Særlig sidefladerne fremstår
ormædte. I begge kortender er der tværs gennem gavlfladen og op gennem overkanten boret
et hul (jfr. fig. 537), muligvis anvendt i forbindelse med fastgørelsen af dækkets øvre †del. 192
Udsmykning. På kanterne af såvel selve skrinet
som dets dække er (flere steder abrupt afrevne
og itubrudte) rester af pånittede, forgyldte kobberbånd, til dels med forskelligt udformede, ciselerede og stemplede ornamenter; 193 de er efter
alt at dømme først pålagt de karnisformede led,
idet båndene på disse er fæstnet med søm langs
over- og underkanten og sømmene derpå skjult
af dels de forsvundne plader i feltet, dels båndene på rammeværkets glatte led. 194 På et af båndene på de glatte led, til venstre på gavl B, ses
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Fig. 315. Skrålågskrinet set mod langside B (s. 442). LL fot. 1981. - Shrine with hipped roof, view of side B.

to ovale indfatninger (henholdsvis 3 x 2 cm og
2 x 1 , 5 cm) til †ædelsten eller †bjergkrystaller,
den ene med tænder til fastholdelse af stenen
(fig. 316, 334). Endvidere er bevaret sømhuller
efter endnu mindst otte †indfatninger: to på båndet med de eksisterende to og seks på det fragmentariske bånd på det glatte led nederst på
langside B. Båndene på de karnisformede led er
usmykkede, mens båndene på de glatte led, båndet nederst på langside B undtaget, har graverede mønstre: På det af flere stykker sammensatte bånd øverst på langside B er en bugtet
ranke med sideskud og på to af stykkerne også
blade, udgående fra små tværbånd. På de lodrette bånd til venstre på henholdsvis langside B
og gavl B ses forskelligt udformede, stiliserede
blomster på dekorerede tværbånd (fig. 332-34).
Mønsteret på båndene langs siderne og underkanten af låget over gavl B består endelig af henholdsvis enkle firkløvere og en bølgeranke med
varierede blomster på sideskuddene; begge typer har tætprikket bund (jfr. fig. 318, 334-35).
Talrige (ret uregelmæssigt anbragte) sømhuller og søm, hvoraf en del stadig holder en stump
forgyldt kobber, 195 og flere striber af det harpikslignende materiale langs de karnisformede

Fig. 316. Gavl B af skrålågskrinet. Øverst i lågets gavl
ses gennemboring, muligvis brugt ved fastgørelsen af
lågets øvre del (s. 442); til venstre for gavlfeltets midte
er sekundært, atter udfyldt, retkantet hul (s. 444). LL
fot. 1981. - Gable B of the shrine with hipped roof. At the
top of the gable a drilled hole can be seen, probably used for
fastening the upper part of the roof; to the left of the middle
of the gable is a secondary, refilled, rectangular hole.
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led, viser, at også skrålågskrinet har været fuldt
beklædt med kobberplader. Midt på langside A
er der med to indridsede, koncentriske passerslag, det ydre med en radius på 3 cm mere end
det indre, markeret en cirkel, der med en ydre
diameter på 30,5 cm bryder ind i det karnisformede led på både over- og underkant (fig. 317).
I den indre ring ses over for hinanden i cirklens
diameter to sømhuller. Cirkelfeltet (oprindelig
udfyldt af en selvstændig plade, måske et billede) flankeres af to gange fire felter, adskilt ved
enten lodrette, løst indridsede linjer eller tilsvarende skygger; de to indre anbragt ca. 4 cm fra
cirkelens tangentpunkter. I hvert af de ca. 12,5
cm brede felter skelnes et omrids af en stående
skikkelse med glorie. Feltet på langside B synes
ud fra en række mørkt aftegnede, lodrette striber inddelt i ni felter, alle med en bredde på
13-14 cm.
Sekundære tilføjelser. Benklodserne er, som
nævnt, påsat 1875 samtidig med en forhøjet
bund. Fra restaureringen 1874-75 stammer også
de fornyede dele af rammeværket: et hjørneparti
med det glatte led af højre rammestykke på gavl
A og det glatte og det karnisformede led af ven-

Fig. 317. Skrålågskrinet, indridset cirkelslag på langside A, jfr. fig. 314 (s. 444). LL fot. 1981. - Shrine with
hipped roof, incised circle on side A, cf. fig. 314.

Fig. 318. Skrålågskrinet, forgyldte kobberbånd på låget over gavl B, jfr. fig. 316 (s. 443). LL fot. 1981. Shrine with hipped roof, gilt copper bands on the roof above
gable B, cf. fig. 316.

stre rammestykke på langside A samt sandsynligvis det nederste venstre hjørne af feltet på
gavl B, sml. fig. 328 med Magnus Petersens tegninger, hvor fornyede dele er angivet. 1696 og
1833 fandtes simple (nyere?) †ben. 196 Et uspecificeret antal †jernøskener var 1833 påsat skrinets
(udvendige) hjørner. 137 1696 blev skrinet anbragt i en fyrretræskasse af skrubhøvlede brædder, 160 cm lang, 46 cm bred og 66,5 cm høj
uden det let hvælvede låg; med dette 68,5 cm. 197
Kassen blev 1833 efterladt i den niche, hvorfra
de to skrin blev udtaget. Samme år lukkedes
skrinets låg med en †egetræsramme, hvori der var
indsat en glasrude.
Indholdet af skrinet er siden 1875139 knogler, et
hørklæde med frynser, en lang pude (underdyne) betrukket med gul silke og en (hoved)pude.
Knoglerne (jfr. fig. 319, 331) kan efter de nyeste undersøgelser bestemmes som stammende
fra en mand, der ved sin død mellem 1030 og
1285 var mellem 18 og 25 år. 198 Højden var 181,9
cm. De bevarede knogler omfatter et temmelig
eroderet kranium, størstedelen af underkæben
med samtlige 16 tænder, heraf 14 fastsiddende,
ringhvirvelen, dele af taphvirvelen, dele af seks
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Fig. 319. Skrålågskrinet, set fra oven med indhold af tekstiler og knogler, antagelig Benedikts (s. 444). Aage Lund
Jensen fot. 1985. - Shrine with hipped roof, seen from above with textiles and bones, probably Benedict's.

brysthvirvler og af tre lændehvirvler, et let eroderet korsben, nogle dele af ribbenene, fragmenter af begge skulderblade, begge nøgleben
(let eroderede), højre overarmsben, venstre albueben, enkelte dele af en hånd, højre hofteben,
begge lårben, begge skinneben, begge lægben,
højre hælben, venstre rulleben og en mellemfodsknogle. Hertil kommer et fragment af en

brændt rørknogle, 2,4 cm lang og 2,7 cm i
tvm. 140
Hovedet har været ret lille, med spids og
fremtrædende hage. 199 En uophelet læsion i venstre lårben er med stor sandsynlighed resultatet
af et skråt hugsår tilføjet umiddelbart før døden.
Knoglerne er gråhvidt skimlede og bl.a. som
følge af kalkpåvirkning ret forvitrede. 200
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FUND- OG RESTAURERINGSHISTORIE

Fra tiden før 1582, da det skrin, der opfattedes
som Knud den Helliges, blev fremdraget, muligvis sammen med dets pendant, er der kun bevaret fa oplysninger om skrinene og deres skæbne. Som nævnt i Ælnoths Krønike blev Knud den
Helliges skrin, dvs. søjleskrinet, 1100 opsat på
(høj)alteret. På dette, der måske har været udformet som et alterciborium, jfr. s. 414 kan skrinet teoretisk set have stået resten af middelalderen. 1504 blev skrinet båret i procession på
S . K n u d s dag (10.juli), og dronning Christine
skænkede vokslys dertil. 206 Det følgende år
ofredes til et særskilt relikviegemme med Knud
den Helliges hoved, jfr. s. 458. 207

Fig. 320. Hørlærredsklæde med frynser, siden 1875
placeret i skrålågskrinet (s. 446). LL fot. 1981. - Linen
cloth with fringes, placed in the shrine with hipped roof in
1875.

Tekstilerne består dels af hørstoffer (klædet og
de tre pudebetræk, hvoraf de to er indervår),
dels af enkelt silkestof, brugt som betræk på den
ene pude (underdyne).
Klædet (fig. 320), af (hør)lærred, 80x156 cm,
er syet af to lige brede baner og langs den ene
langside kantet med 12 cm lange frynser. 201 Den
anden langside har bevaret ægkant. To påsyede
lapper nær ved denne er af et noget finere stof
end selve klædet, som registreredes i søjleskrinet
1694-96, 1833 og 1874. 2 0 2

En lille pude, ca. 30 x 30 cm, har indervår af
groft lærred og betræk af samme materiale i en
finere kvalitet. 203 1833 fandtes puden formentlig
i skrålågskrinet.204
En pude, 140 cm lang og 20 cm bred, er syet
med indervår af groft toskaft-lærred, siden 1875
tilbundet med sejlgarn. 205 Betrukket med et gult
silkestof, svarende til betrækket på den lange,
smalle pude i søjleskrinet (s. 436). Ved fremdragelsen 1833 lå puden i skrålågskrinet.202

I reformationsårene 1534-36 konfiskeredes
guld, sølv og andre klenodier fra domkirken.
Blandt noget sølv, efter sigende taget fra et
skrin, fandtes et forgyldt kobberbillede. 208 Både
dette og et tilsvarende (det samme?) billede,
nævnt i en sikkert samtidig konfiskationsliste, 14
kan i princippet stamme fra det ene eller begge
helgenskrin (jfr. også s. 414).
Kirkens hovedreparation 1581f. indebar bl.a.,
at krypten blev sløjfet, korgulvet sænket og et
kapel på kirkens nordside, sandsynligvis S.
Knuds kapel, revet ned (s. 89, 270, 308). Et kapel på kirkens sydside, måske det fra kilderne
kendte Benedikts kapel, blev først nedbrudt
1619 (s. 88-89, 277f.). Under de førstnævnte
byggearbejder fremdroges 22. jan. 1582 helgenkongens skrin, kendeligt på de to †indskrifter.
Fundstedet blev af de tre ældste kilder, Dania
Chorographia, Otonium og Konninck sat i forbindelse med korets ombygning (s. 426), mens
Worm lidt over fyrre år efter fremdragelsen
nævnte fundstedet som et »sacellum« (s. 427).
Muligvis på dette grundlag hævdede Bircherod
efter 1694, at begge skrin hentedes frem fra et
alter i et lille kapel eller sakristi (»sacellum«) på
kirkens sydside 209
Som nævnt er der ikke bevaret officielle indberetninger om fundet, som ifølge Konninck
skete i overværelse af biskop Niels Jespersen,
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sognepræst ved S. Albani, Jørgen Simonsen og
rektor ved Latinskolen Hans Lange. Af både
Otonium og Konninck fremgår endvidere, at
Knud den Helliges skrin blev fremdraget i god
stand og med indholdet på plads, for så vidt som
Konninck kunne fastslå, at knoglerne (stadig?) lå
svøbt i et linnedklæde. Men om dette skal tolkes
derhen, at skrinet ikke - som 1694 - blev fundet
stående på højkant, er ikke sikkert. Skønt det
låg, der givetvis endnu har eksisteret, ikke ligefrem har holdt indholdet på plads, har det formentlig kunnet forhindre svøbet omkring
knoglerne i at vikle sig helt ud. At skrinet tilsyneladende blev fundet uplyndret, herpå tyder
Otoniums ord om et skrin af forgyldt kobber
med bjergkrystaller. Konnincks beskrivelse af
skrinet som et egetræsskrin med messingbeslag
og silkefoer kunne tolkes således, at skrinet visse
steder (på kanterne?) stod uden metalbeklædning, måske svarende til den oprindelige tilstand
eller snarere en konsekvens af senere, mindre
ødelæggelser. 210 Efter fundet 1582 stod skrinet
i henhold til Konninck fremme i så lang tid, at
det kunne beses af adel og borgerskab fra hele
landet. Der blev taget afskrifter af både Tabula
og Epitaphium, sådan som det indirekte fremgår
af Dania Chorographia, Otonium, Hamsfort, Konninck og Worm, samt af de bevarede oplysninger
om en kopi af i al fald Epitaphium, taget af Christen Hansen Lund, fra 1624 rektor for Gymnasiet i Odense. Men det fremgår, hverken hvornår skrinet atter blev muret inde, om det anbragtes samme sted, som det var fundet, eller
om det andet (samtidigt fremdragne?) skrin
også indemuredes på dette tidspunkt. Sikkert er
kun, at begge skrin 1694 blev fundet stående på
højkant i en sekundært udhugget niche i korets
østmur, berøvet det meste af deres metalbeklædning, foruden hele søjleskrinets låg samt indskrifterne Tabula og Epitaphium.
I løbet af 1600'erne blev der dog fra katolsk
side flere gange vist interesse for skrinene. Som
nævnt fik to flamske dominikanermunke 1622
lejlighed til at se en del af i al fald S. Knuds hoved, en oplysning, der måske tyder på, at Knud
den Helliges skrin endnu på dette tidspunkt har
stået fremme. Sagen kan dog bringes i større
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overensstemmelse med de øvrige kilder, hvis
man tænker sig, at munkene fik forevist et andet
- tilgængeligt - skelet, eller at det 1504 nævnte
hovedrelikvar endnu var bevaret, og at det
endnu rummede fragmenter af Knud den Helliges hoved, jfr. s. 458. 211
I en korrespondance mellem Corfitz Ulfeldts
italienske sekretær Giuseppe Guglielmi og den
daværende pavelige nuntius i Münster, Fabio
Chigi (senere pave Alexander VI) august 1646
diskuteredes, om hovedet af S. Knud, konge og
martyr, kunne udleveres til en katolsk relikviesamling. Forsøget blev kronet med held, for så
vidt som kontaktpersonen i forbindelse med udleveringen, Corfitz Ulfeldt, fik udvirket, at hovedet skiltes fra kroppen for siden at blive skænket til den franske kongeslægts relikviesamling i
S. Denis ved Paris. Af senere kilder fremgår, at
det bortgivne kranium var fra Knud Lavards
grav i Ringsted, men formuleringerne i den indledende brevveksling rejser tvivl om, hvorvidt
der oprindelig var tænkt på Knud den Helliges
hoved. 212 At helgenlevningerne vitterligt blev
inddraget i diplomatiske forhandlinger med katolske magter, bevidnes af en befaling fra Christian V via storkansler Frederik Ahlefeldt til
Fyns biskop, Thomas Kingo, 13. aug. 1678 om
at lade gesandten fra biskoppen af Münster, grev
Niclas von Zitzwitz, se de relikvier, der fandtes i
Odense af S. Knud og andre helgener, og endog
lade ham udtage, hvad han måtte begære. 213
Denne erkendtlighed hang givetvis sammen
med, at biskop Christof Bernhard von Galen af
Münster 12. aug. 1678 havde undertegnet en forbundstraktat med kurfyrst Frederik Vilhelm af
Brandenburg og Christian V. 214 Men det er
uvist, hvorvidt von Zitzwitz - der straks efter
underskrivelsen forlod Danmark 215 - virkelig
modtog relikvierne. Der er ikke i dag bevaret
relikvier fra Odense i Münster domkirkes
skat. 216
I 1690'erne blev der atter iværksat reparationer af domkirkens bygning og inventar (s. 312
og 416). Blandt arbejderne 1694 var en kalkning
af kirkerummet med opmaling af bl.a. schatteringen bag alteret, en delvis tilmuring af det
store vindue i øst, en afstøvning af såvel høj-
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det udfaldne tilsyneladende uden problemer
genplaceret; søjleskrinet forsynedes med et fladt,
sikkert påsømmet fyrretræslåg (s. 432) og skrålågskrinet indsattes i en fyrretræskiste (s. 444).
Den af Rostock opgivne dato for genindmuringen (s. 428) bekræftes af en udgift i kirkeregnskabet 21. sept. 1696, lydende på 30 nye mursten
foruden kalk og grus til at tilmure det hul bag
alteret, hvori den udtagne kiste(!) blev genindsat. 219
Under domkirkens hovedistandsættelse i
1750'erne (s. 416) udtoges †skab nr. 1 fra nichen
til højre for alteret og det konstateredes, at der
oven over denne niche var et hul, hvori der
kunne fornemmes træ. 220 Kirkeinspektionen,
der ud fra »historiens lydelse« sluttede, at det
fundne var »Kong Knuds Begravelse«, ønskede
Fig. 321. Kobberstik af helgenskrinene, udarbejdet i
forbindelse med Thomas Bircherods beretning om
fundet 1694 (s. 448). Øverst ses skrålågskrinet, nederst
søjleskrinet. Det Kongelige Bibliotek. - Copper engravings, based on Thomas Bircherod's report of the find in
1694. The shrine with hipped roof is shown above, the
shrine with column-decoration is reproduced below.

altertavlen som den gamle tavle i koret og en
kridering bag sidstnævnte. 29
Det var formentlig ved denne lejlighed, at arbejdsfolkene »for een og anden Nødvendighed
bag Alteret fornam et lidet Hul i Muuren at
være opfyldt med Duun og Fjedre, og derfor
randsagede dybere ind, og bleve Kisten vaer«. 217
Med en mundtlig tilladelse fra Christian V, der
omtrent på dette tidspunkt drog gennem
Odense på vej til Holsten (15. sept. 1694),218 blev
de to skrin, der viste sig at stå i den tilmurede
niche, udtaget og undersøgt i overværelse af
stiftamtmand Diderik Schult og biskop Thomas
Kingo, foruden Thomas Broder Bircherod »og
anden geistlig og verdslig Øvrigheds Nærværelse«.
Som nævnt havde de udplyndrede skrin været
stillet på højkant, og dele af deres indhold var
faldet ud, mens det øvrige lå i en dynge i enden
af hvert af skrinene. Før genindmuringen blev

Fig. 322. Østmurens to nicher, hvoraf den øverste
var skrinenes fundsted 1833 (s. 449). Farvelagt tegning s. å. af Johan Hanck. Rigsarkivet. - The two
niches in the east wall, with the find-place of the shrines, in
1833, above.
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Fig. 323. Skitser af skrålågskrinet. Blyantstegninger 1833 i Johan Hancks skitsebog (s. 428). Privateje. - Sketches of
the shrine with hipped roof. Pencil drawings, 1833, from Johan Hanck's sketch book.

stedet undersøgt. Biskop Christian Ramus nøjedes dog med at fastslå, at der på det angivne sted
rigtignok fandtes »en slags Kiste, hvorom videre ved Tid og Lejlighed kunne ske nærmere
Undersøgning«. 2 2 1 Ifølge en beretning fra Latinskolens rektor, Søren Anckersen, blev skrinet på
dette tidspunkt beset af flere, heriblandt af Frederik V. D o g savnes mere præcise meddelelser
herom. 2 2 2 Men at også dette fund stimulerede
interessen for helgenkongen, fremgår af et (aldrig videreført) forslag om at opsætte et monument for S. Knud foran muren med de indmurede helgenskrin. 223 Under renoveringen solgtes
i øvrigt store mængder inventar, i september
1758 bl.a. syv små stykker forgyldt kobberplade, muligvis hidrørende fra skrinene. 224
Den næste fremdragelse af skrinene skete 24.
jan. 1833. Ifølge kirkeværgen, der forestod åbningen af nichen, var initiativet taget, efter at
Fyns guvernør, prins Christian (VIII) Frederik,
havde ytret ønske om engang at deltage i en undersøgelse af helgenskrinene. 225 Myndighederne
kom hurtigt ind i billedet, og 26.-30. jan. samt
igen 24. juni foranstaltedes fogedforretninger,
hvorunder begge skrin, midlertidigt placeret i
Valkendorfs (Vittinghofs) kapel, blev under-

søgt. 2 2 6 Johan Hanck aftegnede fundstedet (jfr.
fig. 322) og udførte endvidere to målsatte akvareller af de to skrin (fig. 300), der sendtes til
Oldnordisk Museum sammen med en række
prøver, både af træet i skrinene, deres beslag og
tekstilerne. 227 Knoglerne blev sorteret ud på to
(og kun to!) individer, mens skrinene underkastedes en nødtørftig istandsættelse. Søjleskrinet,
hvis overkant var noget beskadiget (efter fjernelsen af et oprindeligt †låg(?), jfr. fig. 300) blev
savet glat og lukket med et glaslåg i fyrretræsramme. Skrålågskrinets dække blev lukket med
en egetræsramme, hvori der var indsat tre glasruder. Endelig blev skrinenes ydersider malet
(ferniseret?). 228 Herefter anbragtes begge skrin
på en forhøjning bag et sort jerngitter i den østligste ende af nordre sideskib (Ebbe Munks †kapel), og der udførtes en †mindetavle til opsætning på muren over skrinene. 229 Samme år,
1834, ophængtes maleri nr. 5 (s. 617) i det
samme kapel, og 1835 blev begge skrin dækket
af sorte †tæpper, udgået 1884. 230
Under domkirkens hovedrestaurering 1868-75
(s. 418) besluttedes 1874, at også skrinene skulle
restaureres. Som en optakt hertil blev de i perioden 30. sept.- 6. okt. samme år undersøgt af en
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Fig. 324. Skitser af henholdsvis søjleskrinet og skrålågskrinet. Blyantstegninger 1833 i Johan Hancks skitsebog (s.
428). Privateje. - Sketches of the shrine with hipped roof. Pencil drawings, 1833, from Johan Hanck's sketch book.

sagkyndig kommission, hvis resultater først publiceredes tolv år efter, i Helgenskrinene (jfr. ovf.).
Denne første registrering omfattede også en antropologisk undersøgelse med henblik på at få
fastslået skeletternes køn, alder og dødsmåde,
mens det fortsatte arbejde med såvel skrinene
som med de tilbageværende tekstiler foregik på
Oldnordisk Museum. 2 3 1 Skrinene, som nu var
stærkt ormædte, og hvoraf søjleskrinet stod med
en løsnet endeflade, blev med et døgns mellemrum sendt af sted få dage efter at kommissionen
havde afsluttet arbejdet i Odense. 2 3 2 Efter et overslag fra konservator V. F. Steffensen 27. febr.
1875 blev skrinene adskilt, behandlet med linoliefernis 233 og derpå samlet (uden de nyere låg),
til dels med nye messingskruer, hvis hoveder
dækkedes med træpropper. På søjleskrinet blev
de manglende dele, fortrinsvis af langsidernes
overkanter, erstattet af nyskårne, og et nyt låg,
udført som en efterligning af skrålågskrinets, påsattes (fig. 325). Hvert skrin forsynedes med fire
benklodser og fik (indvendig) hævet bund, og
endelig blev de 1833 aftagne kobberbeslag genanbragt. 234 Et helt præcist bud på, i hvilken grad
genplaceringen var korrekt, kan ikke gives, idet
Hancks akvareller og skitser (fig. 300, 323-24,

535) rummer flere unøjagtigheder i forhold til,
hvad der ud fra Magnus Petersens opmålinger af
de nyrestaurerede skrin 1875 (fig. 327-28) må
anses for korrekt. 235 Hvad tekstilerne angår, blev
betrækket på den lange, smalle pude i søjleskrinet forstærket med et nyt indervår, mærket 1874,
ligesom det sikkert var ved denne lejlighed, at
også puden med betrækket af det fuglemønstrede silke smst. fik et ekstra betræk, syet af
silke, fraklippet betrækket på den lange, smalle
pude, jfr. ovf.
Efter restaureringens afslutning blev skrinene
16. juli 1875 opstillet på murede fodstykker 236
i domkirkens nyindrettede krypt, søjleskrinet
længst mod nord og skrålågskrinet længst mod
syd. De følgende dage nedlagdes først tekstilerne og derpå knoglerne, begge dele i de skrin,
hvor 1874-kommissionen skønnede, de hørte
hjemme. Knoglenedlæggelsen skete i overværelse af Christian IX (fig. 298). Endelig blev
skrinene omsluttet af messingstativer, udfyldt
med glasplader, sandsynligvis udført efter tegning af J. D. Herholdt. På grund af fugt med
deraf følgende skimmeldannelse i montrerne
måtte skrinene i de følgende årtier flere gange
udluftes. 1898 blev det både orme- og svampe-
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angrebne træ underkastet en mindre restaurering og 1904 behandledes knoglerne med et
konserveringsmiddel bestående af italiensk harpiks, opløst i æter. 237
1936 overførtes skrinene til nye glasmontrer
med metalrammer, tegnet af Knud Lehn Petersen, idet de samtidig fik deres nuværende placering, med søjleskrinet længst mod syd, skrålågskrinet længst mod nord. Ved samme lejlighed
blev både »Ørnetæppet« og puden med det fuglemønstrede silkebetræk restaureret. 238 Da »Ørnetæppet«, der siden 1874 havde ligget udspændt over S. Knuds skrin, 1956 fandtes for
mørt til at kunne tåle trykket fra skrinets hjørner, blev det overført til en særskilt glasmontre,
som 1990 erstattedes af den nuværende. 239 1981
blev skrinene fotograferet, og knogler samt
tekstiler registreredes. 1985 foretoges opmålinger af skrinene på baggrund af stereofotogrammetriske optagelser, ligesom flere af knoglerne
blev røntgenfotograferet. 240 1989 åbnedes nichen, hvorfra skrinene 1833 var udtaget, og det
kunne konstateres, at den oprindelig åbne, hvidtede niche var udvidet nedadtil og i dybden før
den første tilmuring. Endvidere fandtes fyrretræskisten fra 1696, sammen med et bronzebeslag (jfr. †skabe nr. 1) og nogle søm uden umiddelbar forbindelse med skrinene. 241 Endelig har
Danmarks Kirkers arbejde som nævnt givet anledning til, at der 1992-94 er foretaget endnu en
række undersøgelser: En antropologisk gen-

Fig. 326. De to nicher i østmuren med angivelse af
det hævede gulvniveau efter kryptens retablering
1872-75, jfr. fig. 322. Opmåling af Vilh. Petersen. Efter Helgenskrinene, 1886. - The two niches in the east
wall with indication of the raised floor-level after the reestablishment of the crypt in 1872-75, cf fig. 322. Drawing by Vilh. Petersen.

nemgang ved lic.med. Pia Bennike, Københavns Universitet, en kulstof-14 datering suppleret med en sporstofanalyse ved forskningsprofessor Kaare Lund Rasmussen og museumsinspektør Uffe Rahbek, begge Nationalmuseets
Kulstof-14 Laboratorium samt en dendrokronologisk datering af søjleskrinet ved museumsinspektør Niels Bonde, Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser. 242
Fig. 325. Søjleskrinet, vist med skrålåg fra 1875 (s.
432f.). Fot. 1898 i Nationalmuseet. - The shrine with
column-decoration, shown with hipped roof from 1875.
Photo 1898.

452

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

Fig. 327. Søjleskrinet, langside A (øverst) og B (nederst). 1:10. Opmåling, udført af J. Magnus Petersen 1875 i pen
og akvarel som forlæg for kobberstik i Helgenskrinene, 1886 (s. 428). Nationalmuseet. - The shrine with columndecoration, side A (above) and B (below). 1:10. Ink and watercolour drawing, 1875, by J. Magnus Petersen.

MAGNUS PETERSENS OPMÅLINGER 1875
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Fig. 328. Skrålågskrinet, langside A (øverst) og B (nederst). 1:10. Opmåling, udført af J. Magnus Petersen 1875 i
pen og akvarel som forlæg for kobberstik i Helgenskrinene, 1886 (s. 428). Nationalmuseet. - The shrine with hipped
roof, side A (above) and B (below). 1:10. Ink and watercolour drawing by J. Magnus Petersen, 1875.

Danmarks Kirker, Odense
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Fig. 329. Søjleskrinet, detalje fra langside B. Sømhuller og aftryk efter kobberplader, bl.a. af et latinsk kors(?) (s.
432). LL fot. 1981. - The shrine with column-decoration, detail from side B. Nail-holes and imprints left by copper sheets,
e.g. in the shape of a Latin cross(?).

SAMMENFATNING
Takket være de naturvidenskabelige undersøgelser lader vigtige tvivlsspørgsmål sig nu rimelig sikkert besvare. Tilbage er en række problemer omkring helgenskrinenes oprindelige udformning og udstyr og
omkring deres skæbne i tiden frem til 1694.
Skrinene må begge anses for tidlige eksempler på
de store, dvs. de oftest omkring 150 cm lange helgenskrin. 2 4 3 Sammenligninger mellem særlig søjleskrinet
og andre skrin af denne gruppe hæmmes dog af, at
der kun er bevaret få eksempler fra tiden omkring
eller før 1100. 244 For begge skrin gælder, at deres fragmentariske tilstand gør det svært at sætte dem ind i en
kunsthistorisk sammenhæng. Bortset fra størrelsen
virker de dog så forskellige, at de næppe kan være
udført på samme tid. Den dendrokronologiske datering af søjleskrinet underbygges af vikingetidstrækkene i det vingede dyr på det stykke af kobberbeklædningen, der er bevaret. 2 4 5 Den antydningsmæssige placering af figuren i midtfeltet på langside B
som tronende antyder, at denne side har båret en

fremstilling af en tronende Kristus, flankeret af to
gange seks apostle. 2 4 6 Dette motiv er ofte valgt til
retablerne på de »gyldne altre«, bl.a. det ovf. nævnte
fra Lisbjerg, dendrokronologisk dateret til 1135. 247
Hvad †låget angår, har det næppe været meget højere
end skrålågskrinets, eftersom det ikke ellers ville kunne
være i den niche, 248 hvor begge skrin 1694 blev fundet
(og hvori de må formodes indsat med prydelserne i
behold, jfr. ndf.). Dertil kommer, at det tilsyneladende har været nemmest at tage størstedelen af låget
med ved udplyndringen af skrinet. 249
Skrålågskrinet er ikke blevet dendrokronologisk dateret. En aldersbestemmelse, der alene bygger på en
stilistisk vurdering af den bevarede ornamentik, peger på en datering o. 1150-75. Bare kontrasten mellem de to typer beslag på rammeværket (de yderste,
oprindelig ædelstensprydede og kraftigt virkende, og
de inderste usmykkede) udviser et helhedspræg, der
ligger langt fra en guldsmedekunst som på f.eks. Lisbjergfrontalet. Af mønstrene på de yderste bånd har
ranken i sin spinkle, unaturalistiske udformning en
tidlig karakter. 2 5 0 Typen med de fra tværstreger ud-
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gående sideskud, hvis midtergren krydser hovedstammen, findes dog også på kronen fra Tryde-krucifikset, dateret til o. 1160, 251 og på den indre ramme
omkring Kristusfiguren på Ølst-frontalet fra o.
1200. 252 Flere forskere har diskuteret, hvorvidt skrålågskrinets låg er samtidigt med selve skrinet. 2 5 3 Da en
datering til 1100'ernes slutning udmærket passer på
lågets enkelt mønstrede, bundstemplede beslag, 2 5 4 er
der dog næppe tale om en tidsforskel mellem de to
dele. 255
Størstedelen af helgenskrinenes tekstiler har deres
egen, kun til dels med skrinene sammenfaldende, historie. 256 Ud fra Ælnoths Krønike er »Ørnetæppet«
blevet tolket s o m en af de donationer til skrinet, som
Knud den Helliges enke Edel fremsendte fra Apulien. 257 Dette har ført til overvejelser om, hvorvidt
silketøjet kunne tænkes forarbejdet i Syditalien, evt.
på Sicilien, med anvendelsen i S. Knuds helgenskrin
for øje. 2 5 8 Det er dog næppe muligt at nå til sikre
konklusioner om dets hjemsted. Skønt mønsteret
virker mere stiliseret, end det normalt ses på tøjer fra
selve Byzans, 2 5 9 ligger det på et kvalitetsniveau, væverierne på Sicilien først opnåede i deres storhedstid i
llOO'erne. 260
Ud fra de ovf. omtalte naturvidenskabelige undersøgelser kan det nu med en til vished grænsende
sandsynlighed konkluderes, at den ældste af de to
skrinlagte, anbragt i søjleskrinet, er Knud den Hellige,
og at den yngste, personen i skrålågskrinet, antagelig
er S. Knuds (halv)bror Benedikt. Væsentligst i denne
sammenhæng er, at disse personers formodede alder
på drabstidspunktet såvel som årstallet herfor harmonerer dels med resultaterne af den antropologiske
analyse, dels med kulstof-14 dateringen af prøver fra
hvert af de to skeletter. Både S. Alban og S. Osvald,
de eneste andre, de middelalderlige kilder nævner i
forbindelse med relikviebeholdere, er døde på tidspunkter, der ligger langt uden for de tidsrammer,
kulstof-14 dateringen fastslår. 261 Det høje guldindhold i kraniet fra søjleskrinet kan s o m omtalt sammenholdes med oplysningen om eksistensen af et særskilt
relikvarium til S. Knuds hoved (s. 458) og derved med forbehold - tages s o m et indicium for, at dette
kranium er S. Knuds. Til støtte for identifikationen af
skelettet i skrålågskrinet s o m værende Benedikts taler
de middelalderlige vidnesbyrd om den helgenværdighed, han måske generelt var tiltænkt, men kun i ringe
omfang tillagdes: den af John Lind fremdragne bøn
med anråbelser af både S. Knud, Benedikt og S. Alban, Knýtlingas omtale af Benedikt s o m skrinlagt og
Yngre Passios bemærkninger om dyrkelse af både
S. Knud og Benedikt (jfr. s. 426). 2 6 2
Om Knud den Helliges død oplyser Epitaphium og
Knýtlinga, at han blev ramt af en kastet sten og stukket med et spyd, henholdsvis sværd, mens det i Ælnoths Krønike hedder, at han fik et lansestød gennem

Fig. 330. Kranium, formentlig af Knud den Hellige
(s. 434). Fra søjleskrinet. NE fot. 1992. - Skull, probably belonging to S. Canute. From the shrine with columndecoration.
siden. Sidstnævnte fortæller endvidere, at Benedikt
blev mishandlet til døde og hans legeme hugget itu.
Beretningernes udsagn står i en vis modstrid med de
faktiske forhold, nemlig de læsioner, personerne i de
to skrin ses tilføjet umiddelbart før døden. Personen i
søjleskrinet modtog et kraftigt slag bagi og personen i
skrålågskrinet et enkelt hugsår i venstre lår. Uoverensstemmelserne mellem beretningerne og de forhold, der kan iagttages på skeletterne, er dog næppe
tilstrækkelige til at betvivle identifikationen af disse.
Sår kan være tilføjet uden at have sat sig spor på
knoglerne (eller kun på de manglende?), og dertil
kommer, at man må opfatte de nævnte skrifter som
tendentiøse, måske især på punkter som netop beskrivelsen af hovedpersonernes endeligt. Det uhelede
hugsår i låret på skelettet i skrålågskrinet synes til gengæld at modbevise den s. 430 omtalte teori, om at
dette skelet tilhører Erik Lam, død som munk i
S. Knuds kloster 1146. 263
S o m omtalt er det skelet, der må betegnes som
Knud den Helliges, anbragt i søjleskrinet, mens det

Fig. 331. Lårknogle. Detalje af skelet, antagelig Benedikt, i skrålågskrin (s. 444f.). NE fot. 1992. - Thighbone. Detail of skeleton, probably Benedict, in the shrine
with hipped roof.
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get skulderblad, der måske er identisk med (nogle af)
de skulderbladsfragmenter, der også 1981 lå her. I
dette skrin lå i al fald både 1694-96, 1833 og 1981
nogle små stykker brændt ben. Et centralt punkt i
diskussionen 1874 var, at Bircherod havde opfattet
benene i skrålågskrinet - det skrin, han mente var S.
Knuds - som »solida, nitidissima, crocei coloris (faste, glinsende, af gulagtig farve)«. Dette passede
bedst på de knogler, der lå (og stadig ligger) i søjleskrinet, hvorfor man måtte antage, at de to skrins indhold af knogler på et tidspunkt måtte være blevet
ombyttet. Som allerede anført 1874 er argumentationen for denne teori dog hæmmet af, at Bircherods
beskrivelse stammer fra tiden efter skrinenes udplyndring. Hvis det var de samme knogler, der 1694-96 lå
i skrålågskrinet og 1833 i søjleskrinet, måtte forbytningen have fundet sted mellem disse to tidspunkter,
dvs. i en periode, hvor skrinene vistnok stadigvæk
stod på højkant, men hvor deres indhold var sikret

Fig. 332. Skrålågskrinet, forgyldte kobberbånd på
venstre del af langside B, jfr. fig. 315 (s. 443). LL fot.
1981. - Shrine with hipped roof, gilt copper bands on the
left part of side B, cf. fig. 315.
skelet, der må opfattes som Benedikts, ligger i skrålågskrinet. Spørgsmålet er da, om denne placering er
den oprindelige. Her må interessen især samle sig om
skrinenes udformning set i sammenhæng med de
ældste beskrivelser af S. Knuds skrin, samt om oplysningerne vedrørende det indhold, hvert af de to
skrin i tidens løb har haft.
Med hensyn til skrinene selv må det betones, at
søjleskrinet er udført på et tidspunkt, der passer med
S. Knuds skrinlæggelse 1100, og at det helt ubestrideligt bærer spor af at have været foret, sådan som
Knud den Helliges skrin angiveligt var det ved fundet
1582. 79 I sin nuværende bevaringstilstand mangler det
til gengæld den ædelstensudsmykning, Ælnoths Krønike nævner i beskrivelsen af Knud den Helliges
skrin. At der end ikke er levnet spor af en sådan,
skyldes antagelig, at der næsten intet er tilbage af
skrinets kobberbeklædning. Teoretisk kan der også
have været en udsmykning på †låget.
Dateringen af skrålågskrinet til 1150-75 hviler på
rent stilistiske kriterier. Det bærer ingen spor af at
have været foret, en omstændighed, der sammen
med lågets karakter af et uaftageligt dække lader formode, at dette skrin aldrig har været foret. Blandt de
bevarede bånd på skrålågskrinet er til gengæld to med
ædelstensindfatninger.
Udførlige lister over skrinenes indhold af knogler
er først udarbejdet 1833. Blandt de knogler, Bircherod 1694-96 henførte til skrålågskrinet, var et beskadi-

Fig. 333. Skrålågskrinet. Detalje af gavl B, jfr. fig. 316.
Udsnit af forgyldt kobberbånd med indfatning til
ædelsten eller bjergkrystal (s. 442). LL fot. 1981. Shrine with hipped roof, detail of gable B, cf. fig. 316.
Detail with gilt copper band with mounting for a precious
stone or rock-crystal.
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Fig. 334. Skrålågskrinet. Detaljer af forgyldte kobberbånd. Tegning i pen og akvarel af Magnus Petersen 1875 (s.
443). Nationalmuseet - Shrine with hipped roof. Details of gilt copperhands.
m o d at falde ud på grund af henholdsvis et nyfremstillet låg og en omsluttende kasse. Da der i det
samme tidsrum heller ikke synes at have været tale
om, at skrinene blev udsat for en voldsom behandling, virker en ombytning af skeletterne på dette tidspunkt næppe sandsynlig. 2 6 4 Bircherods ord må da
snarest formodes at gælde de knogler, der endnu ligger i skrålågskrinet.
Forekomsten af silkestoffer i S. Knuds skrin er tidligst nævnt i Ælnoths Krønike.265 1582 rummede Knud

den Helliges - antagelig endnu ikke plyndrede - skrin
bl.a. et dobbelt, bomuldsforet tæppe af gult silketaft
gennembrudt af gul silke, et såkaldt gyldent stykke
(tøj) samt et linnedklæde og var foret med brunt
taft. 7 9 S o m nævnt kan det ikke med sikkerhed afgøres, hvorvidt de to første tøjer er blandt de endnu
eksisterende. 1694 er der kun tale om silke i skrålågskrinet, og dette var endnu tilfældet 1833. 141 Hvad
tekstilerne angår, synes der således ikke at være sket
flytninger i denne periode. Til gengæld må i det

Fig. 335-36. Detaljer af udsmykning (s. 443). 335: Skrålågskrinet, udsnit af forgyldt kobberbånd. LL fot. 1981.
336: Søjleskrinet. Fragment af ornament, antagelig et vinget dyr. Akvarel af Magnus Petersen 1875. Nationalmuseet. - Details of decorations. 335: Shrine with hipped roof, section of gilt copper band. 336: Shrine with columndecoration. Fragment of ornament, probably a winged animal.

458

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

mindste (de afrevne dele af) foerstoffet have skiftet
plads mellem 1582 og 1694, eftersom de bevarede
stykker svarer til resterne i søjleskrinet, mens der ikke
er spor af en tilsvarende udforing af skrålågskrinet.
Sammenfattende må det konstateres, at de fleste af
indicierne tyder på, at søjleskrinet må identificeres som
Knud den Helliges skrin. Det gælder skrinets datering og det forhold, at størstedelen af det skelet, der
må være S. Knuds, har ligget i dette skrin så langt
tilbage, det kan dokumenteres. Søjleskrinet er udført
af bedre træ i en finere forarbejdning end skrålågskrinet, og det har været foret. Det kan endelig påpeges,
at dette skrin må have kunnet åbnes, så der blev mulighed for at se dets kostbare indhold. Imod tanken
om, at søjleskrinet er Knud den Helliges, taler den
manglende ædelstensbesætning, samt at det både
1694-96 og 1833 var skrålågskrinet, der opfattedes som
Knud den Helliges. B e g g e disse forhold finder dog en
naturlig forklaring i, at den før 1694 stedfundne udplyndring især gik ud over søjleskrinet. Hvis skrålågskrinet på s a m m e måde stod uden låg og med kun et
par cm 2 kobberbeslag tilbage, ville det være umuligt
at se, at dette skrin havde båret ædelsten, idet disse - i
modsætning til foret - ikke kan spores på træet, men
kun på kobberbeslagene. Skrålågskrinet ville da heller
ikke have virket, s o m om dét var det fineste. Forudsat at skrålågskrinet er udført til Benedikt, kan det endelig føjes til, at dette ikke alene ville passe på skrinets
datering, jfr. s. 442. Til den ikke officielt helgenkårede prins kunne det også synes passende med den
lidt billigere udførelse og med det tilsyneladende
uoplukkelige låg. Hans skrin har formentlig ikke
stået så centralt og kan næppe have været genstand
for den samme tilbedelse som broderens.
Skrinenes skæbne, i tiden fra de blev udført og
frem til i første o m g a n g henholdsvis 1582 og 1694, er
ikke tilstrækkelig kendt. Da der i 1505 fandtes et særskilt relikvarium til S. Knuds hoved (jfr. ndf.) har
Knud den Helliges skrin måske på dette tidspunkt
fortrinsvis stået lukket, muligvis på højalteret. I reformationstiden blev det da sandsynligvis bortgemt,
muligvis sammen med sin pendant - skrålågskrinet.266
Det er uvist, om begge skrinene allerede på dette tidspunkt muredes inde i den til formålet udvidede niche
i korvæggens østre del, hvor de blev fundet 1694.
Men stedet ville passe med de ældste kilders opgivelse
af koret som fundstedet for det ene skrin - Knud den
Helliges - 1582, 267 og det er tankevækkende, hvor
nøjagtigt nichens udvidelse passer til de to højkantstillede skrin, jfr. fig. 322. Er udvidelsen foretaget i
reformationstiden og kun tiltænkt ét skrin, er det underligt, at den ikke er udformet, så dette ene skrin
ikke behøvede at stå på højkant.
Hvis begge skrinene fandtes i nichen 1582, kan
man spørge, hvorfor det kun er det ene, der blev
omtalt. En mulig, men langtfra uangribelig begrun-

delse kunne være, at interessen for fundet først og
fremmest var bundet til de historiske realiteter, dvs.
at det var helgenkongen frem for hans skrin, der var
det væsentlige. Hvis man i stedet forestiller sig, at
skrinene først er bragt sammen 1582 eller snarest derefter, er det til gengæld forbløffende, at man på det
tidspunkt ikke bare har sat dem begge tilbage der,
hvor man fandt dem, eller hvis dette ikke kunne lade
sig gøre, har anbragt dem på et ubemærket sted. At
man, som Konninck oplyser, lod Knud den Helliges
skrin henstå til almindelig beskuelse i et stykke tid
efter fundet, 2 6 8 tyder ikke på, at man var særlig bange
for, hverken at det kunne vække anstød hos rettroende protestanter, eller at det repræsenterede en så
stor værdi, at det burde skjules - og da slet ikke på et
utilgængeligt sted. Det utilgængelige sted ville kun
virke som et indlysende opbevaringssted, hvis det var
der, skrinet (skrinene?) var fundet.
Hverken Dania Chorographia, Otonium eller Konninck antyder, at Knud den Helliges skrin blev fundet
i udplyndret stand 1582. Røveriet må da være foretaget mellem 1582 og 1694. Det kan ikke afgøres, om
dette har været årsagen til skrinenes genindmuring,
eller om udplyndringen først er sket, efter at de atter
var skjult, og i så fald, ved at halvstensmuren foran
nichen var blevet nedbrudt (og genopsat?). Men det
må bemærkes, at den første mulighed forudsætter, at
tyveriet har været kendt af de beslutningstagende
myndigheder, men holdt så hemmeligt, at det ikke er
kommet ud blandt meddelerne om fundet. Den hårdhændede afrivning af henholdvis kobberbeslagene og
søjleskrinets foerstof kan sammen med det forhold, at
tyven(e) ikke fik det hele med, tyde på, at det skulle
gå hurtigt. Det synes således rimeligt at antage, at det
er ved denne lejlighed, at de løstliggende tekstiler,
inklusive det afrevne foer, er kommet over i det andet
skrin og kastet til side, for at der kunne søges efter
værdigenstande blandt de tilbageblevne knogler.
Heraf følger igen, at skrinene er blevet plyndret på
samme tid, og at de derfor fra et tidligt tidspunkt må
have haft en sammenfaldende skæbne. 2 6 9 Næste
spørgsmål er da, hvornår skrinene atter blev muret
inde og eventuelt straks plyndret. Her må svaret
blive, at tidspunktet senest kan have ligget et par år
efter fundet, da selv de tidlige kilder hertil beskriver
begivenheden i datid. Indskrifterne kan efter 1582
have haft deres egen historie, men synes måske på
Worms tid enten forsvundne eller tæt på udslettelse.

†Relikviegemmer. 1) Armrelikvarium med relikvie(r) af S. Albans arm, omtalt 1505. 206 Som
nævnt s. 76 ejede domkirken relikvier af denne
helgen; arten heraf kendes dog ikke. 2) Hovedrelikvarium med (dele af?) S. Knuds kranium,
nævnt 1505. 202 Antagelig af guld eller i det mindste forgyldt (jfr. s. 435).
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Fig. 337. Høj altertavlen (s. 459). Roberto Fortuna fot. 1994. - The high altar.

HØJALTERTAVLEN
NOTER s. 650

Indledning. Høj altertavlen (fig. 337-412, 538-45),
o. 1515-o. 1523, er udført af den lybske billedskærer og maler Claus Berg, efter traditionen på
bestilling af dronning Christine, kong Hans' hustru. Tavlen stod oprindelig på højalteret i
Odense Gråbrødre kirke, der nedlagdes i henhold til en kongelig resolution af 1805. Efter en
midlertidig placering i Odense Vor Frue kirke i
tidsrummet 1806-85 blev den 1886 opstillet på
domkirkens højalter.
Altertavlen, som repræsenterer et hovedværk
inden for Nordeuropas senmiddelalderlige kunst,

omfatter i sin nuværende skikkelse et skulptursmykket midtskab (corpus) med en sammensat
himmelvision, hvori fremstillingerne af Marias
himmelkroning, den korsfæstede Kristus og
Anna Selvtredje er særligt fremhævede i den
lodrette midtakse. Midtskabet flankeres af påhængsiede sidefløje, som på indersiden har relieffer med Kristi lidelseshistorie og på ydersiden malerier med scener fra Marias og Jesu liv.
Tavlen hviler på en predella. Heri ses Kristus
som Smertensmanden, flankeret af syv knælende medlemmer af den danske kongefamilie:
Kong Hans (†1513) og dronning Christine
(†1521), deres børn, kong Christian II (†1559),
prins Frans (†1511) og Elisabeth, kurfyrstinde af
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Brandenburg (†1555). Endvidere Christian II's
hustru, dronning Elisabeth (†1526) og kongeparrets ældste søn, prins Hans (†1532).
I sin oprindelige skikkelse har tavlen antagelig
været udformet som en pentaptyk, dvs. en firefløjet skabstavle, der foruden et par faste bagfløje har omfattet to par bevægelige sidefløje.
Også predellaen har formentlig haft påhængslede sidefløje og muligvis hængestykker under
overplanken. Endelig har altertavlen antagelig
haft en form for overbygning. Denne må sammen med de faste og det ene par bevægelige sidefløje have været fjernet, måske endda ødelagt,
da altertavlen o. 1750 fik nye tilføjelser i form af
et topstykke, sidevinger og malerier på reliefog predellafløjenes bagsider. Heraf er de førnævnte malerier endnu synlige. 1852 udførtes et
nyt topstykke og sandsynligvis også nye predellafløje. Disse dele erstattedes 1886 af en lav liljefrise over midtskabet og to kvartcirkulære
hængestykker under predellaens overplanke.
Redegørelsen for altertavlen indledes med en
kilde- og forskningsoversigt (s. 460). Herefter følger den egentlige beskrivelse: Mål, materialer og
konstruktion (s. 474), midtskabets skulpturer,
herunder den ornamentale indramning (s. 478),
sidefløjenes skulpturer (s. 492) og predellaens
skulpturer (s. 500). Endvidere beskrivelse af
midtskabets topfrise (s. 503) og predellaens
hængestykker (s. 504). Stafferingen af skabet og
figurerne omtales s. 504, tillige med indskrifter
og mønsterdekorationer. Sidefløjenes malerier
beskrives s. 508. Altertavlens historie, herunder
istandsættelser og restaureringer omtales s. 516.
Endvidere redegøres for de forsvundne dele,
oprindelige såvel som sekundære (s. 527). Sidst
følger en sammenfatning om tavlens datering (s.
531), stil og teknik (s. 531) samt indhold og
funktion (s. 533).
KILDE- OG FORSKNINGSOVERSIGT
De første 100 år af altertavlens levetid flyder kilderne
kun sparsomt. At den var under udførelse eller måske
allerede fuldendt o. 1522, turde afledes af Peder Olsens franciskanerkrønike, hvis ældste dele formentlig
var forfattet på dette tidspunkt. 2 7 0 Heri omtaltes Erik
Klippings donation til Gråbrødre kirke af en prægtig

højaltertavle, s o m nu var bortflyttet (»iam depositam«). Denne ommøblering kunne skyldes, at den
gamle tavle var blevet erstattet af Claus Bergs retabel.
Sidstnævnte er dog ikke direkte nævnt.
At altertavlen ikke længe efter sin tilblivelse berømmedes som en - efter europæisk målestok - anerkendt seværdighed, herom vidnede Sebastian M ü n sters beskrivelse i Cosmographia universalis fra 1544. 271
Sammesteds nævntes for første gang dronning Christine s o m tavlens donator. 1554 refereredes Münsters
beskrivelse kort af en lokalkyndig, lægen og apotekeren i Odense, Cornelius Hamsfort den ældre. 2 7 2
Lige så summarisk var en notits fra 1590 i biskop
Jacob Madsens Visitatsbog. Her omtaltes en †altertavle i Særslev (Skovby hrd. Odense amt), hvis udvendige fløje viste malerier af Kristi lidelse og O p standelse, »malet som i Graabrøder i Othense«. 2 7 3
En kilde af allerstørste værdi er den redegørelse,
som Claus Bergs barnebarn, kannik i Oslo, Claus
Berg den yngre (1546-1646) nedfældede efter sin salig
faders, biskop Frants Bergs (o. 1504-91) beretning.
Omtalen af billedskæreren Claus Berg og hans adelige herkomst i Lübeck indledte Bergfamiliens
slægtshistoriske optegnelser, der publiceredes af Frederik Rostgaard i Danske Magazin 1745. 274 Central i
beretningen var fremhævelsen af Claus Berg s o m
mester for altertavlen i Gråbrødre kirke - den eneste
skriftlige kilde herom. Andre værker af Berg nævntes
ikke. Selvom dele af levnedsskildringen turde være
forskønnet af barnebarnet, har omtalen af mesterens
lybske afstamning kunnet verificeres, ligesom efterretningen om hans fornemme byrd muligvis også
kan bekræftes. 2 7 5
Altertavlens lovprisning hos Sebastian Münster
henledte uden tvivl andre fremmedes o p m æ r k s o m hed på dens eksistens. 1593 gav den schlesiske adelsmand Erich Lassota von Steblau en fyldig beskrivelse
af gravkoret i Gråbrødre kirke og nævnede herunder
altertavlen som et smukt, kunstfærdigt værk, udskåret i træ og forgyldt. En nærmere omtale fik dog
alene predellaens kongelige portrætter, hvoraf sværdsidens fire statuer identificeredes som kong Hans og
hans tre sønner: Christian II, en unavngiven søn, død
hos sin søster i Lothringen, og Frans. 2 7 6 Tolkningen
af spindesidens billeder svarede til den sidenhen
gængse. Påfaldende nok var tavlen ikke beskrevet i
Georg Brauns og Frans Hogenbergs Odensebeskrivelse fra 1597, der kun nævnte kong Hans' epitafium i
klosterkirkens gravkor med en tilføjelse om, at dette
monument var udført på dronning Christines bud og
bekostning, mens hun levede. 2 7 7
August 1622 besøgte to belgiske dominikanermunke, Nicolaus Janssenius og Jacob de Brouwer
Gråbrødre kirke og fremhævede her alterets talrige
statuer, forunderligt udskåret i træ som et sandt mirakel. 2 7 8 Året efter, 1623, blev kirken detaljeret beskre-
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Fig. 338. Predellaen. Pennetegning, indklæbet i Resen, Fyn i udgaven fra Uldallske saml., 186, fol. Det Kongelige
Bibliotek. - The predella.
vet i en indberetning til Ole Worm, antagelig forfattet
af den daværende præst ved Hospitalskirken, Lorentz
Widdow (Worm, 1623). S o m det var karakteristisk for
de ældre omtaler af tavlen, fæstnede beretningen sig
hovedsagelig ved predellaens kongelige portrætter,
der foruden de to kongepar hævdedes at gengive
Christian II's tre børn, »hertug Francisci, hans brodris och søsters samptligen deris egentlige affcontrafei«. 2 7 9
1652 aftegnede Odensemaleren Hans Schütte portrætterne af kong Hans og Christian II til Frederik III,
der ønskede at »lade puzere alle Kongerne aff dend
Oldenborgische Stamme i Gibs«. Hverken tegningerne eller andre efterretninger om dette ambitiøse
projekt kendes dog. 2 8 0 Selve altertavlens kunstneriske
værdi var i øvrigt langtfra upåagtet i 1600'erne. I sin
Danmarksbeskrivelse fra 1656 - skrevet midt i bruskbarokkens blomstringstid - priste Arent Berntsen
»den offvermaade Herlige Altar Taffle deslige konstig
Træ-arbejde (den i Roskilde undtagen) paa nogen Altartafle i dette Rige oc ellers saa steds skal være at
finde«. 2 8 1 Den positive vurdering og sammenlignin-

gen med Roskildetavlen gentoges af Holger Jacobæus
1672 med tilføjelsen: »En Mester siges at hafve giord
dem begge«. 2 8 2
I anden halvdel af 1670'erne påbegyndte brødrene
Jens og Jacob Bircherod deres omfattende registrering af odenseanske monumenter med hovedvægten
på kirkernes gravminder og deres indskrifter (Bircherod, Monumenta, 1679). 283 Beskrivelsen af koret i
Gråbrødre kirke omfattede en værdifuld opremsning
af de i alt 72 våbentavler, der smykkede rummets
nord- og sydvæg. Derimod var altertavlen kun summarisk nævnt med karakteristikken »overdådig«
(sumptuosa). 2 8 4 Til beskrivelsen af koret udarbejdedes et antal tegninger, der blev stukket i kobber, heriblandt predellaens kongeportrætter (fig. 399) og et
dobbeltvåben, opsat 1590 »nederst på tavlen« (jfr. fig.
544 og s. 529), foruden de kongelige våbentavler og
epitafierne for kong Hans og prins Frans.
En halv Snes år før brødrene Bircherod havde Peder Hansen Resen påbegyndt indsamlingen til sit
landsdækkende atlas, der for den fynske dels vedkommende dog først synes færdigredigeret o. 1685

Fig. 339. Predellaen. Udsnit af kobberstik i Resen, Lovbøger, 1684 med nummerering af de kongelige portrætfigurer (s. 462). - Predella, detail from a copper engraving, 1684, with the royal portraits numbered.
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(Resen, Fyn).283 Resen har uden tvivl haft kendskab
til det Bircherodske materiale, vel via Jens Bircherod,
der s o m ung studerende deltog i katalogiseringen af
Resens bibliotek. Samtidig udnyttede han enkelte af
brødrenes kobberstik, mens andre synes omarbejdede (fig. 339) i tillægget til udgaven af Christian II's
lovsamlinger 1684 (Resen, Lovbøger, 1684) i forbindelse med en beskrivelse af Gråbrødre kirkes monumenter. 2 8 6 Denne, der i en let ændret form svarede til
den førnævnte beskrivelse, var dog langtfra en slavisk
gentagelse af den Bircherodske tekst. Resen fæstnede
sig særligt ved tavlens æstetiske værdi (»intetsteds i
hele Danmark finder (man) et så smukt forgyldt mindesmærke«), og ved dronning Christines donation
(tavlen udførtes dels på grund af hengivenhed for kirken og franciskanerne, dels fordi hendes mand og to
sønner (!) lå begravet her). Interessant var Resens understregning af, at tavlen først fuldførtes efter dronningens død. Kilden til denne oplysning nævntes
ikke. 2 8 7 Bemærkelsesværdig var endvidere beretningen om planer for tavlens flytning til S. Knuds kirke
(jfr. s. 518). Identifikationen af predellaens syv portrætter svarede - for første gang - til den sidenhen
gængse, idet de to prinser i venstre side betegnedes
s o m Frans og Hans, sidstnævnte præciseret som
Christian II's førstefødte.
En brodersøn til Jens og Jacob Bircherod, landsdommer Jacob Bircherod, affattede 1730 en Odensebeskrivelse, utvivlsomt med kendskab til sine slægtninges optegnelser (Jacob Bircherod, 1730). 288 Om altertavlens brug anførtes, at den alene åbnedes ved kirkeårets tre store højtider. 2 8 9 En anden lokalkyndig,
Jens Aagaard, fremhævede 1737, hvordan altertavlen
som den største seværdighed i kirken blev beundret
af tilrejsende. Desuden priste han dens kunstfærdighed og de mange udskårne historier fra Den hellige
Skrift, der var bemalet med adskillige farver og på
flere steder så kosteligt og kunstfærdigt overtrukket
med guld, at man skulle tro, den (dvs. tavlen) var
støbt af guld. 2 9 0

Erik Pontoppidan omtalte flere gange Gråbrødre
kirke og dens monumenter i sine topografiske værker, såvel 1730 (Theatrum Daniæ), 1739 (Marmora Danica), samt 1767 og 1774 (Atlas Danicus III og VI), men
føjede intet nyt til de ældre beskrivelser. 291 Det s a m m e
gjaldt Hans de Hofman, der 1760 særligt hæftede sig
ved forgyldningen af tavlen »paa een Ducats Tykkelse«. 2 9 2 1760 besøgte arkivtegneren Søren Abildgaard Gråbrødre kirke, hvor også han aftegnede altertavlens predella (fig. 340). Et interessant supplement hertil findes i et håndskrift med forskellige notater vedr. Odense, efter alt at d ø m m e skrevet af den i
Odense fødte antikvar Christian Brandt (Brandt). 293
Foruden kritiske kommentarer til Søren Abildgaards
tegninger efterlod han forskellige løsblade, bl.a. en
plan og to - i denne sammenhæng særligt værdifulde
- opstalter af koret i Gråbrødre kirke (jfr. fig. 398).
Hertil k o m et udkast til en beskrivelse af midttavlen,
hvor en række figurer for første gang var søgt identificeret.
En detaljeret behandling af altertavlen skyldes
Morten Kisbye (†1799), klokker ved Gråbrødre og S.
Knuds kirker. I en Odensebeskrivelse, antagelig forfattet i hans senere år, 294 er tavlen udførligt omtalt,
dog uden redegørelse for de sekundære malerier på
sidefløjenes ydersider eller af det tilføjede topstykke
og sidevingerne (jfr. s. 529f.) (Kisbye).295
1805 - s a m m m e år som beslutningen om Gråbrødre kirkes nedrivning blev truffet (s. 520) - besøgte antikvaren Rasmus Nyerup kirken og leverede
i et efterfølgende indlæg et engageret forsvar for altertavlen og kirkens gravmæler. Det var ikke mindst
hans ophidselse over »den utilgivelige Skødesløshed«, hvormed man behandlede disse og tilsvarende
monumenter, der gav næring til oprettelsen af Oldsagskommissionen 1807. I en senere redegørelse beskrev Nyerup, hvordan Claus Bergs tavle, der da var
flyttet til Vor Frue kirke i Odense - hvis nedrivningsbølgen om nogle århundreder også k o m til denne
kirke - »kunne vorde en synderlig Prydelse for det

Fig. 340. Predellaen. Pennetegning, udført 1760 af Søren Abildgaard (s. 462). Nationalmuseet. - The predella. Ink
drawing, 1760.
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Fig. 341. Predellaen med detaljer af portræthovederne. Pennetegning af Johan Hanck 1813 (s. 463). Nationalmuseet. - Predella with details of the portrait heads. Ink drawing by Johan Hanck, 1813.
prægtige 16. Aarhundredes Sal i Nationalmuseet«. 2 9 6
Salget af altertavlen på auktion 30. april 1806 gav anledning til almindelig forargelse i dagspressen, både
den lokale og den københavnske, selv om tavlen
endnu vurderedes som »kun (...) en levning fra en
mørk og overtroisk Tidsalder« og »et Product, der er
forfattet af en Udlænding (og hermed) ikke noget
Vidnesbyrd om den fædernelandske Konstfærdighed
og Konstsmag i hine Dage«. 2 9 7
Friske vinde blæste imidlertid med romantikkens
fornyede interesse for middelalderen, forenet med
»en gjenoplivet Nationalfølelse og Fædrelandssind
(der) har gjenvakt Opmærksomheden og Agtelsen
for Forfædrenes Bedrifter og Alt, hvad derom vidner
eller minder«. Et udtryk herfor var den første egentlige monografi om altertavlen, forfattet 1813 af Anders Faaborg Mülertz, daværende adjunkt i historie
og geografi ved Odense Katedralskole (Mülertz,
1813). Monografien var tillige et indlæg i debatten
om Gråbrødre kirkes skæbne. D o g tog Mülertz
skarpt afstand fra Nyerups tanker om at få tavlen til
et Nationalmuseum, således at alteret, »hvis Beskuelse havde fyldt saa mange tusinde Kristnes Bryst
med Andagtsfølelser paa det hellige Sted, kunde blive
hensat mellem andet Skramleri i et Antiquitetsmuseum for at begabes af en tankelös Tilskuerhob«. Forfatteren karakteriserede sin beskrivelse af tavlen som
foreløbig, idet han forudskikkede en senere, mere udtømmende behandling, der dog aldrig skulle se da-

gens lys. 2 9 8 Af stor vigtighed var omtalen af tavlen i
dens lukkede stand, dvs. med de fire sekundære malerier på sidefløjens bagsider. Endvidere beskrivelsen
af tavlens øvrige tilføjelser, alle formentlig hidrørende fra istandsættelsen o. 1750 (s. 519), således »nedenfor« to skriftsteder med henvisning til nadveren,
»rundtomkring (...) noget Træværk med Arabesker«
og »ovenover en Glorie med Ordet Jehova«. Samtidig med Mülertz' redegørelse aftegnede stiftsbygningskonduktør Johan Hanck altertavlen (fig. 341),
måske s o m led i en større planlagt publikation, jfr.
ovf. 2 9 9
Mülertz' afhandling dannede udgangspunkt for historikeren Christian Molbechs omtale 1815 af altertavlen og dens kunstneriske værdi, der bedømt ud fra
nyklassicismens idealer uvægerlig måtte k o m m e til
kort overfor »den antikke Konsts Skiønhed«. 3 0 0 I sin
udførlige beretning fra 1827 om kong Hans' epitafium, der 1815 havde fået plads i S. Knud, nævnte
historikeren E. C. Werlauff kun altertavlen summarisk. I første række hæftede han sig ved predellaens
portrætter, blandt hvilke den lidt tvivlsomme identifikation af den yngste person i mandsrækken (»prins
Hans«) diskuteredes, dog med konklusionen, at det
formentlig måtte være denne fremfor en søn af kong
Hans af samme navn, død før prins Frans. 3 0 1
Udforskningen af Odensetavlen tog et afgørende
skridt fremad med kunsthistorikeren Niels Lauritz
Høyen, der juli 1830 gav en udførlig beskrivelse af
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Fig. 342. Skitser af prinserne Hans og Frans, af Smertensmanden, samt af mandsfigur (A20) i midtskabets
nederste række. Blyants - og pennetegning. Fra N. L.
Høyen, Skitsebog, 1830. Nationalmuseet. - Sketches of
the Princes Hans and Frans, of the Man of Sorrows and of
a male figure (A20) in the bottom row of the central compartment. Pencil and ink drawing, 1830.

imiterende mønstre; desuden hans iagttagelser vedrørende en senere restaurators tilføjelser. Denne havde
bl.a. »skaaret Englenes Haar som Drengene i O p fostringsanstalt(en), har indfattet Øjnene med brune
Kanter og sat levende Pupiller i Øjnene paa Lig, gjort
Læber til Hage (og) malet Øjenbryn op i Panden«. 3 0 6
Da Høyen genoptog studiet af altertavlen som optakt til sin artikel 1865, var meget sket. Tavlen var
1851-52 (jfr. s. 521) blevet istandsat, og vel på denne
baggrund holdt sognepræsten i Rynkeby, Karsten
Friis Viborg 1854 et foredrag om tavlen i Odense ved
et møde for medlemmerne af Selskabet for Danmarks
Kirkehistorie. Indlægget tryktes umiddelbart efter i
Kirkehistoriske Samlinger (Viborg, 1854), ledsaget af et
tryk efter tegning af hr. Faber i Kierteminde, antagelig maleren Christoffer Faber (fig. 404). Herpå ses
tavlens ændrede tilstand efter tilføjelsen af et øvre galleri, samt predellafløje. 3 0 7 I sin indholdsanalyse nåede
Viborg videre end Mülertz. Antagelig havde han
drøftet sine tolkninger med biskop C. T. Engelstoft,
der direkte refereredes, og det turde være en selvfølge, at han også har været bekendt med Høyens
tanker. I lighed med denne hæftede Viborg sig ved
tavlens ældre skæmmende bemaling og sluttede ar-

tavlen på sin store Danmarksrejse (s. 138) under et
besøg i Odense hos søsteren og svogeren, Christian
Ditlev Westengaard, der kort forinden havde fået
præstekald ved S. Hans kirke. Året før havde Høyen
på sin første Danmarksrejse udarbejdet en detaljeret
beskrivelse af Hans Brüggemanns altertavle i Slesvig
domkirke. 3 0 2 Høyens redegørelse for Odensetavlen
findes i hans notebog fra 1830 (Høyen, 1830), der siden suppleredes med tilføjelser. Blandt Høyens efterladte notater ses desuden en række udaterede løsark
med overvejelser, bl.a. om tavlens ikonografi (Høyen, u.å.). Alt publiceredes først mere end 30 år senere,
1865, i en artikel i Kirkehistoriske Samlinger (her: Høyen, 1865),303 gentaget i tidsskriftet Fædrelandet og året
efter trykt som monografi. Sidstnævnte skulle angiveligt have været ledsaget af fotografier af Carl Edvard Emil Rye (jfr. fig. 343). 3 0 4 Endelig genoptryktes
afhandlingen uden ændringer 1874 i J. L. Ussings udgave af Høyens Skrifter. 3 0 5
Allerede 1830 fremlagde Høyen en forsøgsvis identifikation af samtlige figurer i hovedtavlen, foruden
af reliefferne på sidefløjen, - en tolkning, der udbyggedes 1865 og som siden hen i alt væsentligt blev
fulgt af Francis Beckett (1895) og Viggo Thorlacius Ussing (1922 og 1967, jfr. ndf.). Bemærkelsesværdigt
i forbindelse med passionsrelieffernes beskrivelse var
sammenligningerne med Lucas Cranachs og Albrecht
Dürers grafik. Til karakteristikken inddrog han endvidere altrene i Slesvig domkirke og Segeberg. Interessant var i øvrigt Høyens overvejelser om tekniske
enkeltheder, stoffernes og figurernes staffering, indridsning af ornamenter eller udsmykning med tekstil-

Fig. 343. Altertavlen i sin daværende placering i Vor
Frue kirke (s. 464, 520f.). De sekundære dele, topstykket og predellaens fløje, er bortretoucheret, sml.
fig. 404. C. E. E. Rye fot. o. 1865, Møntergaarden,
Odense. - The altarpiece as it was placed previously in
Vor Frue Church, c. 1865. The secondary parts, i.e. the
top section and the predella wings, have been removed by
retouching.
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tiklen med en opfordring til en grundig restaurering,
bekostet af hele det danske folk. 3 0 8
Høyens artikel (Høyen, 1865) fremkom 10 år efter
Viborgs og indeholdt en væsentlig mere detaljeret beskrivelse, der udbyggede de ældre iagttagelser. 3 0 3 Ny
var således en formanalyse og en stilistisk vurdering
af Claus Bergs værk, der for draperibehandlingen
sammenlignedes med den sydtyske billedhugger Veit
Stoss' arbejder. Kærnen i Høyens bidrag var dog den
indholdsmæssige tolkning af tavlens program. I den
forbindelse fremhævede han altertavlens ufuldstændighed uden den arkitektoniske udsmykning, som efter hans mening måtte have afsluttet den foroven, og
uden malerierne på fløjenes ydersider. I forbindelse
med predellaen beklagede han også tabet af »de M a lerier, som dækkede de indre Sider af dens Fløie«. 3 0 9
Høyen må her referere til de forsvundne predellafløje, eftersom han umuligt kunne være uvidende
om, at de aktuelle bemalede fløje kun var opsat godt
10 år forinden (jfr. s. 530).
I tolkningen af midttavlen inddrog Høyen »nogle
af de saakaldte Rosenkrandsbilleder og især den berømte udskaarne Tavle på Borgen i Nürnberg, hvoraf
der findes en Afstøbning i Skulptursamlingen paa
Prindsens Palæ«. 3 1 0 Desuden nævntes Odensepræsten
hr. Michaels »Maria psaltere eller om J o m f r u Marie
Rosenkrands og dens Broderskab« fra 1496, forfattet
på dronning Christines opfordring og 1836 nyudgivet af Chr. Molbech. Men endnu nøjere knyttede alterets indhold sig efter Høyens mening til »det aandige Liv hos Gråbrødrene, i hvis Kirke Tavlen var
opstillet.« Det var her hans store fortjeneste at fremhæve franciskaneren S. Bonaventuras »Lignum Vitae« og dennes skildring af Livets træ i Det himmelske Jerusalem s o m et billede på Kristi liv, død og
forherligelse. 311 I sin vurdering af tavlens kunstneriske værdi fremhævede Høyen den ujævne kvalitet af
udskæringerne - efter hans mening en konsekvens af,
at Berg ikke selv havde lagt hånd på skulpturen, men
snarere som tegner havde begrænset sig til at angive
helheden. Spørgsmålet om brugen af grafiske forlæg
udbyggedes, idet Høyen understregede, hvordan
Claus Berg i modsætning til Brüggemann havde benyttet forlagsbladene mere uafhængigt og i øvrigt betonede navnlig slægtskabet med Cranach. 3 1 2 Alt dette
rokkede imidlertid ikke ved hans afsluttende karakteristik af Odensetavlen s o m »det betydeligste Konstværk, som er levnet os fra Middelalderen« og »et af
de allerbetydeligste historiske Mindesmærker, som vi
endnu ere i Besiddelse af.«
En værdifuld grafisk kilde til altertavlens tilstand
på samme tid var maleren August Behrends' 12 minutiøse aftegninger af altret fra 1858 (fig. 345-50).
Behrends havde en særlig fortrolighed med altertavlen, ved hvis istandsættelse han fa år tidligere havde
medvirket (jfr. s. 522). Tegningerne blev 1861 over-

Fig. 344. Detalje af dronning Elisabeths portrætfigur.
Blyantstegning af J . M a g n u s Petersen 1883 (s. 465).
Nationalmuseet. - Detail from the figure of Queen Elisabeth. Pencil drawing, 1883.

draget Oldnordisk M u s e u m af kunstneren, der under
arbejdet var blevet vejledt af Høyen. 3 1 3 Muligvis kan
der have foresvævet Behrends og Høyen en plan om
at lade tegningerne mangfoldiggøre i trykgrafik i lighed med C. C. A. Bøhndels litografier af Hans B r ü g gemanns altertavle i Slesvig, udsendt 1828-34 og ledsaget af Høyens tekst.
Flytningen af altertavlen til S. Knuds kirke efter afslutningen af domkirkens hovedrestaurering 1875 og
tavlens egen restaurering 1885-86 ved J. Magnus Petersen (s. 524) bragte nye impulser til forskningen.
Magnus Petersen havde selv 1883 tegnet predellaen,
herunder hovederne af de kongelige portrætfigurer i
fuld størrelse (fig. 344), jfr. også ndf. 1885 besluttedes
det at lade altertavlen gennemfotografere i stor målestok, mens de enkelte skulpturgrupper var udtaget
af skabet, 1886 bevilgedes pengene, og arbejdet gennemførtes samme sommer af firmaet Pacht og Crone
(fig-351).
På baggrund af de samtidige istandsættelser af to
andre hovedværker blandt senmiddelalderens hjemlige altertavler, Bernt Notkes i Århus domkirke og
den nederlandske tavle i Viborg Søndre sogns kirke,
vedtog Kultusministeriet 1887 at bekoste udgivelsen
af et stort plancheværk om altertavler fra den senere
middelalder. De forberedende undersøgelser blev foretaget af arkæologen Henry Petersen og arkitekten
Valdemar Koch. 1893 opfordrede man imidlertid den
unge kunsthistoriker Francis Beckett til at skrive teksten i stedet for Henry Petersen, der netop året for-
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Fig. 345. Midtskabets øverste række. Pennetegning af August Behrends 1858 (s. 490f.). Nationalmuseet. - The upper row of the central compartment. Ink
drawing by August Behrends, 1858.
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Fig. 346. Midtskabets to midterste rækker. Pennetegning af August Behrends 1858 (s. 484f.). Nationalmuseet. - The two middle rows of the central compartment.
Ink drawing by August Behrends, 1858.
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Fig. 347. Midtskabets nederste række. Pennetegning af August Behrends 1858 (s. 480f.). Nationalmuseet. - The bottom row of the central compartment. Ink
drawing by August Behrends, 1858.
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Fig. 348. Predellaen. Penne- og blyantstegning af August Behrends 1858 (s. 500f.). Nationalmuseet. - The predella. Pencil and ink drawing by August Behrends,
1858.
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Fig. 349. Fodvaskningen, Nadveren og Bønnen i Getsemane, Tilfangetagelsen og Kristus for ypperstepræsten Kajfas, Bespottelsen og Hudfletteisen,
Tornekroningen, den anden forhånelse og Ecce Homo. Pennetegninger af August Behrends 1858 efter relief nr. 1-8 (s. 493f.). Nationalmuseet. - Christ
washing the feet of the Disciples, the Last Supper and the Agony in the Garden, Christ taken into Captivity, and Christ before the High Priest Caiaphas, The Mocking and
Flagellation of Christ, Christ crowned with Thorns, the Derision and Ecce Homo. Ink drawings by August Behrends, 1858, from reliefs nos. 1-8.
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Fig. 350. Håndvaskningen og Korsbæringen, Korsnaglingen og Begrædelsen, Kristus i Dødsriget og Opstandelsen, Kristi himmelfart og Pinseunderet.
Pennetegninger af August Behrends 1858 efter relief nr. 9 - 1 6 (s. 496f.). Nationalmuseet. - Pilate washing his hands and the Carrying of the Cross, The
Crucifixion and Lamentation, The Harrowing of Hell and the Resurrection, The Ascension and the Pentecost. Ink drawings by August Behrends, 1858, from reliefs nos. 9 16.
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forgyldning samt i figurstil så slægtskab med Antwerpenerarbejder. M e d udgangspunkt i Odensetavlen videreudbyggede han i øvrigt Claus Bergs
oeuvre. I sin »selvanmeldelse« fra 1896 af bogen om
altertavlerne (Beckett, 1896) suppleredes tilskrivningerne. 318
1897 udarbejdede Beckett redegørelsen for Claus
Bergs virksomhed i sin disputats, Renaissancen og
Kunstens Historie i Danmark. Studier i de bevarede Mindesmærker. Han søgte her at opstille en kronologisk
række af værker, hvor Odensetavlen dateredes
1518-21 og tidsmæssigt placeredes senere end epitafiet
for kong Hans, topstykket til Århustavlen, Tirstrup
og Sanderumtavlerne, samtidig med epitafiet for prins
Frans, men før altertavlerne i Vindinge og Voldby,
Sorøkrucifikset samt tavlerne i Bregninge, Århus Vor
Frue og Hornslet. Interessant var det endelig, at Beckett på trods af slægtstraditionen afviste Claus Bergs
lybske afstamning (jfr.ovf.). Til gengæld fremhævedes de frankiske og nu også sachsiske elementer ud
fra en hypotese om, at mesteren muligvis stammede
fra Sachsen, dronning Christines hjemland.

Fig. 351. Kvindelige helgener fra midtskabets nedre
række. Fotograferet 1886 og reproduceret 1895 i
Francis Beckett, Altertavler i Danmark fra den senere
Middelalder, pl. X L . - Female saints from the corpus.
Photographed in 1886.

inden var udnævnt til direktør for Nationalmuseet. 3 1 4
1895 udkom værket, Altertavler i Danmark fra den
senere Middelalder, hvoraf et fyldigt afsnit var helliget
Odensetavlen (Beckett, 1895). I format, udstyr og emnevalg var bogen nært beslægtet med to tyske monografier, der så dagens lys få år forinden, E. F.
A. Münzenbergers værk om Tysklands middelalderlige altertavler (1. del fra 1885-90) og Adolph
Goldschmidts om lybsk maleri og skulptur før 1530
(1890). 315 S o m udgangspunkt for sin beskrivelse benyttede Beckett dels Magnus Petersens rapport fra
januar 1887 (jfr. s. 525), dels Høyens ikonografiske
analyser, som endda i passager citeredes omtrent ordret. 316 På samme måde gentog han Høyens bemærkninger om anvendelse af grafiske forlæg. 3 1 7 De netop
fremdragne malerifragmenter på yderfløjene tolkede
han s o m scener fra Joakims og Annas historie, Kristi
barndom (bl.a. Barnemordet i Betlehem) og manddomsgerning (Lazarus' opvækkelse), og han sammenholdt dem stilistisk med lybske arbejder fra begyndelsen af 1500'erne. Hvad skulpturernes stil angik, videreførte Beckett Høyens iagttagelser vedrørende lighedspunkter med sydtysk skulptur (Veit
Stoss) og fremhævede yderligere schwabiske og frankiske paralleller, ligesom han i anvendelse af farver og

Debatten om Claus Bergs kunstneriske og familiemæssige afstamning var et tilbagevendende tema i de
følgende årtiers forskning om kunstneren. To hovedretninger skilte sig ud: En tysk tradition, repræsenteret bl.a. af R. Struck, K. Schäfer, C. Habicht og
H. Deckert, og en dansk, som først og fremmest profileredes af Beckett og hans elev, Viggo ThorlaciusUssing (se ndf.). Synspunkterne stod skarpt imod
hinanden, vel ikke mindst i lyset af den politiske situation i tiden omkring 1. verdenskrig. 3 1 9
Inden for samme periode debatteredes Odensetavlens ikonografi i tysk litteratur. Sammenhængen med
Rosenkranstavlernes ikonografi og i særlig grad med
Erhard Schöns store Rosenkransbillede fra o. 1515
(jfr. s. 534) nævnedes af bl.a. Stephan Beissel, den
fremtrædende kender af Marias ikonografi og desuden udgiver af anden del af Münzenbergers altertavleværk. 3 2 0 Samtidig fremhævedes - uden nærmere
uddybning - den hellige Birgittas indflydelse på tavlens markante fremhævelse af Kristi lidelser. 321
Mærkelig nok fandt disse aspekter ikke indpas i
Thorlacius-Ussings grundlæggende arbejder om
Claus Berg, i første række monografien fra 1922
(Thorlacius-Ussing, 1922) og siden den særlige afhandling om Odensetavlen fra 1967 (Thorlacius-Ussing,
1967).322 1917 havde Beckett på baggrund af den stadigt voksende mængde af tilskrevne værker efterlyst
en ny og grundig videnskabelig undersøgelse af
Claus Berg. 3 2 3 Thorlacius-Ussing greb denne opfordring fra sin lærer i kunsthistorie, der i de følgende år
fulgte elevens arbejde på nært hold. 3 2 4 Med udgangspunkt i Høyens og siden hen i Becketts værkfortegnelse bragte Thorlacius-Ussing Claus Bergs samlede
produktion op på 39 arbejder.

NYERE FORSKNING

I belysningen af Claus Bergs virksomhed i Danmark inddrog Thorlacius-Ussing flere hidtil upåagtede arkivalier, der til dels var gjort tilgængelige ved
trykte kildeudgaver. Ud fra omtalen i Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (udg. 1904) af Claus M a ler, der 1508 stafferede en dør og 1510 en vogn, argumenterede han for - i polemik med tyske kunsthistorikere som Karl Schaefer - at kunstneren allerede o.
1504 var etableret i Danmark og i øvrigt i lighed med
andre samtidige både kunne betegnes s o m maler og
billedskærer. 325 Ved ydermere at pege på omtalen af
en vis »Claus Sniddeker«, der 1532 fik rejsepas, 3 2 6
søgte han at forklare tilstedeværelsen af beslægtede
værker i Nordtyskland (Zehna, Lanken, Güstrow,
Wittstock).
Til rekonstruktion af altertavlens oprindelige placering i Gråbrødre klosterkirkes kor nævntes foruden
Resen, Fyn bl.a. Worm, 1623 (jfr. s. 461); Bircherod,
Monumenta, 1679 (jfr. s. 461); Jacob Bircherod, 1730 (jfr.
s. 462) og Brandt (hos Thorlacius-Ussing dog ikke
søgt identificeret, jfr. s. 462). S o m anført ovf. afviste
Thorlacius-Ussing mesterens lybske afstamning, 3 2 7
men måtte dog 1967 efter publiceringen af M a x Hasses arkivfund (se s. 460 og ndf.) revidere denne opfattelse. I sin rekonstruktion af kronologien i Bergs
nu væsentligt forøgede oeuvre fulgte Thorlacius-Ussing det af Beckett hyldede princip, at datere roligere
og mere beherskede arbejder før de mere overdrevne
og manierede. 3 2 8 . Samtidig gjorde han vigtige iagttagelser omkring værkstedets praksis, herunder at enkelte svende kunne præge dele af værkstedets arbejder på særlig vis, bl.a. med manieret figurstil og
overdreven råhed og brutalitet i udtrykket, s o m illustreret f.eks. af to relieffer på Odensetavlen. 3 2 9 I forsøget på at indkredse Claus Bergs kunstneriske forudsætninger og karakterisere hans stil nævntes også
Simon Lainberger som en mulig inspirationskilde.
Anvendelsen af forlæg udbyggedes bl.a. med inddragelsen af Cranachs træsnit af Marias himmelkroning
(o. 1515). Mht. Claus Bergs maleriske stil suppleredes
Becketts iagttagelser kun på fa punkter. 3 3 0
I Thorlacius-Ussings senere artikler, bl.a. i Dansk
Biografisk Leksikon (1933), Weilbachs Kunstnerleksikon
(1947) og Danmarks Billedhuggerkunst (1950) føjedes
intet væsentligere til det 1922 fastlagte billede af Claus
Berg og hans virksomhed. Niels og Niels J o k u m Termansens restaureringer 1931-37 synes ikke at have resulteret i nye overvejelser om kunstnerens teknik.
Den tyske kunsthistoriker M a x Hasses banebrydende
påvisning 1965 af en omtale 1507 af Claus Berg,
»Bürger zu Odense« i en lybsk arvesag efter maleren
C o r d Bornemann gjorde dog en gang for alle en ende
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på tvivlen om kunstnerens oprindelse, men bekræftede samtidig Thorlacius-Ussings antagelse om hans
tidlige tilstedeværelse i Danmark. 3 3 1 I sin monografi
om Odensetavlen (Thorlacius-Ussing, 1967) uddybede
han den ældre beskrivelse af tavlen, men fulgte helt i
Høyens og Becketts fodspor, hvad angik identifikationen af midtskabets enkeltfigurer og tolkningen af
dets overordnede motiv. Betydningen af rosenkranskulten nævntes i forbindelse med omtalen af hr. Michaels Rosenkransdigt, men blev heller ikke 1967 uddybet videre. Mht. dateringen anførtes tidsrammen
til o. 1516-22, idet det formodede tilblivelsesår for
Cranachs stik af Marias himmelkroning angav den
førstnævnte tidsgrænse. I sin sidste større publikation
om Claus Berg (Thorlacius-Ussing, 1969 ) modificerede han dette til o. 1516 - o. 1523 med henvisning til
praksis i Franken for færdiggørelse af tilsvarende
store tavler på fem til syv år. 332
Altertavlens restaurering 1976-83 under Fritz T h o des ledelse bragte flere vigtige resultater, der 1992
sammenfattedes i en rapport ved Bent Jacobsen (Bent
Jacobsen, 1992), 3 3 3 idet dog enkeltheder herfra nåede
at blive publiceret før Fritz Thodes død 1985. 334 O g s å
Ulla Haastrup inddrog tidligt iagttagelser fra restaureringen i forbindelse med en vigtig diskussion om
Claus Bergs malere og om værkstedets teknik. Desuden videreførte hun i Høyens, Becketts og Thorlacius-Ussings fodspor debatten om anvendelsen af
grafiske forlæg. 3 3 5 1986 og 1988 genoptog Peter Pentz
spørgsmålet om rosenkransikonografien og i særlig
grad om betydningen af Erhard Schöns træsnit »Den
store Rosenkrans« fra o. 1515 (se ndf.) som forlæg for
midtskabets ikonografi. 3 3 6 Over for den ensidige
fremhævelse af rosenkranstemaets betydning har senest historikeren Jørgen N y b o Rasmussen - i videreførelse af Høyens tanker - peget på indflydelsen fra
S. Bonaventura og samtidig andagtslitteratur (for hovedtavlens vedkommende »Vitis mystica« og for sidefløjene den anonyme »Meditationes vitae Christi«). 3 3 7 Det skal også nævnes, at han tolkede Odensetavlens figur af den hellige Frans s o m et portræt af
Jakob, muligvis en yngre bror til Christian II, omtalt
i enkelte kilder fra slutningen af 1500'erne. 338 Dette
tema videreudviklede Henrik Stangerup i digterisk
form, tillige med en beskrivelse af tavlens tilblivelse, i
romanen Broder Jacob fra 1991. 339
O g s å inden for nyere tysk kunsthistorie har Claus
Berg i almindelighed og Odensetavlen i særdeleshed
været genstand for nytolkninger, vigtigst af Ingeborg
Kähler 1981 i relation til Hans Brüggemanns altertavle fra Bordesholm. 3 4 0
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Fig. 352. Høj altertavlen (s. 474). NE fot. 1990. - The high altarpiece.

BESKRIVELSE
Mål,

materialer og konstruktion.

Altertavlen

(fig.

352) er formet som en skabstavle med et skulptursmykket midtskab og to bevægelige sidefløje, der er reliefprydede på indersiden og bemalede på ydersiden. Midtskabet krones foroven af en sekundær topfrise og hviler på en
predella med nyere hængestykker. Som nævnt i
indledningen har midtskabet antagelig været
forsynet med endnu et sæt bevægelige fløje,
samt et par faste sidefløje, ligesom predellaen
har kunnet lukkes med et par fløje (se ndf.). Altertavlen kunne således fremtræde i tre forskellige stillinger, tilpasset kirkeårets højtider og
særlige festdage: Første stand med de inderste,
bevægelige fløje åbnet og skulpturerne synlige,

svarende til den nuværende opstilling (fig.
353a); anden stand med de inderste bevægelige
fløje lukket og fremvisning af malerierne på
bagsiden heraf samt på indersiden af det yderste
par bevægelige fløje; tillukning ligeledes af predellaens fløje (fig. 353b); tredje stand med tillukning af det yderste par bevægelige fløje og
fremvisning af malerier på bagsiden heraf samt
på de faste bagfløje; muligvis åbne predellafløje
(fig. 353c). Endvidere kan alteret have haft en
oprindelig øvre bekroning, uvist dog af hvilken
form. Om tavlens forsvundne dele, jfr. s. 527.
Hele tavlen måler i højden fra alterbordet til
liljefrisens top 490 cm og i bredden i åben stand
604 cm. Heraf måler midtskabet 372x302x35
cm, de to sidefløje hver 372x151x16 cm og predellaen 100x316x60 cm (fig. 355).

MÅL, MATERIALER OG KONSTRUKTION

Alteret er udført i kerneeg, stort set uden
splintved. Sekundære tilføjelser er fremstillet
dels af eg i en lysere farvetone, dels af fyr og
frugttræ. En række af predellaens kongebilleder,
midtskabets helgenfigurer og engle bærer kroner, der foruden de træskårne takker er forsynede med bladlignende kronetakker af bly. Antagelig er ingen af disse oprindelige, men tilføjelser fra senere restauratorer som Magnus Petersen, Niels og Niels Jokum Termansen, samt
Fritz Thode, til dels efter ældre (oprindelige?)
forlæg. 341
Midtskabet og sidefløjene har rammestykker,
samlet med tapper og sinker. 342 Forkanterne er
profileret med en bred platte og en hulkel, mens
bagkanterne har platte med kvartstaf. Bagklædningerne er falset ind i rammeværket. Midtskabets bagklædning består af otte 2,7 cm tykke,
lodrette planker - seks brede (40-50 cm) og to
smalle (6 og 11 cm brede). En lodret midterrevle
og seks vandrette støtterevler, fæstnet til den
førnævnte, udgør en forstærkning heraf. På
midtskabets bagside og de lodrette rammestykkers ydersider findes et antal huller efter søm
eller skruer, hvoraf enkelte muligvis kan sættes i
forbindelse med de forsvundne faste bagfløje
(jfr. s. 528 og fig. 405). Også på midtskabets
øvre, vandrette ramme under det sekundære liljegalleri blev i forbindelse med restaureringer i
1885-86 og 1976-83 iagttaget - omend ikke tegnet eller fotograferet - et antal søm- eller skruehuller, der for en dels vedkommende kunne hidrøre fra en mulig overbygning.
Sidefløjene har rammestykker, samlet og profileret som midtskabet, idet dog bagkantens
kvartstaf flere steder er høvlet ned, antagelig i
forbindelse med påsætning af sekundære ramFig. 353a - c. Altertavlen, vist med de formodede
oprindelige sidefløje (med stiplet linje) i tre forskellige stillinger. Tegning af MN 1994 efter rekonstruktion af Fritz Thode i Fyens Stiftsbog 1982, fig. 2. U d formningen af de profilerede poster hidrører fra
Sanderumtavlen. 353a. Første stand. 353b. Anden
stand. 353c. Tredje stand. - 353a-c. The altarpiece
shown with the presumed original side-wings (dotted lines)
in three different positions. The shape of the profiled uprights is derived from the Sanderum altarpiece. 353a. First
position. 353b. Second position. 353c. Third position.
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rette ramme nærmest midttavlen fastgjort to par
hængsler, der vanskeligt kan tolkes som andet
end spor efter et par bevægelige sidefløje (jfr. s.
528).

Fig. 354. Afmontering af predellaen i forbindelse med
altertavlens restaurering 1976-83. På overplanken
anes spor af false. Bagest (her t.h.) ses to lange false,
måske med sammenhæng til oprindelige, faste sideskabe. Foran (her i midten) ses to kortere, muligvis
anvendt i forbindelse med de sekundære sidevinger
(s. 476). Fot. fra Bent Jacobsen, 1992. - The dismantling
of the predella during the restoration of the high altar.

melister o. 1750 (s. 519). Bagklædningen er sammensat af planker af uens bredde (mellem ca.
20-50 cm), alle ca. 2,7 cm tykke. Hver fløj er
delt i otte rum (90x75 cm) med lod- og vandrette skilleplanker, sinket til rammen med svalehaler og for den midterste vandrette plankes vedkommende fæstnet med en tap i det ydre rammetræ. Fløjene er fastgjort til midtskabet med
hængsler, tre i hver side, og har kunnet lukkes
ind foran dette. I sydfløjens rammeværk er indfældet et låsebeslag, antagelig fra istandsættelsen
o. 1750.343 En fæstnelse med hængsler og stålwirer, udført 1982 i forbindelse med tavlens restaurering, fastholder i dag fløjene i den åbne
stand. 344 På sidefløjenes bagside er på den lod-

Predellaens lodrette rammer er tappet ind i
den vandrette over- og underplanke. Over- og
sideplankernes forkanter er profilerede, den første med hulkehl mellem to kvartstave, de sidste
med en karnislignende profil, mens underplanken har skråfas uden profilering. Bagklædningen, der er dannet af to vandrette planker (ca. 60
og 30 cm brede, ca. 2,5 cm tykke), 345 tvedeler
predellaen i et stort skab på forsiden og fem
mindre rum på bagsiden, sidstnævnte indbyrdes
adskilt af lodrette planker, sinket ind i over- og
bundplanke med svalehaler. Både forsidens store
skab og de fem mindre rum på bagsiden har
været lukket med låger. Af de sidst omtalte er
kun de yderste i henholdsvis nord og syd bevaret sammen med de vel oprindelige beslag
(selve låsene mangler), mens de tre midterste
rum har nye låger, udført i forbindelse med restaureringen 1976-83. Spor efter skudrigler til
fastgørelse af predellafløjene er antagelig to sekundært udlusede huller i både over- og underplanken. Derimod blev hængselspor efter predellafløjenes fæstnelse til forkanten fjernet ved
restaureringen 1885-86 (jfr. s. 529). Den 552
(516) cm lange overplanke er skråt afskåret mod
bagsiden i begge ender, måske i forbindelse med
tavlens opstilling i Vor Frue kirke eller på et tidligere tidspunkt ved en ommøblering af koret i
Gråbrødre kirke.
På overplankens overside (jfr. fig. 354) iagttages i hver side to false, der dels kan have haft
forbindelse med de oprindelige faste sidefløje (1
cm bred, 150 (147) cm lang og 2 cm dyb fals, 1,5
cm fra bagkant), dels muligvis har sammenhæng med de sekundære sidevinger (5 cm bred,
34 (33) cm lang og 1,5 cm dyb fals, 17 cm fra
bagkant). På overplankens underside ses i hver
side en 1 cm bred fals, 121 cm lang og 2 cm dyb,
9,5 cm fra forkanten, videreført i predellaens
lodrette rammestykker, hvilket til dels kunne
hidrøre fra oprindelige hængestykker (jfr.
fig. 354). 346 Predellaens bundstykke er afkortet
ligesom overplanken.

OPMÅLING
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Fig. 355. Opstalter, snit og planer af høj altertavlen med angivelse af forslag til dens stabilisering. 1:100. Øverst
t.v. ses altertavlens bagside, t.h. et snit m o d nord. Herunder er tre planer, tegnet i forskellige niveauer samt en
opstalt af sydsiden. Opmåling 1981 ved Ebbe Lehn Petersens tegnestue. - Elevations, sections and plans of the
altarpiece with suggestions for its stabilization indicated. Above is shown the back of the altar (left) and a section towards
north (right). Below are three plans, drawn at different levels and an elevation of the south side.
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Midtskabets skulpturer (jfr. fig. 356). Det højrektangulære skab rummer et mylder af figurer
(113 i alt, fraregnet småengle), udført i indbyrdes forskelligt størrelsesforhold, og alle indsat i
et rigt udskåret rammeværk. Figurerne er dog
stramt organiseret efter et overordnet kompositionsskema med dels fire vandrette rækker, adskilt af grenværk, omvundet med lange fligede
blade, og skybræmmer med småengle, dels tre
lodrette baner, markeret ved de øvre trekløverformede, konsolbårne baldakiner. Grenværket
udgår fra den snoede korsstamme, hvorpå hænger tavlens visuelle og betydningsmæssige centrum - den korsfæstede Kristus, og det sammenflettes med tilsvarende kviste, der udspringer ud for konsollerne under rammens småsøjler. 347
Skabets motiv, hvis indhold vil blive nærmere
omtalt s. 5 3 3 f , er en sammensat Himmelvision,
adskilt af konsolbårne stave med foranstillede
snoede småsøjler. 348 Både under og over bueslagene snor sig spinkle stærkt fligede blade,
hvis ender som slyngtråde griber fat i andre led
eller oprulles i volutter.
De yderste bueslag hviler ved hver langside
på en støtte, hvis base er sammensat af kugleformede led. Hver støtte er dannet af fire småsøjler
med enkle, profilerede baser og kapitæler; skafterne udgøres af afkvistede grene, der er snoet
eller flettet omkring hinanden. Ved småsøjlerne
er baldakiner som overdækning af indsatte helgenfigurer (jfr. s. 492). 349
Skabets motiv, hvis indhold vil blive nærmere
omtalt s. 533f., er en sammensat Himmelvision,
der omfatter flere enkelttemaer. Som overordnet motiv er øverst Marias himmelkroning,
hvortil knytter sig en allehelgensfremstilling
med forsamlingen af hellige mænd og kvinder.
Nederst de hellige jomfruer, enker og ægtefolk,
i anden række fra neden martyrer, kirkefædre og
bekendere samt i tredje række profeter, patriarker, apostle og evangelister. I centrum heraf er
placeret den korsfæstede Kristus, vist i sin offerdød på det sammensnoede grenkors og flankeret
af S. Frans af Assisi, som særligt fremhæves i
helgenskaren. Yderligere betonet umiddelbart
under korsets spiralsnoede afslutning er grup-

pen Anna Selvtredje. Som understregning af
sceneriets himmelske miljø er vist en større engleskare i forskellig udformning. De mindste, der
er vist som nøgne småbørn med kortklippet hår,
skjuler sig under figurernes dragtfolder eller
dukker frem af den bølgende skybræmme, der
udgør standfladen for de fire rækker af personer.
Disse småengle vil ikke blive nærmere beskrevet
i det følgende. Andre engle, skildret som ældre
børn eller voksne, er iklædt fodlange klædninger og bærer musikinstrumenter, lidelsesredskaber eller andre attributter. Heraf lader et udvalg
sig antagelig tolke som repræsentanter for de ni
englehierakier (se ndf.).
Allerede Kisbye (Kisbye) og Mülertz (Mülertz,
1813) gav tolkningsforslag til en række af midtskabets helgenfigurer. Høyen (Høyen, 1830; Høyen, u.å.; Høyen, 1865) forsøgte som den første at
identificere samtlige figurer i de tre nederste
rækker, omend ofte med forbehold, da flere allerede da havde mistet deres attributter eller tilsyneladende aldrig havde været udstyret med
noget, jfr. også Behrends' samtidige tegninger
(fig. 345-50). Høyens identifikationer blev i flere
tilfælde bestemmende for Magnus Petersens rekonstruktioner af enkelte attributter 1885-86, ligesom de i vid udstrækning blev fulgt af senere
fortolkere (Beckett, 1895; Thorlacius-Ussing, 1922;
Thorlacius-Ussing, 1961) foruden restauratorer
som Fritz Thode (Bent Jacobsen, 1992). Det må
dog fremdeles understreges, at en sikker identifikation af samtlige helgener næppe er mulig.
Størst vægt må tillægges de centralt placerede
personer i rækkernes forgrund, hvorimod en
tolkning af adskillige baggrundsfigurer - oftest i
samtidsdragt og så godt som altid uden attributter - forbliver usikker. Gennem sammenligning
med en gruppe rosenkransbilleder, vigtigst af
Fig. 356. Oversigt over altertavlens skulpturer (s.
478). Midtskabets nederste række: A1-27. Kristus:
B. Anden række fra neden: C1-29. Tredje række fra
neden: C1-26. Øverste række: Dl-16. Baldakinfigurer: I-VI. Sidefløjenes relieffer: relief nr. 1-16. Predellaen: P1-8. Tegning MN 1994. - Plan of sculptures in
the altarpiece. Corpus, bottom row: A1-27. Christ:
B. Second row: C1-29. Third row: C1-26. Top row:
D1-16. Canopy figures: I-VI. Reliefs on the side-wings:
reliefs nos. 1-16. Predella: P1-8.

OVERSIGT OVER SKULPTURER
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alle den nürnbergske maler Erhard Schöns store
afladsblad, træsnittet »Den store Rosenkrans«
fra o. 1515 (Schön), 350 lader enkelte af disse sig
antagelig identificere. Men dette er ikke ensbetydende med, at midttavlen ensidigt skal opfattes som en rosenkranstavle, jfr. s. 534. Vejledning til en identifikation kunne muligvis også
findes i samtidige allehelgenslitanier (jfr. smst.).
Visse fortolkere har søgt at påpege skjulte portrætter af samtidspersoner (kongefamiliens medlemmer og Claus Berg) blandt skaren af helgener - et spørgsmål, som næppe lader sig bevise,
omend der kan påvises eksempler herpå i samtidens kunst. 351
En række af figurerne er som nævnt klædt i
overensstemmelse med aktuelle dragtmoder fra
begyndelsen af 1500'erne. Mændene er vist med
kåbe, forsynet med bred krave over skjorte med
opstående krave eller underklædning, forskellige variationer af huer eller baretter på hovederne og komulesko på fødderne. Kvinderne
har kjoler med højtsiddende liv, oftest firkantet
halsudskæring, hvorunder ses særk med opretstående kant og vide ærmer samt afvekslende
former for hovedbeklædning over det opsatte
eller løsthængende hår. I den følgende beskrivelse er dragternes staffering og indskrifter enkelte gange omtalt, når det skønnes, at dette har
betydning for personernes identifikation. Vedr.
staffering og indskrifter i øvrigt, jfr. s. 504 og
508.
Helgenskarens figurer er i grupper på tre til
seks skåret af træblokke, som er udhulede på
bagsiden og fæstnede til bagklædningen med
søm. Træblokkenes størrelse varierer. Størst er
Himmelkroningen i øverste række (95x95 cm,
dybde 17 cm).
I den følgende redegørelse omtales hver figurgruppe for sig, begyndende fra venstre mod
højre og nedefra og opefter; forgrundsfigurerne
beskrives før de bagved stående (jfr. også tal- og
bogstavbetegnelser i fig. 356).
Første række fra neden (fig. 357-59, A1-27) er
sammensat af fem grupper eller blokke (84-89
cmx66-73 cm). Første blok fra venstre omfatter
fire figurer (fig. 357). Yderst til venstre ses en
engel (A1), antagelig iklædt liturgisk dragt med

messeskjorte (alba), hvorover muligvis kjortel
(tunicella) med fjerprydede ærmer og øverst en
dalmatika (en kappe med ærmer), som mod
sædvane har snoet bånd om taljen. 352 Ud fra indskriften på dalmatikaens ombøjede kant (jfr. s.
508) er figuren siden Høyen, 1830 blevet tolket
som ærkeenglen S. Michael. 353 Det skal dog
nævnes, at englen ved en sammenligning med
Schön også lader sig opfatte som en repræsentant
for det sjette englekor, myndighederne (potestates). Til højre for englen står en kvinde (A2),
iklædt modedragt med fjerprydet hovedtøj, forsynet med ørebukler formet som oprullede,
båndsnoede fletninger. Kvinden har i venstre
hånd holdt en genstand, hvoraf et stavlignende
fragment endnu skimtes (fig. 347). Kvinden er
siden Høyen, 1830 identificeret som S. Ursula,
ikke mindst ud fra den måde, hun holder sin
højre hånd på (»det er som om hun vilde prøve
Pilespidsen«). På dette grundlag er hendes attribut sekundært rekonstrueret som en pil - dog
med opadvendt spids - af Magnus Petersen. 354
Mellem de to figurer skimtes yngling (A3) med
pagehår og højhalset dragt, af Høyen, 1830 tolket som en engel, af senere fortolkere enten ikke
nævnt eller betegnet som »uidentificeret«. Bag
A2 ses yngre kvinde (A4) med højhalset underklædning, hvorover kappe, og hovedet tildækket af et slør eller hovedlin. Siden Høyen betegnet den hellige Clara, - en tolkning, der må
betvivles af flere årsager. 355 Dragtens brogede
staffering står i modsætning til klarissernes
gængse grå eller brune ordensklædning; 356 desuden forekommer figurens tilbagetrukne placering i modstrid med S. Claras centrale betydning for franciskanerordenen og for dronning
Christine personligt, jfr. også s. 537. Endelig
hører S. Clara ikke indholdsmæssigt til blandt
gruppen af kvindelige martyrer, jfr. Schön.
Anden gruppe omfatter fem figurer (fig. 357).
Fra venstre kvinde (A5) iklædt modedragt, svarende til A2 (»S. Ursula«). Over en frisure med
oprullede fletninger ved ørerne bæres en hue,
hvorpå hviler en skråtsiddende baret eller krone
(?), bestående af tre rækker bånd og udstyret
med sekundære kronetakker, men uden de for de
øvrige kroner gængse træskårne kronetakker. 357
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Fig. 357. Første og anden gruppe i midtskabets første række fra neden (A1-9, s. 480f.). LL fot. 1982. - First and
second group in the bottom row of the corpus (A1-9).

I højre hånd en kalk, hvoraf kun fodens nedre
del (under skaftknop) er oprindelig. Siden Høyen (Høyen, 1865) benævnt S. Barbara, en tolkning, der kunne underbygges ved sammenligning med Schön. Tidligere også (Høyen, 1830)
forsøgsvis identificeret med Clara eller Agnes,
idet fragmentet opfattedes som foden af en
monstrans. 358 Til højre står en ung modeklædt,
kronet kvinde (A6) med langt hår og om halsen
en svær kæde. Højre hånd har fattet om et attribut. Hos Behrends (fig. 347) ses et polygonalt
stavformet fragment, muligvis grebet (dog
uden parérstang) af et sværd 359 eller en anden
genstand. I venstre hånd en bog. Siden Høyen
tolket som S. Katharina af Alexandria, idet fragmentet opfattedes som et sværd. Tolkningen
støttes ved sammenligning med Schön. Bag de
to forgrundsfigurer ses endnu tre kvinder.
Yderst anes en profilvendt kvinde (A7) med udslået hår og dragt med høj krave, af Høyen (Høyen, u.å.) uden nærmere begrundelse kaldt S.

Agathe. En sikker identifikation er umulig, såvel af denne som de to følgende figurer, dels
kvinde (A8) med udslået hår og samtidsdragt,
dels - yderst i gruppen - en kvinde (A9), iklædt
kappe over højhalset, mønstret underklædning.
Mønstret hovedklædning over oprullede hårbukler ved ørerne.
Tredje gruppe omfatter syv personer (fig.
358). Den kronede jomfru Maria (A10) har hoftelangt, bølgende hår og er iklædt dragt med
firkantet halsudskæring over højhalset underkjortel og med vide, opbundne ærmer. Af den
voluminøse kappe opløftes en flig af en figur
bag hende. Hun har hævet højre hånd mod Jesusbarnet og støtter samtidig med den venstre
barnets fod. Det nøgne Jesusbarn (All) har lokket hår, der knap dækker ørerne. I bevægelsen
hen imod sin mor støttes han af en kvinde, Anna
(A12) med tætsluttende hovedlin, der dækker
hår og pande. Yderst til højre afsluttes forgrundsgruppen af en kvinde (A13) med skulder-
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Fig. 358. Tredje og fjerde blok i midtskabets første række fra neden med gruppen Anna Selvtredje, omfattende
Maria og Anna med Jesusbarnet samt kvindelige helgener (A10-21, s. 4 8 1 f ) . LL fot. 1982. - Third and fourth block
in the bottom row of the corpus: St. Anne with Mary and Child, and female saints (A10-21).

slag over kjole med opslidsede ærmer. Bred flettet kæde. Over hovedlin med båndflettede ørebukler bæres krone. Med et draperi, delvis lagt
over venstre underarm, skærmer hun Jesusbarnet. Kvinden, der bortset fra sin fyrstekrone er
uden attributter, har siden Høyen (Høyen, 1865)
været identificeret med S. Elisabeth af Thüringen, »hvem Maria yndede i den Grad at hun,
ifølge Legenden, i en Aabenbaring endog betroede hende alle sine fromme Tanker ...«. Høyen, 1830 tolker hende dog også som dronning
Helena, moder til kejser Konstantin og genfinderen af Kristi kors. Dette attribut savnes dog. I
baggrunden står to ynglinge (A14, 15), der i frisure og dragt svarer til S. Michael, omend uden
dennes vinger og fjerærmer. Figuren nærmest
Maria (A14) løfter som en page en flig af hendes
øverste kjole. Begge betegnes siden Høyen, 1830
som engle. Mellem Anna og »S. Elisabeth af
Thüringen« ses kvinde (A16) med en hovedbe-

klædning som Annas. Hun bærer kappe over
kjole. Siden Høyen, 1865 betegnet S. Katarina af
Vadstena, idet den ældre kvinde umiddelbart til
venstre herfor (A19) identificeredes med hendes
mor, S. Birgitta. Høyen, u.å. omtalte hende også
som S. Elisabeth. Begge kvinders dragter savner
dog lighed med den regelbundne birgittinske
ordensklædning, 360 og de kan blot være repræsentanter for gruppen af hellige enker (jfr.
Schön).
Fjerde gruppe i nederste række omfatter fem
personer (fig. 358). I forgrunden elegant, modeklædt kvinde (A17) med skrå baret over hårnet,
hvorunder det lokkede hår bølger frem. Med
den højre, ringprydede hånd løfter hun en flig af
overkjolen, mens den venstre fatter om en lågkrukke. Overbevisende siden Høyen, 1830 betegnet Maria Magdalene, jfr. også Schön. Ved
hendes side en kvinde (A18), iført skulderslag
med bred nedfaldende krave. Over båndflettede
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bukler ved ørerne bærer hun hårnet. Den venstre, ringprydede hånd løfter en flig af klædningen og åbenbarer ved kjolesømmen en indskrift, en hyldest til Maria som Himmeldronningen. Siden Høyen, 1865 betegnet S. Christine, dronningens navnehelgen. Høyen, u.å.
nævner dog S. Margrethe som en mulig identifikation. Bortset fra det rimelige i fremhævelsen
af dronningens egen navnehelgen bærer figuren
ingen kendetegn, der understøtter tolkningen.
Til højre for Maria Magdalene ses den ovf.
nævnte ældre kvinde (A19) med tildækket hoved og iklædt højhalset, langærmet dragt. Hænderne er samlede i bøn. Som nævnt tidligere betegnet Birgitta af Vadstena. Bag Maria Magdalene ses ung mand (A20) med glat, brunt pagehår og højhalset underklædning under bredkravet kåbe. Af Høyen, u.å. benævnt Joakim, Annas mand og mulig pendant til den ældre mand
(A22) til højre herfor, tolket som S.Josef, Marias mand. Ingen af disse identifikationer lader
sig bevise, men placeringen af hellige ægtefolk
efter de hellige enker genfindes hos Lucas Cranach i træsnittet »Marias himmelkroning« fra o.
1515.361 Også hos Schön afsluttes denne række af
en mand. Bag »Joakim« anes profilhoved af
skægløs mand (A21) med stor næse og hue på sit
halvlange hår.
Den femte gruppe omfatter seks figurer (fig.
359). Yderst til venstre verdsligt klædt ældre,
skægløs mand (A22) med markerede ansigtstræk og fladpuldet hat på det halvlange hår.
Højre hånd fatter om vinkelbøjet rundstav,
hvoraf kun det vandrette øvre led og det øverste
af det lodrette er bevaret. Venstre hånd er lagt
over højre underarm. Siden Høyen, 1830 benævnt S.Josef, idet genstanden identificeres
som en sav(!). En mere rimelig tolkning synes at
være en vinkel, der også var Josefs attribut.
Gruppens øvrige fem personer er formentlig
engle, alle med lokket halvlangt hår og ungdommelig fremtoning ligesom S. Michael. To af
disse (A23-24) er særligt fremhævet med fjederham eller vinger.
Figuren (A24) yderst til højre har desuden mitralignende hovedbeklædning, der yderligere er
forsynet med en kronering. Majuskelindskriften
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Fig. 359. Femte gruppe i midtskabets første række fra
neden (A22-27, s. 483). LL fot. 1982. - Fifth group in
the bottom row of the corpus (A22-27).

(jfr. s. 508) på overklædningens søm antyder en
sandsynlig identifikation med ærkeenglen Gabriel, men sammenligningen med Schön åbner
dog også mulighed for, at englen skal tolkes
som en repræsentant for det syvende englekor,
fyrstedømmerne (principates). 362 I baggrunden
tre figurer, de to længst mod venstre bærer kroner (A25, 26), måske ligeledes medlemmer af
dette englekor, mens den yderste til højre (A27)
har blomsterkrans.
Som midtpunkt for hovedtavlen og placeret
ud for anden og tredje række ses den korsfæstede Kristus (fig. 356, B; 361). Den spinkle, 95 cm
høje skikkelse, der er fæstnet med tre trænagler
til det snoede grenkors, hænger dybt i armene.
Hovedet med næsten tillukkede øjne og adskilte
læber hælder over mod højre skulder. Det skulderlange hår falder i tunge lokker, der i enderne
afsluttes med proptrækkerkrøller. Også det tvedelte hageskæg krøller forneden. Omkring ho-
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fjerde englehieraki, herskerne (dominationes).
Hans ben og underklædning er delvis beskåret af
rammen ligesom vingen af englen (C2) bagved.
Denne, der hverken har fjederham eller krone,
samler tilbedende hænderne. Ved ærkeenglens
side står en langskægget mand (C3) med skaldepande, iklædt folderig kåbe med bred krave. I
venstre hånd holder han sin fladpuldede hat. Siden Høyen, 1830 forsøgsvis identificeret med
den ene af lægehelgenbrødrene Cosmas og Damian (jfr. også s. 536). Bag den stående mand en
kronet dreng (C4), iklædt mørk, gråblå dragt i
modsætning til englenes gyldne klædninger.
Med højre hånd griber han med en appellerende
gestus fat i den skæggede mands højre arm. Ikke
identificeret i den ældre litteratur.

Fig. 360. Første gruppe i midtskabets anden række fra
neden (C1-4, s. 484). LL fot. 1982. - First group in the
second row of the corpus (C1-4).

vedet er en stor flettet tornekrone. 363 Hænderne
er krummede i smerte. Under højre bryst er
markeret en dyb sidevunde. Højre fod ligger hen
over venstre. Kroppens anatomi er realistisk og
detaljeret gengivet med omhyggelig redegørelse
for muskulaturen og de fremtrædende blodårer
eller sener på arme og ben. Omkring hoften er
snoet et langt, folderigt lændeklæde, der er bundet i en løkkeknude ved venstre hofte, mens
klædets to ender er ophvirvlet i store buer på
hver side.
Anden række fra neden (fig. 360, 362-63, 409,
C1-29) består af seks blokke. Gennemsnitlig figurhøjde 56 cm. Første blok rummer fire figurer
(fig. 360). Forrest knæler en kronet engel (C1)
med vinget fjerderham over dragt med store posede ærmer. Med venstre hånd peger han i en
noget akavet stilling hen imod den korsfæstede
Kristus. Siden Høyen, 1865 betegnet ærkeengel,
men formentlig som hos Schön medlem af det

Anden gruppe (fig. 362) omfatter fire figurer
(C5-8). Yderst til venstre en yngre mand (C5)
med halvlangt hår, hvorpå fladpuldet hat og
dragt svarende til C3. Med højre hånd fattes om
en flig af kåben. Tolket som den anden af de to
lægehelgener, Cosmas og Damian (jfr. ovf.).
Ved hans side ses en ung mand (C6) med lokket
hår og antagelig liturgisk dragt med dalmatika,
forsynet med store vide ærmer over messeskjorte; i halsen et linned (amictus). Foden med
komulesko er anbragt på hovedet af en engel.
Mellem hænderne holder han en møllesten. Siden Høyen, 1830 tolket som S. Quirinus. Ved
hans side og vendt mod tavlens midte træder en
neger (C7) frem med højre fod, ligeledes på en
engel. En fjerprydet skråbaret sidder på det krusede hår. Selv er han iklædt halvlang dragt med
vældige posede ærmer. Venstre hånd er løftet og
har tilsyneladende fattet om en nu forsvundet
genstand, måske en stav. Siden Høyen, 1830 overbevisende benævnt S. Mauritius (jfr. s. 671). Bag
ham skimtes yngling (C8) med pagehår og højhalset dragt.
Tredje gruppe (fig. 362) består af seks figurer
(C9-14). Forrest til venstre en hovedløs mand
(C9), iklædt folderig liturgisk dragt med messehagel over messeskjorte, halslinned og liturgi-

Fig. 361. Den korsfæstede Kristus (s. 483). NE fot.
1994. - Christ on the Cross.

DEN KORSFÆSTEDE KRISTUS

Danmarks Kirker, Odense
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Fig. 362. Anden og tredje gruppe i midtskabets anden række fra neden med S. Frans af Assisi, vist yderst til højre
i sidstnævnte gruppe (C5-14, s. 4 8 4 f ) . LL fot. 1982. - Second and third group in the second row of the corpus, with St.
Francis of Assisi shown far right of the last mentioned group (C5-14).

ske handsker. Mellem hænderne bæres hovedet,
kronet af den biskoppelige mitra. Siden Høyen,
1830 betegnet S. Dionysius, dog af samme også
opfattet (Høyen, 1865) som S. Albanus (jfr. også
s. 671). I midten en pave, vist som en ældre
mand (C10) med fyldige, markerede ansigtstræk
og stor næse. På hovedet den pavelige tiara. Et
nedhængende bånd (infula) herfra hviler på
skulderen af korkåben. I den højre handskebeklædte hånd har han fattet om en vandret genstand, der allerede savnedes på Høyens tid. Figuren har haft skiftende betegnelser. Mest vedholdende er identifikationen som S. Clemens,
idet det manglende attribut opfattedes som et
anker (jfr. s. 671). Andre tolkninger er pave Lucius (Høyen, 1830) og Innocens III (Viborg). Forgrundens række afsluttes til højre af en franciskanermunk (C11), iklædt kutte med hætte og
langt leddelt reb om midjen. Med sine sårmærker i de opadvendte håndflader samt den synlige, nøgne højre fod er han utvetydigt karakteriseret som S. Frans af Assisi. I baggrunden ses

fra venstre en krøllet dreng (C12) med højhalset
dragt, en mand (C13) med skråbaret, forsynet
med øreklap og en dreng (C14) med pagefrisure
og samtidsdragt. Ingen af disse er søgt identificeret.
Fjerde gruppe (fig. 363), placeret til højre for
den korsfæstede Kristus, omfatter syv personer
(C15-21). Nærmest Kristus en kardinal (C15),
med bredbræmmet hat over hætte og kjortel
med vide ærmer. Siden Høyen, 1830 betegnet
S. Hieronymus, en tolkning, der underbygges
ved en sammenligning med en rosenkranstavle,
henført til Veit Stoss' værksted. 364 Ved hans side
en pave, vist som en ældre mand (C16) med fyldige ansigtstræk, iført tiara og korkåbe. Højre
arm er med opadvendt håndflade strakt mod
Kristus, mens venstre hånd, der muligvis mellem tommel- og pegefinger har holdt genstand,
er løftet. Siden Høyen 1830 kaldt Gregor den
Store, jfr. også s. 671. D o g foreslås endvidere
Honorius den Store (Viborg). En tilsvarende pavefigur findes hos Schön. Til højre herfor kronet
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Fig. 363. Fjerde og femte gruppe i midtskabets anden række fra neden (C15-22, s. 486f.). LL fot. 1982. - Fourth
and fifth group in the second row of the corpus (C15-22).

langskægget mand (C17) med folderig kåbe og
komulesko. I højre hånd kirkemodel, i venstre
scepter med kronelignende krans foroven og
kugleformet knop forneden; kaldt Ludvig den
Hellige siden Høyen, 1865, men også benævnt
Knud den Hellige (Høyen, 1830) og Erik Klipping, Gråbrødre klosters grundlægger og kongelige velgører (Viborg).365 Af de to sidstnævnte
havde dog kun kong Knud helgenstatus og
burde vel forventes placeret blandt martyrerne,
jfr. også s. 671. Ved kongens venstre side ses en
biskop (C18) med mitra på det ørekorte hår og
dragt som Quirinus. Med venstre hånd løfter
han en flig af kongens kåbe. Gruppens baggrundsfigurer omfatter en kardinalklædt mand
(C19) med markerede ansigtstræk, placeret mellem C15 og C16, en dreng med pagehår (C20)
mellem C17 og C18, samt en bispefigur (C21)
yderst til højre. Ingen af disse er søgt identificeret.
Femte gruppe (fig. 363) består af fire personer
(C22-25). Forrest to kronragede munke, antage-

lig begge franciskanere, iklædt kutter med reb
om taljen og for den enes vedkommende (C23)
vist med nøgne fødder, svarende til S. Frans.
Den første (C22) viser med højre hånd hen imod
Kristus. Markerede ansigtstræk. Siden Høyen,
1865 benævnt S. Bernhard af Clairvaux, hvilket
dog som nævnt ovf. ikke lader sig forene med
dragtens udsagn. 3 6 6 Hans sidemand (C23) har i
venstre hånd et attribut, hvoraf kun foden er
oprindelig (fig. 346). Af Magnus Petersen rekonstrueret som kalk, men kunne også have været monstrans. Ud fra sidstnævnte antagelse siden Høyen, 1830 opfattet som franciskanerhelgenen S. Bernardinus af Siena. Denne er hos
Schön udstyret med stav med soltegnet. Bagved
ses en kardinalklædt ung mand (C24), siden
Høyen, 1865 er denne eller den anden kardinalklædte person (C20) tolket som S. Bonaventura.
Gruppen afsluttes til højre af biskop (C25), der i
sin venstre hånd fatter om en mandshøj stage,
hvorpå en kærte. Ifølge Magnus Petersen »fandtes den nedfalden og passede nøje i Figurens
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Fig. 364. Anden og tredje gruppe i midtskabets tredje række fra neden (D4-12, s. 488f.). LL fot. 1982. - Second
and third groups in the third row of the corpus (D4-12).

Haand« (jfr. s. 524). Staven er knækket midtpå.
Af Magnus Petersen og siden Beckett, 1895 identificeret med S. Blasius, hvilket dog ikke ville
harmonere med placeringen blandt bekenderne,
eremitterne og de hellige ordensstiftere.
Sidste gruppe (fig. 409) omfatter fire figurer
(C26-29), foruden tre nøgne småengle, hvoraf
én holder en kugle mellem hænderne. Sidstnævnte er måske, ligesom englene ovenover, repræsentant for det femte englehieraki, magterne
(virtutes), jfr. Schön. En verdsligt klædt mand
(C26) med fladpuldet hat med øreklapper ses
yderst til venstre. Med højre hånd viser han hen
imod Kristus, mens han med venstre hånd opløfter en flig af sin kåbe. Hovedet er opmærksomt lyttende bøjet over mod en engel, der lægger sin venstre hånd på hans skulder. I forgrunden træder en dreng (C27), formentlig en engel,
et stort skridt frem med udbredte arme. Højhalset, fodlang dragt med store poseærmer og
skærf bundet i stor knude om taljen; nøgne fødder. Ovenover ses en tilsvarende figur (C28),

dog med ærmeløs, vinget fjederham. Af baggrundsfigurer er en hættebærende mand (C29),
vist i profil.
Tredje række fra neden (fig. 364-65, D1-26) består af seks blokke. Gennemsnitlig figurhøjde 43
cm. Første blok eller gruppe (jfr. fig. 356) omfatter tre figurer foruden tre småengle i skybræmmerne, hvoraf de to i modsætning til de
ovf. beskrevne er iført halvlange kjortler. Yderst
til venstre en engel (D1) med vinget fjerbrynje
over sin kjortel og bare fødder. Skulderlangt,
glat hår. Han rækker armene mod yngling med
halvlangt lokket hår og højhalset, folderig
dragt, formentlig ligeledes en engel (D2). Begge
er måske repræsentanter, omend uden attributter, for det ndf. gengivne englekor, herskerne.
Bagved en ældre mand (D3) med skaldepande,
skulderlangt glat hår og kortklippet fuldskæg,
iført kåbe over højhalset underklædning. Han
vender sig mod Kristus og løfter venstre hånd i
blikretningen. Siden Høyen, 1830 er denne betegnet Noah.
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Fig. 365. Fjerde og femte gruppe i midtskabets tredje række fra neden (D13-21, s. 489f.). LL fot. 1982. - Fourth
and fifth groups in the third row of the corpus (D13-21).

Anden gruppe fra venstre omfatter fire personer (jfr. fig. 364). Yderst ses en mand (D4), muligvis iklædt gejstlig dragt med bredbræmmet
skapular og hætte, hvorpå skrå hovedklædning.
Han vender sig mod den første gruppe. Ikke
identificeret i litteraturen. Dernæst konge (D5)
med lokket, halvlangt skæg og kåbe over højhalset underklædning og komulesko. Han bøjer
hovedet mod den centrale Kristusfigur og står
samtidig med åbne hænder, som om han har
fattet om en genstand, måske en harpe. Der er
dog ingen synlige spor efter eventuelt attribut.
Siden Høyen, 1830 kaldt David, jfr. også Schön.
Til højre ses en langskægget mand (D6), der
træder et stort skridt frem. På hovedet stofrig
baret med øreklapper; oksemulesko. Højre hånd
er løftet imod den korsfæstede. Siden Høyen,
1830 benævnt Abraham. I baggrunden anes en
mand (D7) med hætte over hovedet, vendt mod
centrum.
Tredje gruppe (jfr. fig. 364) viser fem personer, foruden tre småengle, hvoraf den midterste

er iklædt en kjortel. Yderst til venstre ses den
bagudvendte profil af en mand (D8) med spids
hætte over folderig kåbe med skulderslag. Uidentificeret. Herefter Moses (D9), utvetydigt karakteriseret med horn og Lovens Tavler, hvorpå
majuskelindskrift, dog tilsyneladende uden mening (jfr. s. 508). Iklædt folderig kappe over ankellang kjortel; oksemulesko. Ved Moses' side
er Johannes Døberen (D10) med halvlangt lokket hår, nøgen overkrop, dragt af kamelhud og
lammet på en bog, liggende for fødderne. Med
løftet højre hånd og udstrakt venstre viser han
ned mod dette. Bag Moses står skægløs mand
(D11) med halvlangt hår og huelignende hovedbeklædning. Samtidsdragt. Yderst til højre er
skægget mand (D12) iført turbanlignende hovedbeklædning med nedhængende øreklapper.
Med højre hånd løfter han en flig af en kåbe
(Johannes Døberens ?).
Fjerde gruppe (jfr. fig. 365) består af fire figurer. Yderst til venstre mand (D13) med halvlangt glat hår og kort skæg, samtidsdragt. Ingen
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hænder vist. På Behrends' tegning fig. 346 er
ved denne figur med spinkel streg tegnet omrids
af økse eller hellebard på stage, hvis skaft indsnævres nedadtil. Spor efter denne genstand ses
dog ikke. Viborg tolkede ud fra øksen figuren
som Matthæus, mens Høyen, 1865 - tilsyneladende uden hensyntagen til attributtet - foreslog
Andreas, en identifikation, der siden er fulgt.
Dernæst en mand (D14) med lokket skæg og
hår, samt delvis skaldet isse. Nøgent underben
og fod, der træder et stort skridt frem, under
folderig dragt med underkjortel og bredkravet
kåbe. Imellem højre og venstre hånd ses på fig.
346 fragmenter af stavformet attribut, som
Magnus Petersen rekonstruerede som en nøgle
på grundlag af Høyens tolkning (Høyen, 1830) af
figuren som Peter. Denne identifikation sandsynliggøres af mandens fysiognomi, placeringen nær Paulus samt paralleliteten med Schön,
(jfr. også s. 534, 671). Behugget i højre side, vel
af pladshensyn. Paulus (D15) er umiskendelig
ved sin skaldepande, det lange, viltre skæg og
sværdet, hvis greb og sværdknap endnu ses
fig. 346, mens parérstang og klinge er sekundært påsat. Iklædt kåbe med poseærmer over
knælang underklædning og nøgne ben. Identifikationen som Paulus blev tidligst fastslået af
Høyen, 1830, jfr. også Schön og s. 671. Gruppens
fjerde person (D16), der har halvlangt, lokket
hår og folderig dragt med åbentstående høj
krave, er utvetydigt karakteriseret som evangelisten Johannes med kalken i venstre hånd; med
højre hånd gør han en velsignende gestus oven
over denne. Ligesom Peter stærkt behugget, her
på venstre skulder. 367
Femte gruppe (jfr. fig. 365) omfatter fem personer. Yderst til venstre Jakob den ældre (D17),
bærende pilgrimshat med opsmækket skygge
og ibskal, samt pilgrimsstav. Sidstnævnte er enten rekonstrueret af Magnus Petersen på grundlag af et ældre fragment eller måske alene suppleret med øvre og nedre led. Med ryggen til
Jakob træder en barbenet mand (D18) frem mod
sidemanden, støttende sig på stav. Hans kortklippede, skægløse fysiognomi ses i profil. Folderig knælang dragt med store posede ærmer og
nedhængende, knudebundne snipper på over-

klædning. Nøgne ben. Af Høyen, 1865 betegnet
»Thomas med lansen«. Blandt andre apostle
med stavformede attributter turde også Jakob
den Yngre med valkestokken eller Filip med
stavkorset nævnes som muligheder. Gruppens
tredje figur fra venstre (D19) bøjer hovedet med
langt hår og skæg mod D18. Voluminøs kappe
over underklædning, nøgne fødder. I højre hånd
holdes kort stav, fragment af attribut, der foroven har været forsynet med takket led som del
af nøgle eller snarere en sav(?) (jfr. fig. 346). 368 I
sidstnævnte fald kunne figuren tolkes som Simon. Siden Høyen, 1865 har attributtet været
udlagt som fragment af valkestok og figuren
været betegnet Jakob den Yngre. Yderst to hætteklædte mænd (D20-21) i samtale med tredjemand fra rækkens sidste gruppe.
Denne består af fem personer, foruden to dyr
(jfr. fig. 356). Gruppen af samtalende afsluttes
med yngre, skægløs mand (D22) med halvlang,
glat pagefrisure. Til højre for ham en langskægget mand (D23) med skaldepande, iklædt bredkravet kåbe. I højre hånd sekundær økse eller
hellebard. Siden Beckett, 1895 tolket som Matthæus, der dog også er nævnt i forbindelse med
D13. Alternativer var apostlen Judas Thaddæus
eller Matthias. Ikke identificeret af Høyen.
Vendt mod mand (D24) med halvlangt hår og
fyldige ansigtstræk, iført knælang dragt med
folderige ærmer, hvorover glat, harnisklignende
klædning. Nøgne ben. I venstre hånd rest af en
stav eller en bogrulle. Alene af Høyen, 1865 betegnet Matthæus. Foran ham ses løve og okse,
liggende på bog, attributter for evangelisterne
Markus og Lukas (jfr. også Schön og s. 671). De
to nærmeststående figurer (D23 og 24) kunne
derfor opfattes som disse evangelister og D24's
attribut tolkes som en bogrulle. Evangelisten J o hannes er tidligere vist (D16) og muligvis også
Matthæus (D13 eller D19). Yderst ses to engle
(D25 og 26), begge med gyldne kugler i hænderne, antagelig repræsentanter for det femte
englekor, magterne (virtutes), jfr. ovf. og Schön.
Den øverste række (fig. 345, 356, 366, E1-16),
der i midten viser Marias himmelkroning, omgivet af engle med musikinstrumenter og lidelsesredskaber, består af fem blokke. Heraf rum-
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Fig. 366. Marias himmelkroning med Kristus og Gudfader. Midtskabets øverste række (E7-9, s. 490f.). LL fot.
1982. - The Coronation of the Virgin by Christ and God the Father. Top row of the corpus (E7-9).

mer de to yderste alene en enkelt figur. Gennemsnitlig højde, bortset fra de to sidefigurer,
95 cm. Englene har ensartede frisurer og klædedragt, der med dalmatikalignende overkjortler
over underklædninger (messeskjorter?) muligvis kan tolkes som liturgiske dragter i lighed
med flere af de ovf. beskrevne engle. Kun to
bærer fjerbesat harnisk. Yderst til venstre en engel (El), 50 cm høj. Har med begge hænder fattet om nu forsvundet genstand, måske musikinstrument, lidelsesredskab eller muligvis en bog,
svarende til det andet englekor, seraferne, jfr.
Schön. Anden gruppe fra venstre omfatter fem
store engle (E2-6), foruden to småengle, hvoraf
én er påklædt og tilbedende samler hænderne.
Muligvis som hos Schön vist som repræsentant
for keruberne, omend hos denne med et hjerte
som attribut. En engel (E2) holder med begge

hænder den lodrette stamme af Kristi kors,
mens en mindre engel (E3) støtter korstræets
vandrette led. Begges voluminøse kjortler blæser ud i store, dybe foldekast. Ovenover korset
er en gruppe på tre engle (E4-6). Af disse er én
(E5) udstyret med lut og iklædt fjerharnisk.
Hovedgruppen (fig. 366) omfatter tre figurer,
foruden ni småengle, der boltrer sig i de nedhængende draperifolder. I midten knæler jomfru
Maria (E7) med hænderne samlet i bøn. Det
lange hår er skilt på midten og falder i tykke,
krøllede lokker ned over skuldrene, en enkelt
lok ligger diagonalt henover brystet. Dragten
har v-formet udskæring og vide, folderige ærmer over underkjortel med snævre ærmer. Klædningen er samlet med bånd i taljen og falder i
kaskader af stof ned over småenglene. Ovenover ses Kristus og Gudfader, der kroner Maria.
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De to sidder på en fælles trone, markeret med de
to balusterformede, leddelte endestolper. Ryglænet dækkes af draperi. Kristus (E8) har nøgen
overkrop med markeret sidevunde. Legemets
nedre dele er dækket af folderig kappe, der lader
højre ben frit og er ført bag kroppen. En bred
flig ligger hen over venstre arm. Det skulderlange hår er delt på midten, ligesom det tilspidsede hageskæg. Med venstre hånd fatter han om
en tak på Marias krone, hvis placering at dømme
efter Behrends (fig. 345) har været lavere og mere
vandret, således at den nedre kant delvis har
støttet på Kristi fremstrakte højre hånd. Venstre
fod hviler på en firdelt jordklode, mens den
højre - i en noget akavet stilling - støtter på en
flig af kappens draperi. Ved Kristi side troner
den langskæggede Gudfader (E9) med tiaralignende, tilspidset bøjlekrone (mindst to af bøjlerne er sekundære, jfr. fig. 345) over hætte med
kuglebesatte øreklapper. Rigt udsmykket korkåbe, svarende til pavefigurerne (C10 og C16)
over en klædning med halvlange, posede ærmer
og underkjortel, samlet om håndled med smal
manchet. Højre hånd fatter om kronering, mens
venstre viser hen mod Maria. Den højre nøgne
fod hviler på firdelt jordkugle, svarende til den
førnævnte. 369
Englegruppen til højre består af seks figurer,
foruden tre småengle, heraf én påklædt og med
hænderne samlet i bøn, ligeledes muligvis en kerub (jfr. ovf.). To engle (E10 og 11) holder martersøjlen, hvis øverste del er afskåret (oprindeligt?). Englen foroven (E11) er iført fjerbesat,
hoftelang overkjortel, hvorfra vinge udgår.
Øverst til højre er tre engle (E12-14) bøjet over
nodebog. I modsætning til de øvrige bærer englen yderst til højre (E14) en kåbe over sin klædning. Gruppens sidste figur (E15) spiller på lut.
Dennes og de to førstnævnte engles draperier er
udspilede i store foldekast.
Sidste figur i rækken (E16), iklædt dragt som
E l , knæler med højre hånd samlet om stavlignende fragment, ligesom den venstre synes at
have haft musikinstrument, et lidelsesredskab
eller måske snarest som hos Schön en vægt, hvilket ville karakterisere denne som repræsentant
for det tredje englekor, tronenglene (throni).

Seks mindre figurer (fig. 367, I-VI) er i midtskabet indsat ved tavlens lodrette småsøjler.
Højde ca. 20 cm. Øverst i hver række er kvinde,
herunder to mænd. Ud for nederste tværgren i
tavlens rankeværk er til venstre skægløs mand
(I) med flad baret og iklædt fodlang kåbe med
bred krave. I højre hånd en bog, venstre er løftet
i talegestus (?). Af både Høyen, 1865 og Beckett,
1895 betegnet profet, ligesom figuren til højre
(II), langskægget mand i tilsvarende dragt. Han
gestikulerer med begge hænder, der ikke synes
at have holdt noget attribut.
Ved mellemste gren er til venstre skægget
mand med ørelangt hår, iført folderig kåbe med
bred krave. Mellem hænderne en åben bog og et
attribut, hvoraf et stavlignende fragment ses fig.
346. Af Høyen, 1865 og Beckett, 1895 betegnet
Andreas. Overfor ses til højre ung, skægløs
mand med pagehår (IV), iklædt gejstlig dragt.
Mellem hænderne holder han draperi, muligvis
med stenlignende genstand. Af Høyen, 1865 betegnet engel eller S. Stefanus, af Beckett, 1895 J o hannes evangelisten. Denne er dog også gengivet i hovedfeltet (D16).
Ved øverste gren er til venstre figur, antagelig
en kvinde (V), indhyllet i kåbe med hætte, der
dækker hovedet, måske nonnedragt. Hun holder fad med to brød (?), ved foden en lille
krukke. Af Høyen, 1865 tolket som S. Felicitas
med vand og brød, af Beckett, 1895 benævnt S.
Elisabeth med to brød og vandkrukke. Overfor
er ung kvinde (VI) med udslået hår, hvorpå kronelignende hovedbeklædning. Højre hånd løftet
(i talegestus?), mens venstre opløfter flig af kappens draperi (blomster?). Hidtil uidentificeret
jomfruhelgen, muligvis af fyrstelig rang.
Sidefløjenes skulpturer (fig. 356, 368-75). Hver
fløj er med lodrette og vandrette lister delt i otte
felter med indsatte relieffer (84x67 cm). De i alt
16 relieffer (relief nr. 1-16) indrammes hver af
en fladbuet arkade, båret af snoede grensøjler
og foroven indfiltret i bladværk. I fem af arkaderne (relief nr. 10-12, 14-15) dannes bueslaget
dog - mere eller mindre klart markeret - af
spinkle grene, hvorfra udgår bladværk, der i
midten er sammenføjet i en diminutiv konsol
(nr. 10-12).
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Fig. 367. Søjlefigurer fra midtskabets lodrette sidepiller (I-VI, s. 492). Her er figurerne vist i følgende rækkefølge: Fra venstre V, III, I, II, IV, VI. LL fot. 1982. - Figures from the vertical side-pillars of the corpus (I-VI). Here the
figures are shown in the following sequence: from the left, V, III, I, II, IV, VI.

De 32 søjler er forsynede med baser og kapitæler, der indbyrdes er rigt varieret med forskellige versioner af kugleformede og profilerede baser, samt profilerede kapitæler. På samme
måde har søjleskafterne, der dannes af sammensnoede grene, mindst tre forskellige udformninger. I forsøget på at aflæse et kompositionelt
mønster i rammernes udformning må man tage
i betragtning, at visse søjlepar tilsyneladende er
ombyttede eller helt fornyede ved Magnus Petersens restaurering. 370 Også arkadegitrene er
supplerede med flere enkeltdele. Hvorvidt deres
placering er den oprindelige, lader sig dog ikke
sikkert afgøre. En nummerering på gitrene svarer ganske vist til de tilhørende relieffer, men er
formentlig af yngre dato (jfr. s. 504).
Relieffernes fremstillinger begynder kronologisk i nordre fløjs øverste venstre hjørne og videreføres fra venstre mod højre tværs over
begge fløje, afsluttende i søndre fløjs nederste
højre hjørne (jfr. fig. 356, 1-16). Beskrivelsen
følger samme rækkefølge. I forbindelse med
Magnus Petersens restaurering 1885-86 tilføjedes en række manglende enkeltheder. Under
omtalen af de enkelte relieffer anføres mulige,
anvendte stikforlæg. Som allerede tidligt erkendt af Høyen (s. 465) og siden bekræftet af
senere iagttagere, gjorde Claus Berg og hans
værksted flittigt brug af grafiske forlæg, vigtigst
de træskårne og kobberstukne passionsserier af

Lucas Cranach den Ældre (træsnitserie af Passionen (1509), herefter Cranach, Passion) og Albrecht Dürers (de såkaldte »Lille Passion« og
»Store Passion«, begge udsendt som træsnit
1511, samt den »Lille Kobberstikpassion«(150712), herefter Dürer, Lille Passion; Dürer, Store
Passion; Dürer, Lille Kobberstikpassion). For en
samlet redegørelse for brugen af grafiske forlæg,
jfr. s. 533f.
Relief nr. 1: Fodvaskningen og Nadveren (fig.
368). Fremstillingen kombinerer to hændelser
fra lidelseshistorien. Scenen er indsat i interiør
med bjælkeloft, hvis linjer perspektivisk løber
sammen mod Kristus - relieffets indholdsmæssige og kompositoriske midtpunkt. En roset
smykker loftet over hans hoved. I forgrunden
knæler Kristus med opkiltet kjortel og nøgne
fødder, i færd med at vaske Peters fod i et vandfad. Bag Kristus står en ølkande. I baggrunden
er 11 apostle samlet med Kristus om nadverbordet, hvorpå et fad med påskelammet, brød og et
bæger. Forrest til venstre ses Judas med pengepung, mens Johannes er vist i Kristi favn.
Som forlæg for fodvaskningen samt for Kristus og Johannes i nadverscenen er benyttet træsnit fra Dürer, Lille Passion,371
Relief nr. 2: Bønnen i Gethsemane (fig. 368).
Eksteriør med terrænformede græsformationer,
en mur og et porthus. Kristus knæler i mellemgrunden med udbredte arme (hænderne tilsat)
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Fig. 368. Fodvaskningen, Nadveren og Bønnen i Gethsemane. Relief nr. 1-2, nordre sidefløj (s. 493f.). LL fot. 1982.
- Christ washing the feet of the Disciples, the Last Supper and the Agony in the Garden. Reliefs no. 1-2, north side-wing.

og ansigtet vendt mod den korsbærende engel,
der kun anes bag indramningen. På klippeblok
under denne står kalken. I forgrunden de tre sovende apostle, Peter udstyret med krumsværd. I
baggrunden bevæger en skare mænd sig ind
gennem porten, andre ses bag muren eller i færd
med at klatre over den.
Fremstillingen af Kristus kunne være afledt
fra Cranach, Passion, muligvis også Jacob og tildels Johannes, hvis stilling dog er nærmere beslægtet med Johannes i Dürer, Store Passion. Peters figur kunne være inspireret af, om end ikke
direkte kopieret fra, Martin Schongauers Kobberstikpassion fra c. 1475. 372
Relief nr. 3: Tilfangetagelsen (fig. 369). Eksteriør, dog med antydet stjernehvælv. Kristus
pågribes brutalt af vagterne. I forgrunden angriber Peter med hævet krumsabel (klingen tilsat) den liggende Malkus. Bag dennes hoved en
uregelmæssig firkantet genstand (lygten?). I
baggrunden ses Judas med pungen samt to vagtposter, den ene med tilsat spyd.

Den liggende Malkus er beslægtet med gengivelsen i Dürer, Lille Passion, mens Peter i sin
bevægelse snarere er afledt af Dürer, Store Passion.
Relief nr. 4: Kristus for ypperstepræsten Kajfas (fig. 369). Interiør med bjælkeloft, i baggrunden rundbuet portal. To vagtposter har ført
Kristus med bundne hænder foran Kajfas' trone.
Denne, der bærer halvmåneprydet biskopmitra,
sønderriver med begge hænder sin klædning.
Ypperstepræsten er afledt fra træsnit i Dürer,
Lille Passion,373 mens den stående bøddel til venstre for Kristus genfindes spejlvendt i Cranach,
Passion.
Relief nr. 5: Bespottelsen (fig. 370). Interiør
med rundbuet åbning og gesimsprydet sidevæg
med håndklædestativ. Den siddende Kristus
med tilbundne øjne plages og forhånes af seks
bødler, der slår og river i ham, tuder med krumhorn i hans øre og oversprøjter ham med væske
fra to bøtter.
Enkeltheder i stillingsmotiver (Kristus, bød-
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Fig. 369. Tilfangetagelsen og Kristus for ypperstepræsten Kajfas. Relief nr. 3-4, søndre sidefløj (s. 494). LL fot.
1982. - Christ taken into Captivity and Christ before the High Priest Caiaphas. Reliefs no. 3-4, south side-wing.

Fig. 370. Bespottelsen og Hudfletteisen. Relief nr. 5-6, nordre sidefløj (s. 494f.). LL fot. 1982. - The Mocking of
Christ and the Flagellation. Reliefs no. 5-6, north side-wing.
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Fig. 371. Tornekroningen med den anden forhånelse og Ecce H o m o . Relief nr. 7-8, søndre sidefløj (s. 496). LL
fot. 1982. - Christ crowned with Thorns, the Derision and Ecce Homo. Reliefs no. 7-8, south side-wing.

del, der holder ham, bøddel med krumhorn og
bøddel, der løfter hånd til slag) genfindes i Dürer, Lille Passion.374
Relief nr. 6: Hudflettelsen (fig. 370). Interiør
med søjlebåret hvælv. I centrum martersøjlen,
hvortil Kristus er bundet. Han hudflettes af tre
bødler, mens to hjælpere binder ris og spotter
ham. Pilatus med turban og stav i hånden overværer handlingen sammen med en ledsager.
Den knælende, risbindende bøddel er mht.
stillingsmotivet beslægtet med den tilsvarende
figur i Dürer, Lille Passion.375
Relief nr. 7: Tornekroningen og den anden
forhånelse (fig. 371). Hvælvet interiør med
spidsbuede vinduer. Den kappeklædte og tornekronede Kristus forhånes af fem bødler, de to
yderst til højre med sekundært tilsatte stave.
Også Kristus synes oprindelig at have fattet om
stav (rørscepter?) med højre hånd. Fra baggrunden iagttages scenen af Pilatus sammen med en
ledsager. 376
Lighedspunkter med stikforlæg er ikke iøjne-

faldende, bortset fra den liggende forgrundsfigur, der - dog med ryggen mod beskueren samt
anden udformning af dragt, hår og skæg - ses
hos Cranach. 377
Relief nr. 8: Ecce H o m o (fig. 371). Interiør
med bjælkeloft og rundbuet dør. På et podium
med lav balustrade fremvises Kristus af Pilatus
og ledsager, mens folkemængden, omfattende
seks voksne og to småbørn, gestikulerende bivåner scenen.
Der er lighedspunkter, men ikke nøje identitet med Kristus og Pilatus, samt med de to småbørn i Cranach, Passion.378
Relief nr. 9: Håndvaskningen (fig. 372). Interiør med perspektivisk bræddeloft. Kristus, der
er uden tornekrone, føres dybt krumbøjet bort.
Tronende på halvcirkulært podium vasker Pilatus hænder; han bærer et turbanlignende hovedtøj med vingeformede øreklapper.
Scenen, der i henhold til den bibelske kronologi burde have været vist efter Bespottelsen
(Matt. 26, 67 og 27, 24), ses almindeligt i sen-
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Fig. 372. Håndvaskningen og Korsbæringen. Relief nr. 9-10, nordre sidefløj (s. 4 9 6 f ) . LL fot. 1982. - Pilate
washing his hands and the Carrying of the Cross. Reliefs no. 9-10, north side-wing.

middelalderens passionsserier som afslutning på
gengivelserne af Kristi domfældelse. 379
Gruppen med Pilatus og de to ledsagere har
mht. komposition og stillingsmotiv en vis lighed med Dürer, Lille Passion.380
Relief nr. 10: Korsbæringen (fig. 372). Eksteriør, hvor Jerusalems byport er antydet i baggrunden. Kristus ligger udstrakt, segnet under
korsets vægt. To bødler bøjer sig over ham,
mens Veronica til venstre fremviser sin svededug med Kristi tornekronede åsyn. Til højre løfter Simon af Kyrene korstræet. I baggrunden
Maria og Johannes, der forhånes af vrængende
mand. Yderst til venstre overværes scenen af Pilatus til hest sammen med en ledsager.
Kompositionen har i spejlvendt udgave mindelser om Cranach, Passion, navnlig mht. den
sammensunkne Kristus og bødlen til højre. Men
til Veronica og gruppen med Maria og Johannes, der hånes, er anvendt andre forlæg. 381
Relief nr. 11: Korsnaglingen (fig. 373). Eksteriør, omend med hvælv angivet. Kristus ligger

udstrakt på korset, mens den ene hånd pånagles.
Mand med klud i højre hånd og skål i venstre
tilbyder ham noget at drikke. I forgrunden til
højre stående vagt med spyd (spydsod sekundær). I baggrunden segner Maria, støttet af J o hannes og kvinde. Tre tilskuere ses bagved.
Det diagonalt placerede kors, den stående
bøddel og - navnlig - forgrundsdetaljen med
tømrerværktøjet er direkte inspireret af Dürer,
Lille Passion.382
Relief nr. 12: Begrædelsen (fig. 373). Eksteriør med kvaderopbygget mur (klippegraven).
Kristi afsjælede legeme støttes af Johannes,
mens Maria hændervridende betragter sønnen,
og Maria Magdalene løfter hans venstre hånd.
Bagved Nikodemus og Josef af Arimatæa med
Kristi tornekrans, samt kappeklædt skikkelse,
vel en kvinde.
Kristi afsjælede legeme og Maria Magdalene
er beslægtet med, men langtfra direkte kopier af
Cranach, Passion, hvorimod Johannes og Maria
snarere svarer til Dürer, Store Passion.383
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Fig. 373. Korsnaglingen og Begrædelsen. Relief nr. 11-12, søndre sidefløj (s. 497f.). LL fot. 1982. - Christ fastened
to the Cross and the Lamentation. Reliefs no. 11-12, south side-wing.

Relief nr. 13: Kristus i Dødsriget (fig. 374).
Hvælvet interiør med fladbuet vindue. Kristus,
der er nøgen bortset fra kappe, træder med
korsstav i højre hånd Helvedes Port under fode.
Under den nedfaldne dørfløj ses djævel; på
hvælvet over porten tilsvarende djævel. Med
venstre hånd griber Kristus en ældre skægget
mand, mens en yngre figur med foldede hænder
ser til. Til venstre for Kristus ses en kappeklædt
mand med lokket hår og skæg, vel Johannes
Døberen. Med højre hånd (tilsat) viser han hen
imod Kristus. Bagved står det første menneskepar, Adam og Eva, begge vist nøgne. 3 8 4
Relief nr. 14: Opstandelsen (fig. 374). Hvælvet interiør. Den nøgne Kristus, kun iført folderig kappe, står på sarkofagen. I hånden korsstav (nedre del sekundær). To af de i alt fire vagter løfter forundret hovedet af deres slummer,
den i forgrunden liggende bevæbnet med sværd
(klinge sekundær).

Lille Passion og Lille Kobberstikpassion. I sidstnævnte ses også den sovende soldat ved sarkofagens højre langside. 385
Relief nr. 15: Kristi himmelfart (fig. 375).
Eksteriør, omend med antydet hvælv i baggrunden. Kristus, iklædt samme dragt som i relief nr.
13 og 14, står på højdedrag med kappen flagrende i en stor bue over hovedet. Han omgives
af apostlene, der i bevægelse og mimik udtrykker forskellige grader af forundring og ophidselse.
Kristi stillingsmotiv gentages fra den foregående scene og kan være inspireret af de førnævnte forlæg. 3 8 6
Relief nr. 16: Pinseunderet (fig. 375). Hvælvet
interiør. Maria med bog i hånden er omgivet af
siddende og stående apostle. Blandt disse udskiller sig særligt en mand i højre forgrund, der
med en usædvanlig fysiognomi og hænderne
samlet i andagt knæler ved Marias fødder. 387

Den stående Kristus på sarkofagen, der er forsynet med ring på låg og forseglingsmærke på
den ene kortende, genfindes hos Dürer, både i

Predellaens skulpturer (fig. 376-81, 407, 412,
541). Predellaen er i lighed med midttavlen inddelt i tre afsnit ved hjælp af søjlebårne baldaki-
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Fig. 374. Kristus i Dødsriget og Opstandelsen. Relief nr. 13-14, nordre sidefløj (s. 498). LL fot. 1982. - The
Harrowing of Hell and the Resurrection. Reliefs no. 13-14, north side-wing.

Fig. 375. Kristi himmelfart og Pinseunderet. Relief nr. 15-16, søndre sidefløj (s. 498). LL fot. 1982. - The
Ascension and the Pentecost. Reliefs no. 15-16, south side-wing.
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Fig. 376. Kongefamiliens mandlige medlemmer (P2-5, s. 501f.). Udsnit fra predellaen. Fra højre m o d venstre
ses: Kongerne Hans og Christian II, efterfulgt af prinserne Frans og Hans. LL fot. 1982. - The male members of the
royal family (P2-5). Detail from predella. From right to left: King Hans, King Christian II, Princes Frans and Hans.

ner, formet som stjernehvælv. Disse er foran
indrammet af trekløverbuer, omsluttet af sammensnoede grene med fliget bladværk. De enkelte afsnit er af uens bredde, idet det midterste
er smallest og trekløverbuen tilsvarende så sammenpresset, at den i form nærmer sig en hesteskobue. Arkaderne hviler på søjler med sammensat, stavværksprydet postament, snoede,
midtdelte skafter og bladsmykkede kapitæler,
mest udarbejdede på det midterste søjlepar. Predellaens sidevanger har yderligere et fantasifuldt
formet søjlepar med stavværksprydet postament i to afsæt, snoet skaft med bøjleprydet
midtknop og glat trapezkapitæl, kronet af korsblomstsmykket fiale. Som rammeværket fremtræder i dag, er væsentlige dele nytilsætninger,
hovedsagelig af Magnus Petersen. 388
I predellaen ses i centrum Kristus, vist som
Smertensmand. Han flankeres af kongefamiliens knælende medlemmer, mændene til venstre

og kvinderne til højre. Feltet omfatter i alt otte
figurer (P1-8), skåret i fire egeblokke. Højden er
mellem 70 cm (gruppen med Hans og Christian
II) og 65 cm (kvindernes grupper); heraf er Kristusfiguren 67 cm høj.
I midten fremviser den tornekronede Smertensmand (fig. 380, P1) sine vunder. Et folderigt
lændeklæde, hvis ender afsluttes i to opblæste
buer, er svøbt omkring den spinkle krop. Højre
hånd er løftet, den venstre strakt nedad, begge
med blottede håndflader. Kroppens muskulatur
er detaljeret skildret, idet dog proportioneringen af underkroppen synes fortegnet i forhold
til overkroppen. På samme måde virker benenes
og navnlig føddernes drejning unaturlig.
Kristusfiguren er centrum for sidefigurernes
andagt. Alle figurer er portrætter af medlemmer
af det danske kongehus, såvel afdøde (kong
Hans og prins Frans) som levende (prins Hans,
dronning Christine, dronning Elisabeth og kur-
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Fig. 377. Kongefamiliens kvindelige medlemmer (P6-8, s. 503f.). Udsnit fra predellaen. Fra venstre m o d højre
ses: Dronningerne Christine og Elisabeth samt kurfyrstinde Elisabeth af Brandenburg. LL fot. 1982. -The female
members of the royal family (P6-8). Detail from predella. From left to right: Queen Christine, Queen Elisabeth, Elisabeth,
electress of Brandenburg.

fyrstinde Elisabeth) fra den tid, altertavlen udførtes.
Mandssiden består af to sammenføjede grupper eller træblokke, limet og tappet sammen
mellem de to forreste og de to bageste personer.
Forrest knæler skægløs (brunlige skægstubbe
antydet i staffering) mand (fig. 376, 541, P2)
med skulderlangt, lokket, gråstafferet hår. På
hovedet krone over klæde med kugleformet
vedhæng. Folderig kåbe med bred krave over
underklædning med høj, opstående flip og ærmer, samlet om håndled med smal manchet. En
opskubbet flig af kappen lader en oksemulesko
synlig; hænderne er samlede i bøn. 389 På højre
tommel- og lillefinger er en glat guldring. En
svær, flettet gylden kæde hviler på skulderen;
kæden har et vedhæng i form af et ovalt
smykke, besat med en firkantet sten, der omgives af 13 perler og forneden afsluttes med kugleformet led. I kilderne siden 1593 (jfr. s. 460)

Danmarks Kirker, Odense

nævnt som kong Hans. Bag ham knæler - mere
foroverbøjet - en mand (fig. 376, 378, P3) med
ørelangt, lokket hår og halvlangt fuldskæg. På
hovedet krone som kong Hans over klæde, dog
uden vedhæng. Folderig kappe med bred nedfaldende krave og vide ærmer over højhalset underklædning med posede ærmer. Hænderne er
samlede i bøn, idet fingerspidserne dog kun let
berører hinanden. Glatte ringe på højre hånds
tommel-, ring- og lillefinger. Om halsen bæres
en svær flettet guldkæde uden vedhæng. Siden
1593 betegnet som Christian II (s. 460).
Den bageste gruppe omfatter to yngre personer, udskåret af en enkelt blok. Forrest knæler
en ung mand eller stor dreng (fig. 376, 379, P4)
med skulderlangt, lokket hår. Han er iført knælang dragt med folderige ærmer, samlet i taljen
med bælte. På den nedre dragtsøm anes fragmenter af stafferet majuskelindskrift (jfr. s. 508)
med en hentydning til den afbildedes navn eller
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Fig. 378. K o n g Christian II og dronning Elisabeth (s. 501). Detaljer af predellaens portrætfigurer. NE fot. 1994. King Christian II and Queen Elisabeth. Details from the portraits in the predella.

en anråbelse af den hellige Frans. På det synlige
ben bæres hose og komulesko. Hænderne, der
er uden ringe, er samlede i bøn. En svær, flettet
kæde uden vedhæng ligger over skulderen. Siden Resen, Lovbøger, 1684 betegnet Frans, yngre
bror til Christian II og ligesom sine forældre be-

gravet i kirken. En ældre tradition benævner
ham dog som »en søn af kong Hans, død hos sin
søster i Lothringen« (1593) eller som Christian
II's søn (!), hertug Franciscus (1623), jfr. s. 460f.
Bagest en lille dreng (fig. 376, 381, P5) med
endnu barnligt buttede ansigtstræk og kort, lok-

Fig. 379. Prins Frans og kurfyrstinde Elisabeth af Brandenburg (s. 503). Detaljer af predellaens portrætfigurer.
NE fot. 1994. - Prince Frans and Elisabeth, electress of Brandenburg.
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ket hår. Iklædt bredkravet kåbe med opbundne
ærmer, samt højhalset underklædning med posede ærmer og komulesko; svær flettet kæde om
hals, alt svarende til Christian II's dragt. De
ringløse hænder er samlede i bøn. Siden Resen,
Lovbøger, 1684 nævnt som Hans, Christian II's
ældste søn. En ældre tradition betegner ham dog
Frans (1593), eller en (ikke navngivet) søn af
Christian II (1623), (jfr. s. 460f.). Figuren udgør
et asymmetrisk fjerde led i venstre gruppe, der
som den højre omsluttes af tre baldakinbuer.
Der er dog ingen synlige spor efter, at barnet
skulle være en sekundært udført tilføjelse.
I kvinderækken er to grupper, udskåret i to
blokke, adskilt mellem anden og tredje figur fra
venstre. Forrest knæler en ældre kvinde (fig.
377, 412, P6) med krone på folderigt enkeslør,
der sammen med halslin delvis tilhyller ansigtet.
Vid kappe over kjole med v-formet udskæring,
hvorunder skimtes underklædning; folderige
ærmer, samlet med smal manchet ved håndled.
Hænderne (sekundære, før Magnus Petersen) er
samlede i bøn. Bortset fra ringe (svarende til oprindelige?) på venstre hånds tommel- og ringfinger samt på højre hånds tommelfinger bærer
hun ingen smykker. Siden 1593 betegnet Christine, kong Hans' dronning. Bag hende knæler
yngre kvinde (fig. 377, 378, P7) med krone på
perlesmykket hue og slør i nederlandsk eller
fransk stil. 390 Folderig overkjole med firkantet
halsudskæring og vide ærmer, hvorunder ses
underklædning med posede ærmer, rynket ved
håndled. Hænderne (sekundære?) er samlede i
bøn. Ringe på venstre hånds ring- og lillefinger.
Om halsen svær kæde med indsatte sten. Siden
1593 angivet som Elisabeth eller Isabella, Christian II's dronning.
Den yderste blok omfatter en enkelt figur, en
knælende yngre kvinde (fig. 377, 379, P8) uden
krone, men med håret dækket af net med båndsmykkede, oprullede fletninger eller bukler ved
ørerne. Kjole med spids udskæring, nedfaldende, smal krave og store posede ærmer, der
yderligere puffer ved håndled. Ring på venstre
hånds lillefinger. Over skuldrene flettet kæde,
svarende til mændenes. Siden 1593 betegnet Elisabeth, kurfyrstinde af Brandenburg; datter af

Fig. 380. Smertensmanden (PI, s. 500). Udsnit fra
predellaen. LL fot. 1982. - The Man of Sorrows (P1).
Detail from predella.

Hans og Christine samt søster til Christian II.
Der er intet spor efter en eventuel fjerde figur i
denne gruppe. 391
Topfrise (jfr. fig. 352), 1886, udført af Magnus
Petersen i henhold til forslag af november 1885
(jfr. s. 524). Opsat på midtskabets vandrette
overplanke og udformet som lav blad- eller liljefrise med skiftevis store og små korsblomster
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eller liljelignende ornamenter, hvilende på profileret liste.
Hængestykker (jfr. fig. 352), 1886, udført af
Magnus Petersen (s. 525). Udskårne hjørner,
formet som profilindrammede kvartcirkelslag
og placeret under predellaens overplanke som et
visuelt og statisk overgangsled mellem den
smalle predella og den brede hovedtavle.
Alterskabets staffering. 1976-83 var altertavlen
genstand for en gennemgribende restaurering
(jfr. s. 526), hvor ældre overmalinger og forgyldning i vid udstrækning fjernedes, og den
oprindelige staffering søgtes retableret. For alterskabets vedkommende rekonstrueredes bemalingen ud fra de bevarede spor, idet dog
midtskabets og sidefløjenes udvendige lod- og
vandrette sider fremtræder i træets naturlige
farve, afrenset for sekundær kridtgrund og bemaling.
Væsentlige dele af alterskabet (midtskabets
bagklædning, sideplanker og indvendige overplanke, hulkele i sidefløje, predella, samt i de
indrammende baldakiner, gitre og søjler) er ligesom de udskårne skylag i midtskabet dækket
af en sekundær blåstaffering på et underlag af en
oprindelig bemaling med azurit på grå eller sort
bund. Predellaens bagklædning er delvis dækket
af en kridering med en blåstaffering, hvorpå
med skabeloner er præget et forgyldt granat-

æblemønster (fig. 381), alt rekonstrueret af
Magnus Petersen, angiveligt ud fra fragmenter
af en oprindelig mønsterbaggrund, præget på
tyndt papir. 392 De profilerede forkanter er forgyldte, idet midtskabets bundstykke bærer en
forgyldning af en mørkere tone. 393 Predellaens
udvendige sider, overplankens underside samt
bundstykket står med rødbrun staffering som
oprindelig.
Tegninger, mærker og indskrifter på alterskabet.
Allerede under Magnus Petersens restaurering
1885-86 og atter 1976-83 bemærkedes på sidefløjenes bagklædninger bag reliefferne forskellige
tegninger, mærker og indskrifter, en del heraf
formentlig oprindelige. D o g er disse, der i dag
ikke står synligt, aldrig blevet systematisk registreret.
På begge fløje er med sort farve malet markeringsmærker for reliefferne, henholdsvis streger i nord (fra én til otte, begyndende i øvre
venstre hjørne) og cirkler i syd (fra én til otte,
begyndende i nedre højre hjørne) (jfr. fig. 38283). Tilsvarende mærker findes på selve relieffernes bagsider, samt på gitrene. Mærkerne er
tillige med en bred sortfarvet randstribe for
hvert relieffelt malet ind over et antal skitser og
indskrifter, udført med kridt og sølvstift eller
blyant. De sidstnævnte hidrører sandsynligvis
fra tavlens tilblivelsestid. Mere usikkert forholder det sig mht. mærkningen. 394 For skitsernes
vedkommende synes disse i et enkelt tilfælde direkte at have haft karakter af en arbejdstegning:
udkast (fig. 382) til arkade med udskåret bladværk, svarende i dimensioner omtrent til det
udskårne (nordfløj). 395 Herudover ses bladknop
på krum stilk (nordfløj), et hestehoved samt to
karikaturlignende mandshoveder, dels vist en
face og tilsyneladende med tværovale briller
(fig. 383), dels i profil med overdreven stor næse

Fig. 381. Prins Hans. Detalje af predellaens portrætgruppe. B a g prinsen anes mønsterbaggrund med granatæblemønster, rekonstrueret af Magnus Petersen
(s. 504). NE fot. 1994. - Prince Hans. Detail from the
portraitgroup in the predella. Behind the prince is seen the
patterned background with pomegranates, as reconstructed
by Magnus Petersen.

TEGNINGER PÅ ALTERSKABET

Fig. 382. Skitse til udskåren ramme med bladværk,
navneindskrift og nummereringsmærker fra bagvæg
af nordre sidefløj (s. 504). Fra Bent Jacobsen, 1992. Sketch for carved frame with foliage, names and numerical
marks from the rear wall of the north side-wing.

(alle på sydfløj, bag relieffer nr. 11 og 16). På sydfløjen (bag relieffer nr. 9 og 13) anes endvidere
tre summarisk tegnede våbenskjolde, et tomt(?)
samt i feltet ovenover to skjolde, nederst skrådelt med toradsskaktavlet bjælke (fra venstre, 23
cm højt), antagelig for et medlem af Rosenkrantzslægten (jfr. fig. 383). 396 Ovenover et ligeledes skrådelt skjold (fra højre, 13 cm højt),
vel gejstligt, med alterkalk i første felt og krydsende stave (bispestave, nøgler?) i det andet (jfr.
fig. 384). 397 Endelig ses forskellige indskrifter, af
hvilke to med minuskier turde være oprindelige. På nordfløj under relief nr. 11 en tolinjet

Fig. 384. Våbenskjold (gejstligt?) med kalk og to
krydsende stave (s. 505). Infrarød optagelse af detalje
fra bagvæg af søndre sidefløj, jfr. fig. 383. Efter Bent
Jacobsen, 1992. - Coat-of-arms (of a prelate?) with chalice
and two crossed staves. Infrared photo of details from the
back of the south side-wing, cf. fig. 383.
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Fig. 383. Karikatur af mandshovede og våbenskjolde,
formentlig for medlem af Rosenkrantzfamilien og
muligvis for gejstlig (s. 504f.). Detalje fra søndre sidefløjs bagvæg. Fra Bent Jacobsen, 1992. - Caricature of
male head, and coat-of-arms, probably for a member of the
Rosenkrantz family, possibly a prelate. Detail from the
rear wall of the south side-wing.
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trelinjet navneindskrift i versaler (»Naevsla/
ve(sammenskrevet)s ol/v«) og årstallet 1643,
samt navnetræk i versaler og kursiv fra 4. nov.
1693 (»Ianus Danielis Bergensis«). På predellaens sydligste skabslåge er adskillige navnetræk
fra o. 1730 (fig. 386). 4 0 0

Skulpturernes staffering og forgyldning. Tavlens
farvemæssige helhedsvirkning i festdagsstillingen har været bestemt af den altdominerende
anvendelse af polérforgyldning på skulpturerne,
hist og her brudt af enkelte farveaccenter i rødt,
grønt, brunligt, sølv samt frem for alt af blåt
(azurit), der foruden i klædedragter som nævnt
er anvendt i skyerne og på rammeværket.
Fig. 385. Indridsninger, antagelig udført o. 1540, kort
efter reformationen, med prospekter af den o. 1542
nedrevne S. Albani kirke og det o. 1534 ødelagte
Næsbyhoved slot (s. 506, 517). Detalje af predellaens
nordre sideplanke. NE fot. 1992. - Scratched carvings,
probably c. 1540, depicting St Alban's Church, demolished
c. 1542, and Næsbyhoved Castle, destroyed c. 1534. Details from the north side-board of the predella.

indskrift, formentlig navn: »Vl(?)n(eller t?)wine
Degen«, og under det tilstødende felt (relief nr.
12) en næsten ulæselig indskrift (fig. 543). 398
Spredt på både midtskabets, fløjenes og predellaens sekundære flader findes talrige graffiti,
både malede og indridsede. Ældst, formentlig
fra tiden omkring reformationen, er de to indridsede prospekter, der i henhold til de tilhørende indskrifter viser S. Albani kirke (nedrevet
efter 1542) og Næsbyhoved slot (ødelagt o.
1534) på predellaens nordside (fig. 385). 399 I det
nordligste skab på predellaens bagvæg er to papirfragmenter (12,5x5,5 cm og 5,5x6,7 cm)
med trykte sorte og røde minuskier. Den næsten
ulæselige tekst, hvoraf anes »salmn(?)« hidrører
muligvis fra en liturgisk tekst, måske med relation til altertjenesten. Fra 1600'erne er to kridtindskrifter på samme skabs bagvæg, begge med
skriveskrift: »Iohannes H (.)?/ Søndagen
An(n)o/ 1616 Matth(?)«, samt initialerne »IM(?)
EH/An(n)o 163(5?)6«. På midtskabets bagside
anes som de ældste indridsninger våben med

Til grund for staffering og forgyldning ligger
en tynd kridtgrund, tykkest ( 1 - 1 , 5 mm) under
forgyldningen. Stafferingen af karnation og
klædedragter er udført med en meget olieholdig
temperafarve, der visse steder næsten har olie-

Fig. 386. Indridsninger på den sydligste skabslåge på
predellaens bagside (s. 506). NE fot. 1992. - Scratched
carvings on the southernmost door at the back of the predella.

STAFFERING OG FORGYLDNING

malingens karakter.401 Bemalingen af de hudfarvede dele er foretaget på tre forskellige måder:
1) Rødbrun karnationsfarve uden undermaling, 2) lys grå eller svagt rødlig farve på rødbrun grund, 3) rødlig farve på gråhvid bund. De
indholdsmæssigt mest betydningsfulde personer
er udført som 2) med omhyggelig aftoning af
farverne med rosa og blåt samt detaljeret gengivelse af øjne med iris og pupil, øjenomgivelser
som vipper, bryn og tårer, af kindernes rødme
samt af skægstubbe, sår og bloddråber (fig.
361).402 Hår er stafferet i de naturlige farver eller
farvet med guldpulver på gulbrun bund (f.eks.
prins Frans, Maria Magdalene).
Dragterne er for de flestes vedkommende udført i polérforgyldning, hvor en svær guldkvalitet er lagt på en rødlig bolus med æggehvide
som bindemiddel og herefter oppoleret. Som alternativ til den kostbare polérforgyldning er på
mindre synlige steder benyttet mellemguld
(zwissguld), dvs. tynde guldblade på sølvgrund,
undertiden ferniseret eller lakeret for at undgå

Fig. 387. Granatæblemønster fra brokadeimitation på
dragten af figur (A5) i midtskabets nederste række (s.
508). Tegning MN 1994. - Pattern of pomegranates from
the appliqué in imitation of brocade on the dress of figure
A5 in the bottom row of the central compartment.
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Fig. 388. Marias (A10) kappefoer med applikerede
brokadeimitationer i form af lapper samt papirbort
langs sømmen (s. 507). NE fot. 1993. - The lining of
the Virgin Mary's cloak with appliqué motifs and paper
border at the hem in imitation of brocade.

dekomponering. De ensartede gyldne flader er
dog varieret på talrige måder med mønstring,
jfr. ndf. Som kontraster er enkelte accenter af
rødt, grønt, brunt, blåt og sølv, sidstnævnte
bl.a. anvendt på redskaber, våben, hjelme og
andre detaljer.
Arkitektur- og landsskabsbaggrunde i sidefløjens relieffer er forgyldt eller stafferet med
grønt og brunt. Skylagene i midtskabet var oprindelig stafferet i azurit, men står i dag i en
sekundær dæmpet blåtone, der ikke lod sig
fjerne ved den seneste restaurering (se ovf. og s.
526). Ornamentale detaljer som rammeværk,
blade og grene er forgyldt både med polér- og
mellemguld.
Overalt på dragterne er benyttet forskelligartede mønstre, udført som 1) trambulérlignende udsmykning i egetræet, hvorpå forgyldning, 2) punselmønster i kridtgrund, ofte kombineret med 3) sgraffito eller indridsning i tørt
eller vådt farvelag på guldgrund, 4) penselmalede mønstre, udført på fri hånd eller efter skabeloner og 5) applikerede brokadeimitationer. 403
De applikerede brokadeimitationer er anvendt på de fleste af midttavlens figurer og på
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hen ved halvdelen af sidefløjenes relieffer (jfr.
fig. 388). 404 Teknikken er i Claus Bergs brug
karakteristisk ved anvendelsen af tinfolie uden
en bagvedliggende forstærkende voksmasse og
ved den ganske svage eller helt manglende reliefvirkning. 405 Mønsterdekorationen er malet
på den forgyldte eller forsølvede folie på fri
hånd eller efter en skabelon (se ndf.) Brokaden
er anvendt på forskellige måder. 406 Hyppigst ses
større flader, dækkende hele klædningsstykker
eller dele heraf (kraver, skjortebryster). Næsten
lige så ofte er benyttet mindre stykker, påsat
som lapper f.eks. på foer og formet enten som
små firkanter med en enkelt figur 407 eller følgende omridset af større, mere sammensatte
mønstre (bl. a. granatæbler eller tidsler, jfr. fig.
387, 539). 408 Endelig er brokadeimitationer benyttet på borter, omend udelukkende på midttavlens figurer.
Indskrifter på skulpturerne. Seks af figurerne på
midttavle og predella har på dragternes bræmmer dele af indskrifter, malet eller indridset i
sgraffitoteknik på farvet grund, de fire med renæssancemajuskler (A1, A17, A25 og P4) og to
(A5 og A8) med minuskier. Det gælder de to
ærkeengle, Michael (A1) og Gabriel (A25), samt
tre kvindelige helgener, A5 (»S. Barbara«), A8
og A17 (»S. Christine«). Endvidere i predellaens
portrætrække prins Frans (P4).
På »Michaels« opsmækkede søm står med skiftevis hvide majuskler med blå kontur og blå minuskier med hvid kontur, alt på gylden grund (jfr.
fig. 357): »S (omvendt)anct Michel Bib(?)e(eller
t)«, en hentydning til S. Michael. 409 På »Gabriels« søm læses med gyldne majuskler på blå
grund (jfr. fig. 359): »[San]cte Gabarai(?)«, sandsynligvis for S. Gabriel.
På »S. Barbaras« dragt anes to fragmenter,
udført på gylden bund med blå minuskier, formet som foldede bånd (jfr. fig. 357): »na(?)«, måske fragment af »Regina« (dronning), og »maria
an(eller v?)«, en mulig hentydning til Maria,
(Himmel)dronningen, efterfulgt af »ave«. På
den uidentificerede helgeninde læses med næsten utydelige blåhvide minuskier af en anderledes, fliget karakter end de førnævnte, på gylden og rød bund (jfr. fig. 357): »ir(?)l(?)u(?)s(el-

ler g?).« Tydningen heraf er uklar. På »S. Christines« dragt er majuskelindskrifter på begge sider af kjolesømmen, dels hvide med rød skyggestreg, dels røde, alt på gylden bund (jfr. fig.
358): »Maria awe regina celo m(?)ate(?)«, hvoraf
de fire første ord (igen?) er en hyldest til Himmeldronningen Maria, efterfulgt muligvis af ordet »mater« (moder). 410 På bræmmens overside
ses to fragmenter, blandt hvilke det førstes typer
delvis overskæres af kjolens folder: »III OIII«
(tre lodrette stave, mellemrum, efterfulgt af O
og atter tre lodrette stave) og »Ies(omvendt)v
Maria a«, efterfulgt af syv lodrette stave, næppe
af bogstavkarakter.
Endelig ses på prins Frans' figur en majuskelindskrift, der på visse steder er meget udvisket
og samtidig overskæres af dragtens lodrette folder (her markeret med /) (jfr. fig. 376). Gyldne
typer med dobbeltkontur, indridset på rød bund
på Frans' kjortelsøm: »Fi/l(?)/k(?)/x/dg (eller
e)i(?)f(?)m. Fran/«. Af indskriften synes kun sidste del at kunne tydes med nogen sikkerhed som
en hentydning til Frans, dvs. enten til prinsen
eller til hans navnehelgen, S. Frans af Assisi.
Ved Moses (C9) ses desuden en - tilsyneladende meningsløs - majuskelindskrift på Lovens tavler, på venstre side: ».R/.d/ac/iof«, på
højre side: »Mb/loi/he/xp«.
Malerierne på fløjenes bagsider (fig. 389-97,
540). De bevægelige fløjes bagsider bærer maleriudsmykning fra to forskellige tidspunkter. Af
den oprindelige staffering ses fragmenter langs
fløjenes lodrette og vandrette kanter samt langs
en vandret midtlinje. Fra 1750 stammer fire højrektangulære, listeindrammede felter, to på hver
fløj, malet ind over de oprindelige malerier, der
på disse områder blev totalt afskrabede.
1) O.1515-23 (fig. 389-97, 540). Olie og tempera på kridtgrund, oprindelig dækkende hele
fladen. De to fløje har ved en vandret, profileret
liste, samt med malede, lodrette og vandrette
borter med bladranker, udført med sort konturstreg på gylden bund, været delt i 16 billedfelter,
otte på hver fløj (83x65 cm), svarende til inddelingen af de reliefsmykkede forsider. I lighed
med disse har billederne skullet »læses« fra venstre mod højre, begyndende i øvre venstre
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Fig. 389. Maleriudsmykning fra o. 1520 og 1750 fra bagsiden af nord- og sydfløjen (s. 514). Rekonstruktion med
begge fløje tillukkede, jfr. fig. 543. Roberto Fortuna fot. 1994. - Painted decoration, c. 1520 and 1750, on the back of
the north and the south wing.

hjørne på nordfløjen og afsluttende i nedre højre
hjørne af sydfløjen, jfr. fig. 391, 1-16. Flere af
scenerne kan tolkes ud fra fragmentarisk bevarede minuskelindskrifter (hovedparten fra Det
nye Testamente), anbragt langs billedernes
nedre kant. Scenerne har vist motiver fra Marias
liv og fra Kristi barn- og manddom.
Fragmenternes motiver blev tidligst søgt tolket af Beckett (Beckett, 1895). Siden hen har Erik
Skov (Skov, 1982)411 og Ulla Haastrup (Haastrup, 1993) givet forslag til en identifikation af

de enkelte scener. De to sidstnævnte forudsætter, at de bevarede 16 felter er indgået i en større
cyklus på ialt 32 scener, ud fra en antagelse af, at
tavlen oprindelig har været udstyret med endnu
et par bevægelige fløje (jfr. s. 528). Til støtte for
denne teori taler dels tilstedeværelsen af to
hængsler på begge fløjes yderkarme (jfr. s. 476),
dels den omstændighed, at vigtige scener i givet
fald »mangler« i fremstillingen, mest påfaldende
Jesu fødsel og dåb. I den følgende beskrivelse er
dog alene omtalt de bevarede malerier, numme-
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siddende sprossedelt vindue, hvorunder rundbuet arkade. To kvinder, vel assisterende barselskoner, ses yderst til højre. Forrest kvinde
med mørk, puldet hovedbeklædning, hvorunder lin og mørk, udringet dragt. Bagved barhovedet, yngre kvinde med gulbrunt hår og rød
kjole, hvorunder skimtes hvid underklædning
med broderet halskant.
Nr. 3 (fig. 389, 540). Bebudelsen. 414 Ulæselig
indskrift. Interiør med perspektivisk forkortet
bjælkeloft og himmelseng med grønt forhæng. I
rundbuet lysåbning øverst til højre skimtes diminutiv figur, utvivlsomt Gudfader med pavelig tiara, korkåbe med forgyldte borter og højre
hånd løftet, hvorfra udgår tre lysstråler. Motivet
med skikkelsen i den rundbuede åbning er beslægtet med den tilsvarende fremstilling i Bebudelsen fra Albrecht Dürers træsnitserie, »Marienleben« (1511).415
Nr. 4 (fig. 394, 540). Besøgeisen. 414 Ulæselig
indskrift. Eksteriør med trækroner, vist mod
den blå himmel. Til højre ses to stående kvinder,
antagelig Maria og Anna. Forrest barhovedet(?)
kvinde, formentlig Maria, med rødlig dragt,
samt over højre arm posetaske, hvorpå står med
minuskier: »jhs«. Hun rækker højre hånd hen
imod den anden kvinde, der bærer hårnetligFig. 390. Mødet ved Den gyldne Port (?). Scene nr. 1,
detalje af nordfløj (s. 510). Roberto Fortuna fot. 1994.
- The Encounter at the Golden Gate (?). Scene no. 1,
detail from the north wing.

reret fra venstre mod højre i lighed med indersidens relieffer (fig. 356, 391).
Nr. 1 (fig. 390). Antagelig Mødet ved Den
gyldne Port. 412 Indskrift: »Joachi(m)«. Sceneriet
udspilles foran en bygning, karakteriseret ved
fire arkader, hvorover kølbuede gavle. Yderst til
venstre står rygvendt mand med hvid turban,
hvori rød puld, rød og hvidlig folderig kappe,
vel en tilskuer til Joachims og Annas møde. 413
Bag hans højre skulder skimtes mandshoved
med grøn hovedklædning, forsynet med øreklapper.
Nr. 2 (fig. 392). Antagelig Marias fødsel. 414
Fragment af indskrift: »...to«. Interiør med højt-

Fig. 391. Oversigt over scenernes placering på sidefløjenes bagsider (s. 509). - Plan of the positioning of the
scenes on the back of the side-wings.
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Fig. 392. Udsnit af maleriudsmykning fra bagsiden af nordfløjen, jfr. fig. 389 (s. 510). NE fot. 1994. - Detail of
painted decoration on the back of the north wing.

nende hovedklædning med hvidt lin og grøn
dragt med hvidligt brystklæde, hvorover kort
gråt slag.
Nr. 5 (fig. 392-93). Flugten til Ægypten. 416
Indskrift: »S(ur)ge (e)t accipe pu[erum et matrem ejus, et fuge in Ægypticum]« (Stå op, tag
barnet og dets moder med dig og flygt til
Ægypten. (Matt. 2, 13)). Landskab, i forgrunden ses et dyr (formentlig oksen), der ledsager
Maria med barnet på æslet, tillige med Josef. I
baggrunden balusterformet søjleskaft, hvorfra

afgudsstatue falder ned. I det fjerne anes byprospekt med huse, tårn og bro, der spejler sig i en
sø.
Nr. 6 (fig. 392). Barnemordet. 417 Indskrift:
»Et m(i)tte(n)s occid(i)t o(mne)s pue(r)os q(i)
er[ant in Betlehem]« (Og sendte (folk hen) og
lod myrde alle drengebørn, som var i Betlehem.
(Matt. 2, 16)). Formentlig interiør med rundbuet arkade. Til højre ses modeklædt mand, antagelig bøddel, med skråbaret og dragt med opskårne ærmer og halskrave i rødt og gult. Ved
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Fig. 393-94. Detaljer af scener fra nord- og sydfløjen. Roberto Fortuna fot. 1994. 393: Flugten til Ægypten (scene
nr. 5). 394: Besøgeisen (scene nr. 4). - Details of the painted decoration on the back of the north and the south wing. 393:
The Flight into Egypt. 394: The Visitation.

hans fødder knæler draperiklædt skikkelse med
nøgne fødder, vel en moder, ved siden af nøgent
barn, på hvis bryst bloddråber bærer vidnesbyrd
om bøddelsværdets grusomhed.
Nr. 7 (fig. 540). Hjemkomsten fra Ægypten.416 Indskrift: »S(ur)ge (e)t accipe p(ueru)m
(e)t ma(tr)e(m) e(ju)s (e)t vade i(n) t(e)r(r)a(m)
I(?)s(?)(r)a(el) d(e)f(u)ncti [sunt]« (Stå op, tag
barnet og dets moder med dig og drag til Israels
land; thi de (som stræbte barnet efter livet) er nu
døde (Matt. 2, 20)). Eksteriør med himmel og
vegetation anes. I billedets nedre del skimtes
forskellige fødder, fra venstre en dyrefod (æselhov?), et par nøgne menneskefødder, antagelig
Jesusbarnet og skosnuden af en stående figur,
iklædt mørkegrøn dragt med hvidt draperi, vel
Maria.
Nr. 8 (fig. 408, 540). Kristus som 12-årig i
templet. 417 Indskrift: »fili q(uid) fecisti nob(is)
sic [ecce] p(ate)r tu(us) (e)t Eg(o) dole(n)tes«
(Barn, hvorfor gjorde du således imod os? Se,
din fader og jeg (har ledt efter dig) med smerte
(Luk. 2, 48)). Interiør med rundbuede arkader

og til højre et gråligt, cylindrisk stenpostament
med krans af fligede blade. I højre side ses tre
figurer. I midten Maria med hvidligt hovedlin
og kappe og hænderne samlet i bøn. Til venstre
skægget(?) mand, vel Josef, der ser appellerende
mod hende. Til højre ses en rygvendt mand, antagelig en af de skriftkloge i fornem dragt med
guldbrokadesmønstret overkjortel over grålig
dragt. På hovedet rød hue med nedhængende
øreklapper. Maria og Josef er beslægtet med de
tilsvarende figurer i Dürers træsnit fra »Marienleben«. 418
Nr. 9 (fig. 395). Bespisningen i ørkenen. 416
Indskrift: »Accep(i)t ih(esu)s p[anes]« (Jesus tog
brødene (Joh. 6, 11)). Landskab med tætte træformationer til venstre, udgåede trækroner til
højre. I mellemgrunden ses Jesus og apostlene,
førstnævnte med stråleglorie, iklædt blålig
kappe. I venstre hånd holder han et brød, som
han løfter højre hånd velsignende over. Ved Jesu
højre side skægløs apostel, vel Johannes, med
rødlig kjortel, kort lyst hår. Bag ham skægget
apostel med gullig kappe. I forgrunden en sid-
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Fig. 389. Maleriudsmykning fra o. 1520 og 1750 fra bagsiden af nord- og sydfløjen (s. 514). Rekonstruktion med
begge fløje tillukkede, jfr. fig. 543. Roberto Fortuna fot. 1994. - Painted decoration, c. 1520 and 1750, on the back of
the north and the south wing.

dende, skægløs person med hvidlig turban, gullig kappe med røde foldestriber.
Nr. 10 (fig. 395). Antagelig Peter, der går på
vandet. 414 Tolinjet indskrift, hvoraf sidste ord i
begge linjer anes: ».... m (?) (e)t dix(?)../ .e(?).
[d]ubitast(?)i(?)«. Indskriften er muligvis en ikke
ordret gengivelse af Matt. 14,31: »Et continuo
Iesus extendens manum, apprehendit eum: et ait
(her:dixit) illi: Modicae fidei, quare dubitasti?«
(Straks rakte Jesus sin hånd ud, greb fat i ham og
sagde til ham: »Du lidettroende, hvorfor tviv-

lede du?«). Landskab med træer, heraf enkelte
udgåede, mod blå himmelbaggrund. To skæggede mænd, vel apostle, ses yderst til højre, den
forreste med glat, skulderlangt hår og tvedelt
skæg i mørk klædning med hvid krave og rød
kappe. Bagved en mandsperson med mere viltert hår og skæg; ansigtet udtrykker frygt eller
rædsel. En vandret linje på niveau med mændenes knæ antyder, at begge befinder sig i en båd?
Nr. 11 (jfr. fig. 397). Uidentificeret scene.
Indskrift ses ikke. Eksteriør med træer mod
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himmelbaggrund, til højre udsnit af grå bygning.
Nr. 12 (jfr. fig. 397). Uidentificeret scene.
Indskrift, hvoraf kun sidste ord anes: ».. fecit.«
Eksteriør med træer og himmelbaggrund. Til
højre ses trappe, hvorover dør(?) med ring. Forrest knælende figur. 419
Nr. 13 (fig. 395). Kristus og synderinden.416
Indskrift: »Rem(mi)ttu(n)t(ur) e(i) p(e)cca(ta)
m(u)lta q(uonia)m dilex(i)t m(u)ltu(m)« (Hendes mange synder er hende forladt, siden hun
har elsket meget (Luk. 7,47)). Interiør. Gruppe
med tre figurer ses til venstre. Forrest rygvendt
mand, vel tjener, med knælang blå dragt og
røde hoser, samt kande i højre hånd. Til højre
for ham kvinde med hvidlig hovedbeklædning
og lysegul dragt med hvidt brystlin. Yderst til
venstre kvinde i profil med utildækket hoved. I
forgrunden knæler figur, vel synderinden, iført

Fig. 396. Rekonstruktion af egetræsådring med nygotisk dekoration på sidefløjenes bagsider. Bemaling,
sandsynligvis udført 1852 i forbindelse med tavlens
restaurering ved August Behrends (s. 522). Efter Bent
Jacobsen, 1992. - Reconstruction of oak-grain imitation,
with neo-Gothic decoration, on the back of the side-wings.
Painting probably carried out in 1852 in connection with
the restoration of the altarpiece by August Behrends.

folderig dragt i gult, rødt og sort samt røde hoser og sorte tøffellignende sko.
Nr. 14 (fig. 395). Lazarus' opvækkelse. 420 Indskrift: »Voce magna clamavit [Lazarus veni fores]« (Han råbte med høj røst: »Lazarus, kom
herud« (Joh. 11, 43)). Lazarus' nøgne venstre fod
ses forneden i billedets venstre halvdel ved gravens væltede dækplade. Desuden anes stående
figur, iklædt grøn dragt med rødt. Til højre ses
stående person iført en rød klædning, samt
yderst skægget mand med lyst hår, klædning i
rødt og grønt.
Nr. 15 (jfr. fig. 397). Uidentificeret scene.
Kun ulæselige fragmenter af indskriften anes.
Nr. 16 (jfr. fig. 397). Uidentificeret scene.
Indskrift: »Et i(n)gss(u)s i(n) ...(ulæseligt)«. 421
Sceneriet udspilles foran bygning med rundbuet
vindue eller foran byport, hvorigennem er udblik til byprospekt. I forgrunden til venstre er
knælende figur, klædt i rødlig kappe. Til højre
under bueåbning er to figurer, profilvendt,
skægløs mand i rød dragt og rygvendt(?) figur
med blålig hat og grøn dragt.
Maleriernes fragmentariske bevaringstilstand
giver kun et begrænset indtryk af farveholdningen, der domineres af stærke lokalfarver (rosa,
rød, gul, blå, lilla, grøn samt hvid, brun og
sort), undertiden med reflekslys i varierende kulører (lilla på blågrønt, rødt på gult og gråt på
rosa).
1885-86 blev fragmenterne fremdraget af
Magnus Petersen, der dog atter dækkede dem
med en - ganske vist løst påskruet - liste. I forbindelse med Thodes restaurering (1976-83)
blev listen aftaget.
2) 1750, af Rasmus Wolf og Christian Hviid
fra Odense (fig. 389-97, 540). Olie. I forbindelse
med tavlens istandsættelse opdeltes fløjenes bagsider i fire store felter, 153x113 cm, ved hjælp af
påsømmede lister, der forgyldtes. 422 De udsparede fyldinger afrensedes for den oprindelige
staffering og forsynedes med nye malerier med
motiver fra Det gamle Testamente. Rækkefølgen af scener går ligeledes fra venstre mod
højre, svarende til de førnævnte. Samtlige malerier udførtes efter kobberstukne illustrationer i
Merians bibel fra 1630.45
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Fig. 397. Udsnit af maleriudsmykning fra bagsiden af sydfløjen, jfr. fig. 389 (s. 512). NE fot. 1994. - Detail of
painted decoration on the back of the south wing.

A) Adam i Paradis. Den stående Adam, der
rammes af Guds lysstråle, er vist i det paradisiske, frodige landskab, omgivet af forskellige
dyr. B) Syndefaldet. Adam og Eva står på hver
side af Kundskabens træ, der omslynges af slangen. Eva rækker fristende et æble frem mod
Adam. Foran Eva ses en elefant. Desuden er vist
en ged, en løve og en enhjørning. C) Uddrivelsen af Paradis. Det første menneskepar uddrives
af engel med flammesværd og føres mod skovlandskab, gennemstrømmet af en flod. D) Brodermordet. Kain løfter sit våben, oksekæben,
over den liggende Abel. I baggrunden ses brød-

renes altre med Kains mislykkede brændeoffer
til venstre, Abels, af Gud vel modtagne, til
højre. Billedernes farveholdning er dæmpet, domineret af nuancer af brunt, grønt og blåt i landskab og himmel, samt rødbrun og lyserød i
Adams og Evas karnation.
†Malerier (jfr. fig. 396), formentlig 1852 og
udført i forbindelse med August Behrends' staffering af tavlen (s. 396). Stavværksdekoration i
nygotisk stil, vel tilpasset udsmykningen af
†predellafløje (nr. 2) og †galleri (nr. 3), udført
med hvid og mørkebrun lasurfarve på egetræsådring. 1873 istandsat (s. 523) og 1886 overmalet
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med grøngrå oliefarve af Magnus Petersen (s.
525). I forbindelse med restaureringen 1976-83
afdækkedes dele af udsmykningen.
TAVLENS HISTORIE, Æ N D R I N G E R
OG SKIFTENDE ISTANDSÆTTELSER
Redegørelsen for altertavlens historie siden tilblivelsen omfatter tre hovedafsnit, der beskriver
istandsættelser og ændringer i forbindelse med
opstillingen i Odense Gråbrødre kirke o. 1523 1806, i Odense Vor Frue kirke 1806 - 1885 og i
S. Knuds kirke 1885 til i dag. Af større indgreb
må særligt lægges vægt på istandsættelserne 175051, 1806, 1852, 1885-86, 1931-37 og 1976-83. En
mere udførlig redegørelse for rumindretningen i
Gråbrødre kirke og Vor Frue kirke vil følge under D K ' s redaktion af disse. På samme måde vil
kongebegravelserne og de tilhørende gravminder fra Gråbrødre kirke blive behandlet under
domkirkens begravelser. Enkelte oplysninger
vedr. rummet omkring tavlen vil dog i det følgende blive medtaget, når det kaster særligt lys
over altertavlens fysiske skæbne og betydningsindhold.
Tiden i Gråbrødre kirke o. 1523-1806. Altertavlens opstilling i koret i Gråbrødre kirke skete på
et tidspunkt, da denne del af kirkerummet var
genstand for en gennemgribende nyindretning,
der antagelig har været nøje forbundet med valget af franciskanernes klosterkirke i Odense observanternes moderkloster i provinsen Dacia
- til gravkirke og mindehal for kong Hans og
hans nærmeste familie. 423 Til belysning af altertavlens fysiske rammer skal korets udsmykning
kort omtales her.
Tre medlemmer af kongehuset, prins Frans (†
1511), kong Hans († 1513) og dronning Christine
(† 1521) blev alle begravet foran højalteret, hvor
efter traditionen klosterets stifter Erik Klipping
oprindelig havde ønsket at hvile. 424 Begravelserne, der lå i gulvet i korets østligste fag inden
for det senere knæfald, markeredes med enkle
sten uden indskrifter. 425 1559 tilføjedes Christian II's begravelse, ligeledes mærket med en
usmykket sten. Ikke færre end fire mindetavler
eller epitafier fastholdt erindringen om de tre

ældste kongelige begravelser, to på nordvæggen
for henholdsvis prins Frans og kongeparret med
førnævnte prins 426 og to på sydmuren over prins
Frans og dronning Christine. 427 Desuden var på
sydmuren ved alteret placeret en tavle, der opregnede klosterets vigtigste data mht. stiftelser
og indvielser. 428 Til korets udsmykning opstilledes - formentlig i Christian II's regeringstid - et
kompleks af korstole (fig. 398), hvoraf rækkerne langs korets nord-, syd- og vestvæg antagelig på dorsalet var prydet med våbenskjolde
med tilhørende indskrifter, opsat parvis - i syd
over kong Hans' aner i fire led, i nord for dronning Christines (2x15 par). Rækkerne indledtes,
vel i øst nærmest alteret, med to kronede skjoldpar for hhv. Christian II og dronning Elisabeth i
syd, Elisabeth (kong Hans' og dronning Christines datter) og hendes gemal, kurfyrst Joachim
I af Brandenburg i nord. 429 Tilsyneladende indgik Hans' og Christines egne våbener ikke i serien, omend de fandtes på kongeparrets store
fællesepitafium, ligesom tipoldeforældrenes to
gange otte våbenpar. 430 Yderligere fire våbenpar
var, i hvert fald 1623 og muligvis også oprindeligt, anbragt på triumfvæggens østside ved
korskranken, 431 to par på hver side under en fælles krone, der repræsenterede udvalgte kejserlige slægtninge til kongeparret. 432
Mod vest var koret antagelig afgrænset med
en skranke. I selve korbuen hang et - endnu bevaret - krucifiks fra o. 1500, i hvis sidevunde var
indsat et relikviegemme, bl.a. med to små træstumper, vel af det hellige kors, alt dækket af en
sleben bjergkrystal, fæstnet med mønjerød
farve. 433 Efter præsteindberetningen til Ole
Worm 1623 gav stenen (omtalt som en »demant
eller carbunckell«) så stor en glans fra sig, når
solen ved tretiden ramte den, at man »saa got
som bag crucifixit kannd klarligen see denn.« 434
Til selve kirkerummets udstyr hørte en †prædikestol, der muligvis var samtidig med gravkorets udsmykning. 4 3 5
Gråbrødre kloster og hermed klosterkirkens
højalter var indviet til Maria. 436 En enkelt kilde
fra 1519 nævnede dog klosterkirken som viet
S. Katharina. 437 Claus Bergs altertavle var placeret på et muret alterbord, hvis store kalkstens-
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Fig. 398. Plan af koret i
Gråbrødre kirke med
angivelse af altertavlen,
vist med lukkede fløje.
Til venstre ses kong
Hans' epitafium, til
højre en tavle (?) med
halvrund øvre afslutning, måske dronning
Christines og prins
Frans' epitafier, placeret
i en fælles ramme (s.
516). Nedenfor er skitseret korskranken med
fire våbenpar fra kongeparrets anerække (s. 462).
Rødkridttegning,
o. 1760, her tilskrevet
Christian Brandt. Det
Kongelige Bibliotek. Plan of the chancel in Gråbrødre (Greyfriars)
Church, with the altarpiece indicated in closed
position. On the left is the
wall monument to King
Hans, and on the right a
tablet (?) with a semi-circular upper edge, perhaps
a combined memorial tablet
for Queen Christine and
Prince Frans. Below,
sketch of the chancel rail
with four pairs of coats of
arms from the royal couple's ancestral lines.

dækplade 1806 overførtes til Vor Frue kirke. På
alterbordet stod tidligere, som anført o. 1522, en
gammel og ganske prægtig altertavle (»tabulam
antiquam et iam depositam satis notabilem«),
skænket af Erik Klipping og hans dronning (jfr.
s. 531).
Om kirkerummets og hermed altertavlens
skæbne i årene op mod reformationen vides kun
lidt. Kirken var ramme om de kongelige begravelser 1511, 1513 og 1521 samt om gråbrødrenes provincialkapitler 1511, 1522 og 1535. Ikke
længe efter sidstnævnte år har munkene antagelig forladt klosteret. Om ødelæggelser i forbindelse med reformationen vides intet bestemt.
Den påfaldende omstændighed, at samtlige pu-

Danmarks Kirker, Odense

piller på altertavlens kongelige portrætfigurer
var udkradsede, kunne dog muligvis sættes i
forbindelse hermed (jfr. s. 658). Fra denne periode hidrører antagelig de to indridsninger (fig.
385) på predellaens lodrette, nordvendte sideplanke, ifølge indskrift forestillende det o. 1534
ødelagte Næsbyhoved slot og S. Albani kirke,
nedrevet efter 1542. En enkelt begravelse skal
være foretaget i koret 1535, da ridder Peder
Lykke til Hverringe bisattes »under kong Hans'
sten« (!).438
I årene 1539-1618 fungerede klosterkirken
som sognekirke for det nedlagte S. Albani sogn.
Inden for dette tidsrum foretoges enkelte istandsættelser, såvel på alteret som i dets umiddelbare
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nærhed. 439 I forbindelse med reparationer i
1600'ernes begyndelse blev en lås 1604 færdiggjort bag alteret, vel til et af de i bagklædningen
indrettede skabe. 1606 afregnede Hermendt
snedker for reparation af »Korin offven offver
altherett som var sønder«, mens Poul Sommer
betaltes for søm til samme og til »nogle i tolli (?)
Hengsssiller«. Reparationens art er ikke ganske
klar. 440 Inden for samme periode kendes en
række begravelser i koret i alterets umiddelbare
nærhed, vigtigst Christian II's grav, der 1559
opmuredes »herligen af ny« lige op til kong
Hans' grav. 441
Den kongelige beslutning 1618 om at overflytte Gråbrødre kirkes sogn til S. Knud og reducere kirken til en fælles prædiken- og begravelseskirke for hele byen blev bestemmende for
altertavlens senere skæbne. Som foreslået af
Holger Rosenkrantz befaledes det at holde koret
tillukket af hensyn til de kongelige begravelser,
da der ikke skulle forrettes nogen altertjeneste. 442 Som det vil fremgå af det følgende, opretholdtes korets aflukning dog langtfra konsekvent. Der foretoges lejlighedsvise begravelser,
ligesom højalteret var i brug. Desuden beundredes altertavlen jævnligt af tilrejsende, der fik adgang til koret (jfr. s. 506). 1650 gennemførtes en
større istandsættelse af kirken. I denne forbindelse repareredes korhvælvingerne, og væggene
sikredes med lægter tværs over rummet. Der

kalkedes over alteret, og korbuekrucifikset nymaledes. Hvorvidt selve altertavlen istandsattes,
røber regnskaberne dog ikke. 443
1678-79 foreligger atter oplysninger om behov for reparationer, da en hvælving i koret
nedfaldt »udaf Vandfald«, hvorved altertavlen
blev »noget beskadiget«. 4 4 4 Det kan tænkes, at
en eventuel overbygning på altertavlen kan være
ramt og måske også tavlens sidefløje. I regnskaberne fra 1681 omtales imidlertid kun en udgift til istandsættelse af en »Fleigell« (fløj?) for
foden på alteret (måske en predellafløj), hvis
ramme blev »sønderslagen« af hvælvingen. 1692
gjorde Mads stolesnedker en ny låge »for it
stycke neden ved altertavlen, som var borte«,
måske en af altertavlens eller predellaens bevægelige fløje eller snarere en låge for et af skabene
på predellaens bagside. 445
1701 beskrev Thomas Bircherod, hvordan
kong Hans og Christian II's grave »for ikke så
mange år siden« var blevet opbrudt. 446 En anden
meddeler, antikvaren Vedel Simonsen, antog
langt senere - omend uden kildeangivelse - at
Magistraten i den anledning foreslog altertavlen
overflyttet til S. Knud, hvilket et fund af breve
med forbandelser i et skab bag alteret satte en
bremse for. 447 Disse forbandelser er tidligst
nævnt hos Resen, Lovbøger, 1684, hvilket kunne
være en øvre tidsgrænse for episoden (jfr. s.
462).

Fig. 399. Predellaen. Kobberstik fra Bircherod, Monumenta, o. 1679 (s. 461). Fotografi efter eksemplar i Nationalmuseet. - The predella. Engraving, c. 1679.

ISTANDSÆTTELSEN I 1700'ERNE

I 1700'ernes første del blev koret lejlighedsvis
anvendt, dels i forbindelse med gudstjenester
for byens tyske garnison (indtil o. 1722)448 og
for S. Hans kirkes menighed (1730-31), dels ved
begravelser (således 1717, 1723 og 1724).449 1724
gennemførtes en hovedreparation af kirken,
men regnskaberne nævner ingen istandsættelser
af altertavlen.450 1730 noterede Jacob Bircherod,
at altertavlen kun var åbnet ved de tre store højtider.451 1739 ophørte dog alle tolv- og søgnedagsprædikener i kirken i henhold til et kongeligt reskript. 448
Frederik V's Odensebesøg 17-19. maj 1748
gav stødet til en gennemgribende istandsættelse
af både Gråbrødre kirke og S. Knud (jfr. s. 416).
Altertavlens forbedring var et centralt punkt og
skal i det følgende omtales udførligt, da det er
den tidligst kendte, større istandsættelse før tavlens overflytning til Vor Frue kirke. Samtidig
kan billedet af tavlens ældre tilstand herigennem
suppleres på væsentlige punkter.
I et overslag af september 1748 fra snedker
J. Sørensen omtaltes en mulig udgift på 18 rdl.
til »blindt fløie og opsatser som Mangler Ved
alter Taullen af ege træ og sveifet i Kanten efter
Teiningen og Malingen«. Et samtidigt overslag
fra klejnsmed Hans Jensen nævnte to par store
hængsler til fløjene for altertavlen, tillige med to
store kroge og kramper »at drive i muren, at
hegte dem tilbage og op med«. Endvidere »ved
de andre til sats Ved Same taule vil forferdiges 8
a 10 smaae anchere og Vinckel Jern at fast giøre
dem med.« 452 Arbejdet med kirkens indre blev
imidlertid først påbegyndt i foråret 1750. Ved
denne lejlighed indkrævedes nye overslag.
Klejnsmedens af 14. marts 1750 gentog det to år
ældre tilbud, hvorimod de øvrige var nye. Således overslaget 13. marts 1750 fra snedkerne
Magnus Hansen og Hans Eidorph, hvor det
ældre tilbud suppleredes på visse punkter. Ud
over de førnævnte poster vedr. blindfløje og opsatser ovenpå anførtes, at tavlen skulle beklædes
forpå med »Rammestoker« og inddeles med
»visse fyldinger i, med Lister, alt af fyrrestræe«.
Billedhuggeren Herman Jansen opstillede 18.
marts 1750 en særlig accord (approberet 26. maj)
om altertavlens, krucifiksets og prædikestolens
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istandsættelse. Heraf påregnedes til tavlen: »Een
Pille med siit behörende Lovværk. Et stykke
lovværk på dend Venstre siide under paa AlterTauvlen. Paa naagle Positurer fattes Hænder og
Arme og Paa Nogle fingrene«. Sidst forelå et
maleroverslag af 16. maj 1750 fra Rasmus Wolf
og Christian Hviid, der mht. altertavlen påtog
sig at afstøve den »og med fornödne farver at
forbedre, saa og at mahle 6 bibelske historier
uden paa de 2de luger saa velsom paa de 2 underste, tillige med de 2 nye Blintflöye og opsatset oven over, som alt sker med olliefarve
uden forgylding«. Endvidere skulle »listerne
omkring de benefnte bibelske historier (...) med
egte Guld forgyldes.« Supplerende blev det følgende år afregnet af klejnsmeden for to store
nye murstifter bag altertavlen til fæstnelse af
tavleværket til muren. De underste døre blev
hængt for altertavlen og hængslerne gjort om,
ligesom der leveredes nye søm og vatnagler
(dvs. skærnagler, til samling af to plankedele).
Desuden leveredes to nye låse og fire nye skaader (skudrigler?) til tavlen.
Alt i alt har altertavlens renovering været ganske omfattende. Tilsyneladende udførtes den i
henhold til et tegnet og malet udkast (ikke bevaret). Tavlen forsynedes med to nye blindfløje,
formentlig sidevinger, samt en opsats (opsatser), antagelig et topstykke, alt tilsyneladende
svejfet i kanten og påsat tavlen med vinkeljern
og ankre. 453 De eksisterende predellafløje fik
nye hængsler og muligvis skudrigler. Relieffløjenes ydersider blev opdelt i mindre felter med
lister og seks bibelske historier påmaledes (jfr.s.
514) såvel på disse, som på de to nederste fløje,
dvs. predellafløjene. Foruden suppleringer af figurer og ornamentale detaljer sikredes de store
fløje med kroge, hængsler, låse og antagelig
skudrigler, således at de både kunne lukkes (og
låses) sammen, samt - i åben stand - hængsles
tilbage mod muren. Altertavlens ændring synes
således delvis motiveret af et ønske om at give
denne en acceptabel udformning, når den - som
almindeligst - stod med tillukkede fløje. Eftersom der blev udført nye sidevinger (blindfløje)
og et topstykke, kunne dette være som erstatning for ældre, ødelagte dele.
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Sommeren 1751 var kirkens istandsættelse afsluttet, og Stiftsøvrigheden kunne indberette til
kongen, at kirken var sat både inde og ude i
fuldkommen stand, »saa den nu kan anses
iblandt de smukkeste Kjøbstæd-Kirker i hele
Stiftet«. 454 Gråbrødre kirke fungerede i de følgende årtier i hovedsagen som vikarkirke for
byens øvrige kirker. Forfaldet synes dog snart at
være accelereret. Da kirken 1791 låntes af S.
Knuds menighed, måtte man først afbanke det
grønne mos, der dækkede korets vægge til vinduesniveau, fra tårndør til alter i nord og fra
alter til kirken (skibet) i syd. 2 9
Et forslag til Gråbrødre kirkes nedlæggelse
fremførtes sommeren 1804 af kancellipræsident
Frederik Julius Kaas. Efter inspektion af bygningen 20. aug. konstaterede han, at kirken var
så forfalden, at gudstjeneste »formeentligen ikke
(burde) tillades«. 455 Stiftsøvrigheden blev herefter udbedt deres tanker vedrørende kirkens nedlæggelse. Ved de efterfølgende drøftelser i Gråbrødre hospitals direktion, Stiftsøvrigheden og
Danske Kancelli koncentrerede opmærksomheden sig dog i første række om kongegravene,
ved hvis flytning man navnlig nærede betænkeligheder. 456 Mht. altertavlens fjernelse var man
mindre bekymret. Hospitalsdirektionen fastslog
endda, at »det vilde være abdaratisk (absurd) at
lade Hospitalet vedligeholde et ophævet Munkeklosters Kirke alleene for en Altertavles
Skyld«. 4 5 7 11. dec. 1804 blev de kongelige lig optaget sammen med de i alterbordet indmurede
skeletter, hvorefter alt blev - samlet i en blykiste
- overført til S. Knud. I sin redegørelse til Kancelliet tilrådede Stiftsøvrigheden 6. febr. 1805, at
kirken blev nedbrudt, omend processen skulle
ske i flere tempi, og materialerne afhændes ved
årlige auktioner. 458 19.juli 1805 bifaldt kongen
beslutningen. 459
Da Rasmus Nyerup august 1805 besøgte kirken, stod altertavlen endnu urørt ligesom kong
Hans' epitafium. »Det hed, at disse Kostbarheder skulle hen i St. Knuds Kirke«. 2 9 6 Det fremgår dog ikke af de her fremdragne arkivalier, om
altertavlens flytning til domkirken på dette tidspunkt diskuteredes som en seriøs mulighed.
Ved et møde i Hospitalsdirektionen 4. febr.

1806 fastslog man imidlertid, at hele inventaret
skulle sælges ved auktion, før bygningen blev
nedbrudt. 460 30. april 1806 berammedes auktionen over epitafier, ligsten, altertavle, prædikestol og lysekroner m.m. Tavlen, der i kataloget
figurerede som nr. 13 af i alt 85 numre, var her
anslået til 100 rdl. 457 Knap tre uger forinden kom
et konkret forslag til tavlens bevaring for byen. I
et brev 10. april 1806 - samme dag i øvrigt som
den skæbnesvangre auktion over Roskilde domkirkes kirkeskatte fandt sted - anmodede Vor
Frue kirkes præst, T. C. Wirth Stiftsøvrigheden
om tilladelse til at gøre bud på tavlen, »da der
ingen Liebhavere fandtes, og da Kirkens Altertavle kun kan anbringes faa Steder paa Grund af
Høide.« Ved at borttage lidt af dens øverste »udvendige Zirater« kunne tavlen få plads i Vor
Frue kirkes kor, mens den eksisterende altertavle kunne sælges for kirkens regning. 461 26.
april bemyndigedes Wirth til at byde på tavlen. 462
Også i København vistes nu bekymring for
altertavlens skæbne, men ligesom i Odense synes initiativet at være udgået fra en privatperson. 15. april henstillede en vis »Concipist Møller« (litteraten Malthe Møller?) til Kancelliet, at
tavlen ikke måtte sælges ved auktion, og han
opfordrede samtidig til, at man førte et bedre
tilsyn med landets oldtidsminder. 463 På samme
måde gik pressen i brechen for altertavlen, omend en enkelt avis om tavlens megen omtale
konstaterede, at »det maaske vel (var) en Smule
mere end den - Alderen fraregnet - fortiente.« 464
I 11. time - 26. april - udbad Kancelliet sig
Stiftsøvrighedens mening om Møllers indlæg.
Men biskop Peder Hansen kunne da 30. april
med sindsro berette, at pastor Wirth som den
højstbydende havde sikret sig tavlen for 195 rdl.
(inklusive salær, i alt 215 rdl.) med pålæg om at
stå ved sit bud i fire uger. Dette bifaldtes af Kancelliet 17. maj 1806. 465
Placeringen i Odense Vor Frue kirke 1806-85.
Sommeren 1806 blev Claus Bergs store tavle
overflyttet til Vor Frue kirke. Selve flytningen,
der beløb sig til en udgift på 462 rdl., omfattede
nedtagning af tavle og alterbordsplade, udhugning af korvindue for at føre begge dele igen-
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Fig. 400. Altertavlen i sin daværende placering i Vor Frue kirke (s. 522). Fot. før 1885, Nationalmuseet. - The
altarpiece in its previous position in Vor Frue Church, before 1885.

nem, transporten til Vor Frue, hvor et korvindue og dele af murværket på samme måde måtte
nedbrydes, udvidelse af alterbordet, samt nyopsætningen af tavlen. Hertil kom reparation og
omlægning af knæfald, forhøjning eller sænkning af korgulv, samt fornyelse af det omtalte
korvindue. Efter opsætningen blev tavlen udvendig overstrøget med klar fernis og rengjort
indvendig. 466 Imidlertid er de tilhørende regnskabsbilag ikke bevaret, således at tavlens istandsættelse ikke kan følges i detaljer. Derfor vides
det heller ikke, om dele af altertavlens øvre bekroning fjernedes ved denne lejlighed, som foreslået af Wirth (jfr. ovf.). Ifølge Mülertz, 1813
fremgår det dog, at det sekundære topstykke
(eller dele heraf) og de tilsvarende sidevinger
endnu fandtes. Om førstnævnte vides, at dette
først fjernedes efter 1852 ved opsætningen af et
nygotisk galleri (se ndf.), og det samme har antagelig været tilfældet med sidevingerne. Der-

imod er der ingen grund til at tro, at de ældste
faste og de yderste, bevægelige fløje først fjernedes ved denne lejlighed. 467 Antagelig var det
som nævnt s. 527f. sket på et langt tidligere tidspunkt.
I forbindelse med Treårskrigen blev Vor Frue
kirke 1849 benyttet af militæret som ammunitionsdepot. Dette skete ikke uden visse omkostninger for kirkens tilstand og hermed også for
altertavlen. Januar 1850 henstillede arkæologen
J. J. A. Worsaae, siden 1847 inspektør for de antikvariske monumenters bevaring, at Kirkeinspektionen traf de nødvendige foranstaltninger
til tavlens bevarelse, dvs. tillukning og forsegling af denne, da den havde lidt overlast. 468 D o g
specificeredes ødelæggelserne ikke. 469 Under ledelse af den kgl. bygningsinspektør for Fyn,
Chr. Møller indledtes samme år en hovedistandsættelse af kirken. Altertavlens skæbne synes at
være drøftet særskilt. December 1851 hørtes de-
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korationsmaleren Chr. Hilker om en istandsættelse af tavlen og om en bemaling af kirkens indre. Hilker, der ikke selv kendte tavlen, rådførte
sig med datidens førende ekspert, kunsthistorikeren Niels Lauritz Høyen, som vurderede restaureringsarbejdet til værende af mindst et par
års varighed. Efter Høyens mening bestod problemerne i at fjerne den oliefarvede overmaling
på figurernes nøgne dele uden at beskadige draperiernes bemaling og forgyldning, hvoraf dele
af den originale staffering endnu skønnedes intakt. Hilker ønskede imidlertid kun at påtage sig
arbejdet, dersom det kunne udføres i København, dvs. at tavlen skulle adskilles i mindre dele
og fragtes fra Odense. Det sidste frarådede Møller dog i et brev 17. jan. 1852 til kirkens præst
H. E. Colding. Derimod foresloges en første restaurering af tavlens nederste del; eller hele altertavlen kunne tilbydes Oldnordisk Museum til
køb for 1500 rdl., og en ny tavle bestilles hos
professor Lund eller »den nys Hjemvendte danske Maler Storck« (F. L. Storch) med en passende »gothisk Alterindfatning«. Tanken om at
lade Oldnordisk Museum overtage tavlen deltes
af daværende adjunkt ved Katedralskolen Caspar Paludan-Müller. Sagen var aktuel, da man
åbenbart juli 1852 overvejede at lade to lokale
malere restaurere og nystaffere tavlen. En unavngiven brevskriver beskrev med bekymring situationen overfor museets leder C. J. Thomsen:
»Billederne på Yderfløiene (...) er blevne skjulte
i disse Dage af en pæn Perlefarve«, ligesom det
overvejedes at »male Sculpturen med Egetræesmalning, thi derved sparte man naturligviis meget Arbeide og Forgyldning...«. Også i denne
sammenhæng foresloges en byttehandel med
Oldsagssamlingen, der kunne yde et beløb til
anskaffelse af en afstøbning af Thorvaldsens
Kristus. I lyset af de foruroligende meddelelser
opfordrede Worsaae Paludan-Müller til at gøre
alt for at forhindre altertavlens opmaling. Den
måtte højst afstøves, og de løse stykker fastlimes. Men hvis tavlen led skade i Odense, ville
museet gerne modtage den. 470
Der foreligger ingen detaljeret redegørelse for
istandsættelsen af altertavlen 1852.471 Snedkerarbejdet udførtes af A. Petersen, mens staffering

Fig. 401. Ikke-benyttet forslag til topstykke på midtskabet, udført 20.juli 1852, antagelig af Chr. Møller
(s. 522). LAFyn. - Proposal, never implemented, for a top
section above the central compartment. 1852.

og forgyldning blev varetaget af to malere fra
Odense, August Behrends og H. Chr. Appelbye. Behrends var desuden mester for de senere
detaljerede optegninger af tavlen (jfr. s. 465).
Restaureringen omfattede udførelsen af en ny
overdel til både hovedtavlen og sidefløjene, 472
antagelig efter tegning af Chr. Møller, idet et alternativt forslag af 20. juli 1852 »til en simpel
gothisk Forziring eller Gallerie« blev forkastet
(fig. 401).473 Endvidere tilkom efter alt at
dømme nye predellafløje, måske fordi de ældre
var blevet beskadiget under krigen. 474 Hele tavlen, såvel de ældre som de sekundære dele blev
nystafferet og forgyldt, idet malerierne på relieffløjenes bagsider overmaledes med stavværksdekorationer på egetræsfarvet grund (fig.
396), og de nye predellafløje stafferedes som poleret egetræ med de fire evangelister. 475 Hvor
langt malerne gik i stafferingen af tavlens ud-
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skårne dele, jfr. ovf., lader sig vanskeligt afgøre.
For en beskrivelse af de sekundære dele, jfr. s.
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1865-67 undergik kirken en hovedistandsættelse, der dog ikke synes at have berørt tavlen.
1873 vides maler Aagaard at have nystafferet altertavlens bagside med oliefarve. 476
Diskussionen om altertavlens skæbne blussede atter op i forbindelse med domkirkens restaurering i 1870'ernes første halvdel og især ved
overflytningen af kong Hans' og hans families
begravelser til den 1872 nyfremdragne krypt.
Da en af Kultusministeriet nedsat kommission
sommeren 1874 undersøgte de kongelige begravelser og helgengravene som optakt til disses
nyplacering, henledte arkæologen Conrad Engelhardt, fungerende direktør for De antikvariske Mindesmærkers Bevaring, ministeriets opmærksomhed på det ønskværdige ved i krypten
at samle alle minderne fra kong Hans og hans
nærmeste familie. Hertil hørte også altertavlen.
Til den historiske berettigelse i tavlens flytning
til S. Knuds kirke føjede sig et æstetisk hensyn den trykkede placering i Vor Frue kirkes kor
over for den omstændighed, at den i domkirkens nye kor ville finde en »værdig og med den
oprindelige Hensigt mere fordelagtig Plads«. 477
Forslaget støttedes varmt af Det særlige Kirkesyns medlemmer, Herholdt og Ferd. Meldahl.
Som endnu et æstetisk argument fremhævede de
tavlens langt bedre overensstemmelse med den
nyistandsatte domkirkes arkitektur frem for
Anders Mortensens bruskbaroktavle fra 1649.478
I de to implicerede sognemenigheder var synspunkterne derimod delte. Ved S. Knuds kirke
anbefalede man i princippet dette forslag, men
undlod ikke at påpege det økonomiske problem
i forbindelse med altertavlens restaurering og
indkøbet af en ny tavle til Vor Frue kirke. Ved
Vor Frue var stemningen åbenlyst negativ. Det
historiske moment opfattedes ikke som særlig
tungtvejende, ligesom man tvivlede på, om tavlen ville passe i domkirken. I en polemik om
spørgsmålet ytredes også modstand mod »Tavlens catholske Aand.« 479 Sagen fik imidlertid lov
til at hvile en tid, da ministeriet foreløbig afviste
at give den fornødne økonomiske støtte. I dom-

523

kirken, der nyindviedes 18.juli 1875 efter den
store restaurering, så man dog fortrøstningsfuldt på situationen og betragtede det som
»mere end sandsynligt«, at overflytningen ville
blive en realitet.480 Således udskød man også udførelsen af kongestolen, hvis stil skulle vurderes
efter en eventuel flytning af Claus Bergs tavle
(jfr. s. 589).
1878 var intet videre foretaget, hverken med
kongestolens fornyelse eller altertavlens flytning, og Det særlige Kirkesyn måtte lakonisk
konstatere, at kirken savnede penge til begge
projekter. 479 Kirkeinspektionen forsøgte en ny
henvendelse til Kultusministeriet med ansøgning om 25.000 kr., beregnet til kongestolen, en
ny altertavle til Vor Frue og til opstillingen,
samt restaureringen af Claus Bergs altertavle.
Som et tredje argument ud over det historiske
og æstetiske moment nævnedes også det konserveringsmæssige hensyn, idet altertavlen angiveligt led af »Fugtigheds Paavirkning« i Vor
Frue kirke. 481 Ministeriet afviste dog ansøgningen. Når ministeriet stillede sig negativt, kan
det måske til dels hænge sammen med, at Fyns
biskop, C. T. Engelstoft ikke selv havde afklaret
sin stilling til sagen. 482 Ansøgningen blev atter
fremsendt 1881, men tilsyneladende på ny lige så
resultatløst. 483 1883 opflammedes debatten ved
rygtet om, at man i Vor Frue kirke ville erstatte
Claus Bergs tavle med Fåborgtavlen i Nationalmuseet (inv. nr. D1734), og en underskriftindsamling imod forslaget iværksattes i sognet. 484
Når der på dette tidspunkt igen kom vind i sejlene, skyldtes det antagelig, at yderligere to
kongelige lig fra kong Hans' familie, dronning
Elisabeth og prins Hans i oktober 1883 placeredes i domkirkens krypt. Konservatoren og tegneren J. Magnus Petersen, der var medlem af en
sagkyndig kommission, nedsat i forbindelse
med denne sag, fik i juni 1883 bestilling på at
aftegne de kongelige portrætfigurer fra predellaen (fig. 344). Worsaae benyttede samtidig lejligheden til at opfordre byrådet til at sætte altertavlens flytning i værk. 485
1884 blev situationen omsider afklaret. En generøs donation fra bryggeren Th. Schiøtz til en
ny altertavle i Vor Frue muliggjorde definitivt
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tavlens flytning. 486 Vor Frue kirkes inspektion
erklærede sig herefter indforstået med at modtage et maleri af kirkemaleren Anton Dorph
som erstatning, mens domkirkens kirkeinspektion gennem et tilsagn fra to af menighedens
medlemmer (borgmester J. G. C. F. Koch og
hustru) havde fået sikkerhed for finansieringen
af selve restaureringen. 6.juni 1884 nedsatte
Kultusministeriet en sagkyndig kommission,
bestående af Worsaae som direktør for De antikvariske Mindesmærkers Bevaring, (efter hans
død 25. aug. 1885 Henry Petersen), arkitekturmaleren Heinrich Hansen og arkitekten H. B.
Storck (udtrådt 6. jan. 1886 og erstattet 4. febr.
1886 af J. Vilh. Petersen) for at tilse restaureringen. Denne blev officielt overdraget J. Magnus
Petersen i juli 1885.
Tavlens overflytning til S. Knud. Restaureringerne 1885-86, 1930-37 og 1976-83. Som optakt
til istandsættelsen undersøgte Magnus Petersen
tavlen grundigt i dagene 16-18. juni 1884. En
rapport af 7. juli, der indsendtes til Direktionen
for De antikvariske Mindesmærkers Bevaring
tillige med et udkast, kendes i koncept. 4 8 , I sin
gennemgang af tavlens enkeltdele noterede han
mangler og skader, såvel i stafferingen som i de
enkelte figurer og ornamentdele. Som konklusion fastsloges det, at det hele på det omhyggeligste måtte afvaskes og renses for støv og
smuds. Endvidere at de løsthængende dele
skulle fastgøres, og en del store søm borttages.
Hertil kom et forslag om, at de afstødte guldbelagte dele enten restaureredes eller pålagdes på
ny, idet sekundær bronzering fjernedes, de ornamentale dele opmaledes og ansigter og hænder rensedes for nyere påmalinger (»den fæle
kødfarve«), ligesom den skrigende blå farve på
skyer og baggrund. Mht. skulpturen anbefalede
han, at der visse steder tilsattes ornamentdele,
fingre og attributter.
Flytningen af altertavlen og den egentlige restaurering påbegyndtes i juli 1885. Ved transporten adskiltes predellaen fra overdelen, men
tavlen måtte ligesom 1806 føres igennem korets
nordvindue, der på ny måtte udhugges. Tavlen
blev på en blokvogn transporteret til S. Knud og
opstillet i nordre sideskibs vestende.

Restaureringen gennemførtes i tidsrummet
fra 10. aug. 1885 til 31. dec. 1886. 488 Magnus Petersen, der i ganske samme periode indledte forundersøgelser og restaurering af de store altertavler i Viborg Søndre sogns kirke og Århus
domkirke, ledede arbejdet og udførte desuden
selv stafferingen af figurskulpturen. Som medarbejdere var billedskærer O. Ernlund fra Odense, der udtog figurer og grupper m.m., fjernede
søm og spigre, samt udførte alt billedskærerarbejdet, mens snedker S. F. Andersen, Odense
stod for snedkerarbejdet, listning og reparationer, og dekorationsmaler Carl Fæderholdt fra
København udførte kridering og forgyldning.
Den omfattende afrensning indledtes august
1885. September beså kommissionens nye medlem Henry Petersen arbejdet og noterede, at forgyldningen af ornamentdele og suppleringen af
farve var påbegyndt. 4 8 9 Magnus Petersen nævnede i en senere beretning, at restaureringen allerede i oktober var »paa Lidet nær fuldført...«. 4 9 0 Det synes dog noget overdrevent.
Efter rensningen af ornamenter og figurer, herunder opløsning af sekundær oliefarve på ansigter, hænder og klædninger, blev figurgrupper
og ornamentdele udtaget af skabet og rustne
søm fjernet. Alt nummereredes omhyggeligt.
Efter Magnus Petersens tegninger udførtes dernæst billedskærerarbejdet af de manglende ornamenter og tilsyneladende også af figurdetaljer,
bortset fra helgenernes attributter. I slutningen
af september anlagdes kridtgrund på afslidte og
afstødte partier, bl.a. i figurernes klædninger og
ornamenterne, efterfulgt af en nyforgyldning.
Endnu manglede dog stafferingen, ligesom
der endnu ikke var taget endelig stilling til udførelsen af en mulig topfrise, hvortil Magnus
Petersen allerede november 1885 havde givet
udkast. 491 Januar 1886 meddelte Storck imidlertid sin afgang fra kommissionen i protest over,
at arbejdet var iværksat uden hans deltagelse, en
protest Heinrich Hansen støttede. Henry Petersen indsendte dog umiddelbart efter en beroligende rapport til ministeriet om arbejdet, suppleret af en redegørelse fra domkirken selv,
mens J. Vilh. Petersen indtog Storcks plads i det
sagkyndige udvalg.

MAGNUS PETERSENS RESTAURERING
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Forsommeren 1886 genoptoges restaureringen efter den tilsynsførende kommissions besøg
13.-14. maj. I indberetningen af 31. maj 1886
kommenteredes det hidtidige arbejde. To af de
nyudførte ornamentale rammer beordredes ændret, da de var for sammenpressede i kompositionen, ligesom et par baldakinsøjler kasseredes.
Det understregedes, at manglende attributter
kun skulle udføres efter kommissionens vejledning. Man formanede forgylderen til at stemme
guldglansen noget ned i de opforgyldte partier
og betonede, at nystafferingen af legemsdele
skulle begrænses til det mindre godt bevarede
og det mangelfulde. I forbindelse med restaureringen af sidefløjenes bagsider var fragmenterne
af de oprindelige malerier blevet fremdraget
sammen med stafferingen fra 1700'erne. De sidstnævnte anbefaledes overstrøget med oliemaling
på ny, mens fragmenterne tænktes skjult under
lister, der dog let kunne aftages. 492
9. august 1886 var restaureringen færdig fra
Magnus Petersens hånd. Kort forinden var de
enkelte figurgrupper blevet fotograferet (jfr. s.
465). Tilbage stod bagsidens bemaling og nyopstillingen på alteret i domkirken under J. Vilh.
Petersens opsyn. 493 Ved gudstjensten 5. sept.
1886 stod tavlen på sin plads. 494 Under et sidste
møde i kommissionen i Odense 13.-14. oktober
vedtoges det at opsætte et lavt bladgalleri over
midtpartiet, samt to bærestykkker under fløjene, hvortil Magnus Petersen allerede året forinden havde givet udkast. 495 Dette arbejde var
fuldført 31. dec. 1886, og januar 1887 afleverede
Magnus Petersen sin rapport om hele arbejdet.316
I en årrække efter restaureringen foretoges intet videre, bortset fra et årligt eftersyn og afstøvning ved O. Ernlund som anbefalet af Det
særlige Kirkesyn 1892.496 Under 1. verdenskrig
var altertavlen midlertidigt nedtaget og opbevaredes på herregården Langesø indtil 1918.497
13.juni 1929 konstaterede Det særlige Kirkesyn, at krideringen på altertavlen var begyndt at
skalle af, hvilket bekræftedes af Niels Termansen ved et syn 20. aug. s.å. 498
Dette blev optakten til en fornyet restaurering, der udførtes af Niels Termansen fra de-

Fig. 402. Støvsugning af høj altertavlen. Illustration
fra brochure, udsendt af støvsugerfirmaet Nilfisk o.
1930 (s. 525). Vacuum cleaning the high altar. Illustration
from vacuum-cleaner manufacturer's brochure, c. 1930.

cember 1931 til sommeren 1934. Herefter fortsatte hans søn, Niels Jokum Termansen arbejdet
indtil maj 1937.499 En udførlig restaureringsrapport synes imidlertid ikke udarbejdet, og istandsættelsen kan derfor langtfra følges i alle detaljer. Restaureringen gennemførtes i et egnet rum
i det nyistandsatte S. Knuds kloster og udførtes
etapevis, således at predellaens istandsættelse var
afsluttet i foråret 1932 og midtpartiet i det store
og hele restaureret i sommeren 1933. Fra slutningen af august 1934 synes istandsættelsen af
den nordre fløjs relieffer begyndt, maj 1935 var
fire af disse konserveret, og oktober 1936 rapporterede Termansen junior, at seks felter af
søndre (højre) fløj samt en efterbehandling af
predellaen endnu forestod. 8. maj 1937 meddeltes restaureringen fuldført.
I lighed med Magnus Petersens istandsættelse
synes samtlige figurgrupper udtaget af tavlen.
Restaureringen har omfattet en delvis afrensning af de ældre overmalinger, i første række af
relieffernes sekundære guldbronze (»Magnus
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årtier i takt med kirkens opvarmning med centralvarme, var jævnt fordelt over hele tavlen.
Flere steder forekom store opskallede partier,
der midlertidigt overklæbedes med silkepapir
for at fæstne farvelagene. 504
1975 gennemførte Mogens Larsen sammen
med konservator Fritz Thode en prøverestaurering af et enkelt felt (Kristus i dødsriget) som
optakt til en mere gennemgribende restaurering. Målsætningen var som tidligere at fastlægge den oprindelige staffering, hvoraf frilægning og konservering af malerierne på sidefløjenes bagsider skønnedes mest påtrængende. Men
af både antikvariske og konserveringsmæssige
hensyn anbefaledes en vidtgående afrensning af
sekundære overmalinger, idet man samtidig forudså et behov for udbedringer på mere udsatte
dele af skulpturernes dragter og motivernes forgrunde samt af søjler og gitterværk. 504
Fig. 403. Højalterets udsmykning med Dannebrogsflag i forbindelse med altertavlens evakuering
1940-45 (s. 526). Herman Lykke fot. - The decoration
of the high altar with the Dannebrog flag, as a consequence
of the evacuation of the altarpiece, 1940-45.

Petersens Sovs af Bronce«). 5 0 0 Derimod bibeholdtes dennes nystaffering af karnation og
klædninger, idet dog ældre farvelag i vid udstrækning søgtes fikseret. Mht. Magnus Petersens skulpturelle tilsætninger synes Termansen
ikke at have ændret noget. Vedr. kronernes løse
blytakker registreredes to typer, en mindre til
helgeninderne og en større til predellafigurerne,
hvoraf flere nyudførtes, da de oprindelige var
for defekte eller ligefrem manglede. 501
Under 2. verdenskrig var altertavlen atter
nedtaget (jfr. fig. 403), og dens enkeltdele opbevaredes i zinkforede kasser, placeret i krypten og
overdækket med sandsække. 1948 rensedes den
af K. Roland-Hansen for støv og snavs, idet løse
partier af kridtgrunden på midtskabets snitværk
fæstnedes. 502 1951-52 foretoges en tilsvarende
sikring. 503 1964 konstaterede konservator Mogens Larsen, at stafferingens tilstand var yderst
alvorlig. Skaderne, der var accelereret igennem

1976-83 udførtes restaureringen efter de angivne retningslinjer. Istandsættelsen blev foretaget på Fritz Thodes værksted i Sdr. Højrup.
Foruden Thode medvirkede konserveringsteknikerne Bent Jacobsen, Karsten V. Larsen og
Frits G. Rasmussen. Førstnævnte udarbejdede
1992 en detaljeret beretning om istandsættelsen
(Bent Jacobsen, 1992).505
Thodes restaurering omfattede en rensning
for overfladesnavs, en snedkermæssig konsolidering af skabet, herunder fjernelse af gamle
jernsøm, en fiksering af løse farvelag samt vigtigst af alt - en gennemgribende afrensning af
den sekundære overmaling. Som led i istandsættelsen blev foretaget en infrarød fotografering af
malerifragmenterne på fløjenes bagsider, optagelser med ultraviolet lys og røntgen af predellaen samt en særlig undersøgelse af de anvendte
brokadeimitationer. 506 Konserveringens hovedresultat var således genskabelsen af tavlens oprindelige farvemæssige udstyr, dog med enkelte
retoucheringer af hudfarve og udbedringer af
polérforgyldningen. Hertil kom de værdifulde
iagttagelser af spor, der tolkedes som vidnesbyrd om eksistensen af et par oprindelige, faste
skabsfløje samt et sæt bevægelige fløje.
Siden den seneste restaurering er altertavlen
ved årlige eftersyn blevet afrenset for støv.

F O R S V U N D N E DELE
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Fig. 404. Altertavlen, vist 1854 med sekundære topstykker samt predellafløje (s. 527). Tryk efter tegning af »hr.
Faber i Kierteminde«, formentlig maleren Christoffer Faber. Illustration fra K. F. Viborgs artikel i KirkehistSaml
1, II, 1853-56, ved s. 425. - The altarpiece shown as it was in 1854 with secondary upper sections and predella wings.
Print from drawing by "Hr. Faber in Kierteminde", probably the painter Christoffer Faber.

F O R S V U N D N E OPRINDELIGE OG
S E K U N D Æ R E DELE
Som nævnt s. 460f. har altertavlen haft i hvert
fald to eller snarere tre ældre topstykker før den
nuværende kronfrise. Endvidere synes midtskabet oprindelig at have været udstyret med et par
faste sideskabe og et par bevægelige sidefløje
foruden de bevarede. Også predellaen må antages fra første færd at have haft bevægelige fløje

samt - muligvis - hængestykker under overplanken. 1750 tilføjedes nye sidevinger og et
topstykke. 1852 udførtes et sæt predellafløje og
et topstykke, der 1885-86 erstattedes af den nuværende udsmykning med hængestykker og
kronfrise. Imidlertid savnes mere detaljerede
kilder til viden om tavlens præcise udformning
før o. 1750. På samme måde kan formodningen
om eksistensen og formen af sidevinger og topstykke fra denne tid alene udledes af regnskaber-
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Fig. 405. Opmåling af formodede oprindelige spor efter søm og skruer i midtskabets bagside. Tegning af John
Bennetzen 1993. 1:40. - Drawing of presumably original traces of nails and screws at the back of the corpus.

nes udsagn og Mülertz' beskrivelse fra 1813.
Først efter 1852 kendes mere detaljerede aftegninger samt fotografier af tavlen (jfr. s. 465).
†Sidefløje. 1) Oprindelige(?) (jfr. fig. 353).
Som del af alterskabets bagklædning har der antagelig, som formodet af Fritz Thode og Bent
Jacobsen, 5 0 7 været faste sideskabe, der vel med
afsluttende endestolper har indrammet de to par
bevægelige fløje. Eneste sandsynlige spor efter
fløjene er to notriller på oversiden af predellaens
overplanke, hvori fløjenes bund kan have været
fæstnet. 508 Derimod er der ikke konstateret sikre
spor efter deres fastgørelse til midttavlen, hvor
de ifølge Thodes rekonstruktion (jfr. fig. 353)
var fæstnet til bagsiden af tavlen. 509 På grund af
beskæringen af endestykkerne i predellaens over-

planke (jfr. s. 476) kan spor efter fløjenes eventuelle sidestolper ikke længere påvises. Fløjenes
staffering ville have været synlig i tredje stand.
Om motiverne herpå kan man kun gisne. 510
Fløjene må have været afmonteret (forsvundet?), før de sekundære sidevinger (jfr. nr. 3)
opsattes 1750. Ligesom †topstykke nr. 1 og †sidefløje nr. 2 kan de allerede være blevet beskadiget ved hvælvnedstyrtningen o. 1679.
2) Oprindelige, bevægelige fløje (jfr. fig.
353), påhængslet de inderste relieffløje som påvist af Thode. Eneste synlige spor er to par
hængsler, fæstnet til bagkanten af fløjenes lodrette inderplanke. Derimod ses der i midtskabets
lodrette rammestykker ingen eventuelle udstemninger til eller slidspor efter fløjenes hæng-
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selrygge. 511 Fløjenes ydersider ville have været
synlige i tredje stand og motiverne herpå tilpasset de faste sidefløje, jfr. fig. 353. I åben stand
kunne fløjenes indersider supplere relieffløjenes
malede cyklus med scener fra Marias og Jesu liv
(jfr. fig. 389 og s. 508). Ligesom †topstykke nr.
1 og sidefløje nr. 1 muligvis beskadiget eller helt
ødelagt o. 1679. Påfaldende nok blev fløjenes
hængsler ikke fjernet ved istandsættelsen
1750-51, men tilsyneladende alene flyttet så meget, som det påsatte rammeværk på relieffløjenes bagside fyldte i bredden. 313 Dette behøver
dog ikke at betyde, at fløjene stadig var på
plads. Tværtimod synes den omhyggelige nystaffering af relieffløjenes bagside næsten at udelukke, at denne del skulle dækkes med endnu et
par fløje.
3) (Jfr. fig. 406) 1750. Sidevinger, antagelig
med udskæringer formet som bladværk eller ornamentik; af eg. Søm- eller skruespor efter deres
fæstnelse til midtskabets bagside kan muligvis
påvises, jfr. ovf. og fig. 405.
Udført samtidig med †topstykke nr. 3 og bemalingen af relieffløjenes bagsider (jfr. s. 514). I
overslag af 1748 (snedker J. Sørensen) og 1750
(snedkerne Magnus Hansen og Hans Eidorph,
samt malerne Rasmus Wolf og Christian Hviid)
betegnet »blindt fløye« og ligesom topstykket
karakteriseret som »sveifet i Kanten«. Af Mülertz, 1813 omtalt som udsmykket med arabesker. Stafferet med oliefarve uden forgyldning.
Formentlig nedtaget i forbindelse med restaureringen 1852.
†Predellafløje. 1) Antagelig oprindelige. Ingen
synlige spor efter hængsler, hverken fra disse eller fra †predellafløje nr. 2, da Magnus Petersen i
forbindelse med restaureringen 1885-86 udstemte to tredjedele af begge sidestykkers forkant med hængselspor og indsatte nyt træ. 512
Det er uvist, hvor meget predellafløjene blev
beskadiget o. 1679 (s. 518). Fløjenes hængsler
blev i forbindelse med istandsættelsen 1750 gjort
om, dvs. vel flyttet af hensyn til påsatte rammelister i lighed med †sidefløje nr. 2 (s. 519).
Om predellafløjenes staffering, såvel den oprindelige som den sekundære, vides kun lidt.
Antagelig bar fløjenes indersider en oprindelig

Fig. 406. Rekonstruktionsforsøg af altertavlens tilstand o. 1751 - 1850 (s. 527f). Tavlen er vist med
lukkede fløje, såvel for midtskab som for predella og
de 1750-51 påsatte rammelister. Topstykke og sidevinger, hvis præcise udformning er ukendt, er angivet med stiplet linje. Montage af B B J og MN efter
Bent Jacobsen, 1992 med fotografisk rekonstruktion af
de bemalede fløje, udført i forbindelse med restaureringen 1976-83. - Reconstruction of the state of the altarpiece between c. 1751 and c. 1850. The altarpiece is shown
with the wings of the central compartment and of the predella in closed position, and with the frame-beadings added
in 1750-51. The top section and the side-wings, the precise
shapes of which are unknown, are indicated with dotted
lines.

staffering, der endnu var synlig i 1800'ernes første halvdel. Således beklagede Høyen 1865 tabet
af de »Malerier, som dækkede de indre Sider af
dens (dvs. predellaens) Fløie« (jfr. s. 465). Hermed må formentlig refereres til de oprindelige
fløje og ikke til de 1852 opsatte, ligesom Høyen
næppe her hentyder til 1700-tals stafferingen på
fløjenes ydersider (se ndf.). Måske var det på
predellafløjene eller snarere på en †alterbordsforside, Mette Urnes fædrene og mødrene våben 1590 blev påmalet (jfr. fig. 542). I forbindelse med istandsættelsen 1750 udførtes to bibelske malerier på fløjenes bagsider, svarende til
relieffløjenes malerier (jfr. s. 508), og ved denne
lejlighed kan de oprindelige malerier være afskrabet i lighed med de førnævnte. Det kan også
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være på disse fløje, »Nadverens Indstiftelsesord
efter Matth. 26 og Luc. 22« læstes iflg. Mülertz,
1813.
Fløjene blev efter alt at dømme udskiftet
1852, men kan have været beskadiget forinden,
jfr. s. 521.
2) (Fig. 400, 404), 1852, udført efter forslag,
vel af Chr. Møller (s. 522). Selve fløjene blev
skåret af snedker A. Petersen og stafferet af August Behrends (jfr. s. 522). På indersiden bemalet som udskåret, poleret egetræ 513 med stavværksdekorationer og relieffer, forestillende de
fire evangelister, indsat i rundbuede arkader, to
på hver fløj.
Det har undret, at Magnus Petersen hverken i
sine notater eller i rapporterne vedr. restaureringen 1885-86 gjorde rede for predellafløjene, som
tilsyneladende forsvandt sporløst ved denne lejlighed, ligesom †topstykke nr. 3. 514 Forklaringen må være, at han med sindsro afmonterede
og kasserede disse dele, fordi han vidste, at de
kun var godt 30 år gamle. Havde predellafløjene
rummet ældre partier, tør man antage, at Magnus Petersen med sin store antikvariske viden
ville have skånet disse. 515
†Hængestykker. Ud fra spor i predellaens overplanke, sider og bundstykker fremsatte Magnus
Petersen den teori, at predellaen havde været
forsynet med en form for hængestykker eller
hjørner. 445 Den nærmere udformning af disse
dele er ukendt. 516
†Topstykker. 1) Oprindeligt galleri eller baldakin(?). I forbindelse med restaureringen registrerede Magnus Petersen november 1885 på
midtskabets overplanke adskillige sømhuller,
hvoraf nogle efter hans opfattelse vel kunne
stamme fra nyere tid, hvorimod andre havde
påfaldende regelmæssige mellemrum og derfor
måske hidrørte fra et oprindeligt galleri eller en
overbygning. 5 1 7 Hullerne dækkedes delvis af
Magnus Petersens nyopsatte liljegalleri. Ved en
undersøgelse januar 1994 havde Danmarks Kirker lejlighed til at bekræfte Magnus Petersens
iagttagelser vedr. sømhuller. Adskillige af hullerne var imidlertid i forbindelse med den seneste restaurering blevet udfyldt med en brunlig
masse, ligesom enkelte udskæringer var udluset.

Det var derfor vanskeligt at bestemme noget regelmæssigt system. 318
Som nævnt s. 518 er det uklart, om der i forbindelse med istandsættelsen 1606 refereredes til
en overbygning på tavlen. Derimod kan der
næppe være tvivl om, at et oprindeligt topstykke ville være blevet ramt, da dele af korhvælvet o. 1679 styrtede ned (s. 518). Det er
uvist, men næppe sandsynligt, at en øvre del
fandtes, da der opsattes et topstykke 1750. Selve
den omstændighed, at man overhovedet valgte
at udføre dette topstykke, kunne netop tolkes
som udtryk for et savn af den ældre bekroning.
2) (Jfr. fig. 406), 1750. Udformet med Jehovas
navn i stråleglorie, muligvis med en indramning
af bladværk eller ornamentik; af eg. Påsat midtskabet og muligvis også sidefløjene.
Overbygningen, betegnet »opsatset« eller
»opsatser« og karakteriseret som »sveifet i Kanten«, udførtes efter overslag af 13. marts 1750 på
grundlag af en fortegning (s. 519). Topstykket
stafferedes ligesom †sidefløje nr. 3 og †predellafløje nr. 2 »med oliefarve uden forgyldning« af
malerne Rasmus Wolf og Christian Hviid i henhold til overslag af 16. maj 1750 (s. 519). Da tavlen flyttedes til Vor Frue kirke 1806, overvejede
man at nedtage »lidt af de øverste udvendige
Zirater«. Hermed kunne hentydes til topstykket. Men dette fandtes stadig 1813, da Mülertz
beskrev altertavlen, smykket foroven med »en
Glorie med Ordet Jehova«. 5 1 9 Endnu omtalt
1852 (»den for tiden værende Overdel«, jfr. s.
522), men nedtaget umiddelbart herefter og erstattet med
3) (fig. 404), 1852, antagelig udført efter udkast af Chr. Møller af snedker A. Petersen med
staffering af August Behrends (s. 522). Galleri i
nygotisk stil, af træ (eg?), placeret over midtskab og sidefløje. Formet som tre korsprydede
gavle, heraf den midterste spidsbuet og de flankerende rundbuede; adskillende fialer. Over sidefløjene bladrankesmykkede friser, kronet med
korslignende knopper. Det er uvist, i hvor stort
et omfang galleriets ornamentik var udskåret eller bemalet. I følge Magnus Petersen påsat midttavlens og sidefløjenes bagsider med vinkeljern. 517 . Nedtaget 1885.
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Fig. 407. Predellaen (s. 531). NE fot. 1990. - The predella.

SAMMENFATNING
Datering. Altertavlen bærer hverken årstal eller indskrifter, der kan belyse det nøjagtige tilblivelsestidspunkt. Samtidige skriftlige kilder herom er heller
ikke kendt. En indirekte hentydning til tavlens opstilling o. 1522 er omtalen hos Peder Olsen af den
gamle altertavles fjernelse »iam«, (nu, dvs. i skrivende stund, jfr. s. 516f.). Altertavlens nøje sammenhæng med hele korets udsmykning, der antagelig
først gennemførtes i forbindelse med indretningen af
denne del til kongeligt gravkapel, peger m o d et sandsynligt begyndelsestidspunkt efter 1511 eller snarere
1513, årene for prins Frans' og kong Hans' begravelser i Gråbrødre kirke (jfr. også s. 516). 520 Dronning
Christine nævntes tidligst 1544 som alterets donator
og 1597 som stifter af det store kalkstensepitafium (s.
460 og note 287). En udateret kilde, refereret af Jens
Bircherod (s. 651), angiver, at dronningen - da hun
mærkede døden nærme sig - havde ønsket at skænke
klosterkirken et pragtopbud af flere udsmykninger.
Hertil må uden tvivl hentydes til både den store altertavle og epitafiet. Dette kunne bekræfte omtalen i Resen, Lovbøger, 1684, af tavlens færdiggørelse efter
dronningens død (8. dec. 1521).
Udvalget af portrætfigurer på tavlens predella har
særlig betydning mht. fastlæggelsen af en tidsramme
for udførelsen af hele tavlen, eller i det mindste for
denne del. Dronning Christine er vist i enkelin og
Christian II gengivet med kongekrone, dvs. en reference til tiden efter kong Hans' død 20. febr. 1513.
S o m pendant til Christian II ses Elisabeth, dronning
siden 11. juni 1514 (12. aug. 1515). Medtaget i rækken
er parrets ældste søn, Hans (*1518), men derimod
ikke - hvis man skulle forvente en symmetrisk k o m position - den ældste datter, Dorothea (*1520). Endvidere savnes gengivelsen af Den gyldne Vlies' orden, som Christian II modtog 4. nov. 1520. 521 En
ubeviselig, men nærliggende antagelse er, at tavlen

var færdiggjort eller omtrent fuldført ved gråbrødrenes provincialkapitel 1522, der netop afholdtes i
Odense. Et muligt, men ikke noget absolut afslutningstidspunkt for alterets udførelse - i betragtning af
den markante fremhævelse af Christian II (svarende
til ophængningen af skjolde, jfr. s. 516) - turde endelig være april 1523, tidspunktet for hans landflygtighed.
En datering ud fra indre stilistiske kriterier inden
for Claus Bergs samlede oeuvre er næppe mulig, jfr.
ndf. Tager man derudover i betragtning, at et arbejde
af denne størrelse krævede en produktionstid på fem
til ti år, ville dette harmonere med en datering inden
for tidsrummet 1513-23 eller snarere i årene fra o.
1514 eller 1515 til o. 1523. 522 At påbegyndelsestidspunktet næppe kan ligge tidligere, herpå tyder den
formodede indflydelse fra en række grafiske forlæg,
vigtigst Erhard Schöns træsnit, »Den store Rosenkrans« (dateret 1514 eller 1515) i forbindelse med
midtskabets allehelgensfremstilling og billedet af den
korsfæstede Kristus (jfr. også s. 534). 5 2 3 En påvirkning ses muligvis fra Lucas Cranach den ældres træsnit af Marias himmelkroning (o. 1515), mens Cranachs og Albrecht Dürers passionsserier fra tiden o.
1507 - o. 1512 i et vist omfang har influeret på sidefløjenes relieffer (s. 493).
Stil og teknik. S o m det eneste værk, der af en pålidelig, omtrent samtidig kilde knyttes til Claus
Bergs navn, indtager Odensetavlen en nøgleposition,
når det gælder en vurdering af mesterens virksomhed
som helhed samt hans stilistiske forudsætninger og
tekniske formåen. I omfang, detaljerigdom og udstyr
overgår altertavlen samtidig alle andre værker, der er
tilskrevet ham på et stilistisk grundlag. 5 2 4 Claus
Bergs personlige andel i udførelsen lader sig ikke fastslå med sikkerhed. S o m værkstedsleder har han sandsynligvis - i samråd med bestillerne - fastlagt tavlens
arkitektoniske opbygning, udvalgt forlæg og præget
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udformningen af figurstil og ornamentik. Men herudover er det uvist, i hvor stort et omfang han selv
har medvirket som maler eller billedskærer. 525
Opfattet som produktet af et større værkstedsteams virksomhed fremtræder Odensetavlen som et
værk af høj kunstnerisk og teknisk kvalitet, hvor der
ikke desto mindre lader sig erkende en række forskellige hænder, både i de udskårne og de bemalede
dele. Allerede Høyen, 1865 var opmærksom på den
ujævne kvalitet af udskæringerne og tilskrev dette de
mange svendes medvirken, dog under opsyn af »een
Tegner, som har angivet det Hele«. 5 2 6 O g s å i forbindelse med restaureringen 1885-86 registreredes
forskellige hænder, 5 2 7 hvilket udbyggedes af Thorlacius-Ussing, 1922 og senere iagttagere. I denne forbindelse skal blot understreges forskellen mellem behandlingen af hoved- og bifigurer i midtskabet,
blandt hvilke den nedre helgenrækkes figurer nærmest beskueren er udarbejdet yderligere i forhold til
de to øvre. Men også i selve Kristusfremstillingen ses
variationer, i midtskabet mest markant mellem den
Korsfæstede og Smertensmanden, på sidefløjene mellem en mere forfinet, velproportioneret figurtype og
en grovere, undersætsig skikkelse, f.eks. i Hudflettelsen, Tornekroningen og Ecce H o m o (nr. 7-9). 5 2 8
Odensetavlens figurstil og dragtbehandling genfindes i en række af de til værkstedet henførte arbejder,
ligesom enkeltfigurer eller grupper er anvendt (eller
foregrebet) som motiver i andre værker. Himmelkroningens komposition ses - med variationer (jfr. ndf.)
- både i Vindinge, på Nationalmuseet og i Wittstock,
mens krucifikstypen fra Odense, kendetegnet ved betoningen af smerten i det nedfaldende hoved, den
spinkle krop og det ophvirvlede lændeklæde, har paralleller i Skamby, Vindinge, Vejlby og Sorø samt i
altertavlerne i Århus Vor Frue og Tirstrup. De karakteristiske modeklædte kvindelige helgener, mest udpræget Maria Magdalene, genfindes i altertavlerne i
Voldby (DK Århus 3511f.), Tirstrup og Bregninge,
samt på Nationalmuseet (inv. nr. D 9732-33). Blandt
midtskabets helgener er f.eks. Johannes Døberen
med den karakteristiske opskudte højre arm beslægtet med de tilsvarende figurer i Tirstrup og Bregninge
eller med apostelfigurerne på de Claus Berg tilskrevne altertavler i Wittstock og Lanken samt i Güstrow. De større engle, der er iklædt folderige klædninger og fjederham, genfindes i Tirstruptavlen. Sidefløjenes passionsscener har for fire af scenerne (Pilatus' håndvaskning, Korsbæringen, Begrædelsen og
Opstandelsen) lighed, omend ikke fuld overensstemmelse med de tilsvarende relieffer på altertavlen i Sanderum. Rammeværkets udformning med baldakinog figursmykkede småsøjler, dannet af sammensnoede grene, og med bueslag, indkapslet i sammenfiltrede grene og fligede blade, ses med variationer både
i Sanderum, Århus Vor Frue, Tirstrup, Bregninge og

Voldby. Odensetavlens leddelte, kugledannede søjlebaser og balustrene på Himmelkroningens trone har
deres nærmeste paralleller i altertavlen i Tirstrup, alt i
alt udtryk for en tidlig indrømmelse til renæssancens
formsprog. 3 4 7
Af de fragmentarisk bevarede malerier på sidefløjenes bagsider lader mindst to forskellige malemåder
sig udskille som fremhævet af Ulla Haastrup. 5 2 9 Karakteristisk for hovedparten af de bevarede scener er
en gennemarbejdet, mere kvalitetspræget stil, kendetegnet ved varierede ansigtstyper, detaljerigdom og
nuancerede farveaftoninger både i gengivelsen af figurer og klædedragt (jfr. fig. 408). 5 3 0 Over for denne
ses en grovere, mindre udarbejdet malemåde med
plumpe ansigtstyper og skematisk gengivelse af
tekstilernes folder (jfr. fig. 395, 397). Hvor den førstnævnte synes unik i de hidtil tilskrevne værker fra
Claus Bergs værksted og måske kan tilskrives en indflydelse fra Nederlandene, genfindes den anden malemåde i altertavlerne i Vejlby, Sanderum og Tirstrup.

Fig. 408. Kristus som 12-årig i templet. Scene nr. 8,
detalje af sydfløj (s. 512). Roberto Fortuna fot. 1994. Jesus at the age of 12 in the Temple. Scene no. 8, detail
from the south wing.

STIL OG TEKNIK

På førstnævnte er afdækket to malernavne, tilsyneladende danske (Iver Ped(ersen) og Peder, muligvis
med efterfølgende stednavne). 531 Herudover ses klare
lighedspunkter mellem Odensetavlens mønsterborter
og de tilsvarende i Sanderum og Vejlby. 532
Bestemmende for figurstilen, såvel på de udskårne
som på de malede dele, har endvidere været indflydelsen fra grafiske forlagsblade (i Odense specielt af
Dürer, Cranach og Erhard Schön). Om slaviske kopier er der aldrig tale. Forlæggene er benyttet selektivt, dvs. motiver er udvalgt fra enkelte blade og frit
kombineret med detaljer fra andre kilder. Baggrundsstaffagen er oftest forenklet, dragterne ændret og i de
dramatiske scener er bevægelser og mimik yderligere
udarbejdet hen imod det voldsomt ekspressive. 5 3 3
Kendetegnende for Odensetavlen er den høje tekniske standard i forhold til andre af værkstedets arbejder, således som det fremgår af materialevalget, udskæringerne og stafferingen. 5 3 4 Flere metoder til
mønstring af figurernes dragter er anvendt med stor
variation (jfr. s. 506), bl.a. sgraffito og applikerede
brokadeimitationer. B e g g e teknikker er påvist i både
Århus Vor Frue, Sanderum og Bregninge, ligesom
der kan iagttages en lighed, omend en nøje identitet
med enkelte mønsterformer ikke kan påvises. 5 3 5 Såvel sgraffito som applikerede brokadeimitationer anvendtes o. 1500 med forkærlighed i arbejder fra henholdsvis Antwerpen og Bruxelles, og selvom enkelte
nordtyske eksempler forekommer, kunne brugen af
de to metoder på Odensetavlen måske tolkes som en
indflydelse fra Nederlandene eller fra nederlandsk influerede værker i Tyskland. 5 3 6
En udførlig vurdering af Claus Bergs kunstneriske
forudsætninger og paralleller i nordeuropæisk kunst,
belyst ud fra Odensetavlen, vil falde uden for rammerne af nærværende sammenfatning. S o m senest
påpeget af Haastrup (1994) kan der ikke sluttes noget
sikkert om, hvor Berg fik sin første uddannelse i tiden før 1504, endsige om hvorvidt han eller hans
værkstedsmedarbejdere supplerede deres indtryk på
senere rejser. Den fremherskende tendens til voldsom
ekspressivitet i hans figurer, såvel i mimik og bevægelser som i foldestil, finder flere paralleller i samtidens skulptur og malerkunst, som mesteren kan
have lært at kende enten direkte eller indirekte gennem grafiske forlæg. Over for dette kendetegn optræder samtidig en indtrængende og nuanceret realisme, særlig fremtrædende i predellaens portrætfigurer og i midtskabets Korsfæstelsesbillede. 5 3 7
Indhold og funktion. På grund af Odensetavlens
ufuldstændige bevaringstilstand er en samlet tolkning
af billedprogrammet ikke mulig. En indholdsanalyse
må derfor koncentrere sig om midtskabet, indersiden
af de tilhørende sidefløje og predellaen. Alt dette
fremvistes i tavlens første stand ved specielle anledninger, 5 3 8 antagelig på kirkeårets særlige festdage eller
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Fig. 409. Sjette gruppe fra midtskabets anden række
fra neden (C26-29, s. 488). LL fot. 1982. - Sixth group
in the second row of the corpus (C26-29).

ved højtider, som fejredes af klosterkirken, ikke
mindst i forbindelse med sjælemesser for kongefamilien. 539
En række ydre forhold har utvivlsomt været medbestemmende ved fastlæggelsen af altertavlens ikonografi. Af afgørende betydning var dens placering på
højalteret i en franciskanerkirke, indviet til Maria, antagelig med tilføjelsen »de misericordia« (af barmhjertigheden). 1519 nævnes kirken endvidere som viet
S. Katharina. 5 4 0 Lige så vigtig var den omstændighed,
at klosterkirkens kor var indrettet som gravkapel og
mindehal for kong Hans og hans familie. Formentlig
har tavlen således udgjort en del af en sjælegave eller
stiftelse, bekostet af dronning Christine. Ifølge en senere kilde skænkede dronningen før sin død midler til
udsmykning af klosterkirken (jfr. ovf.). Hertil turde
foruden altertavlen og kongeparrets fælles epitafium
medregnes korets øvrige kongelige gravminder samt
- muligvis - korstole, våbenskjolde og et korbuekrucifiks. 541 En del af dronningens donation kunne endelig have været bidrag til varetagelse af regelmæssige
sjælemesser for kongefamilien og udstyr til messernes celebrering ud over det ovennævnte. 5 4 2
Midtskabet viser som nævnt s. 478 en storslået
himmelvision, hvori indgår en række selvstændige
temaer: Marias himmelkroning, de ni englekor, en
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allehelgensfremstilling og den korsfæstede Kristus på
et kors, dannet af sammensnoede grene som en henvisning til Livets træ; nedenfor ses endvidere Den
hellige Frans af Assisi med fremvisning af sine sårmærker samt gruppen Anna Selvtredje. Hertil knytter sig sidefløjenes skildring af Kristi lidelse, opstandelse og himmelfart og predellaens billede af Smertensmanden. Fløjenes fragmentarisk bevarede, malede cyklus med scener fra Marias liv, samt Kristi
barndom og manddomsgerning skal ikke nærmere
omtales her.
Der er ikke påvist et enkelt grafisk forlæg for hele
det store felts billedverden, ej heller én bestemt skreven kilde, der sammenfatter og forklarer alle tavlens
særtræk. En tolkning af midtskabets komplekse billedverden er forsøgt af flere, dog oftest med særlig
fokusering på et delaspekt uden en overordnet vurdering af helheden. Væsentlig er den siden Høyen,
1865 betonede sammenhæng med rosenkransandagten og den ydre lighed med nogle af »de saakaldte
Rosenkrandsbilleder«. 5 4 3 Vigtigst blandt disse og
muligvis prototype på en række andre fremstillinger
er Erhard Schöns store træsnit fra o. 1515 (Schön, jfr.
s. 478), kendetegnet ved en fremstilling af Nådestolen med Gudfader, Helligåndsduen og den korsfæstede, flankeret af Maria, de ni englekor og et udvalg
af helgener, alt skematisk placeret på vandrette rækker inden for en cirkulær rosenkrans. 5 4 4 Denne parallelitet har imidlertid foranlediget en ensidig tolkning
af Odensetavlen s o m en rosenkranstavle. Til støtte
for hypotesen er fremhævet dronning Christines angiveligt varme interesse for rosenkransandagten og
eksistensen af et samtidigt rosenkransselskab med tilhørende alter ved †S. Albani kirke i Odense; 5 4 5 endvidere det forhold, at der i rosenkransandagten betones
de samme elementer, som illustreredes på midtskabet
og de tilhørende sidefløje: fordybelsen i inkarnationens mysterium, Kristi lidelse og korsdød, appellen
til alle Guds hellige, samt Marias ophøjelse og himmelkroning som dronning for alle ni englekor. Det er
dog vigtigt at understrege, at rosenkranskultens særlige kendetegn, andagtens perlesnor eller rosenkrans
ikke er gengivet på Odensetavlen. Ej heller indgår
roser på nogen fremtrædende plads, 5 4 6 lige så lidt som
man kan dokumentere tilstedeværelsen af en rosenkransandagt eller -broderskab, knyttet til højalteret i
Gråbrødre kirke. Endelig er der væsentlige afvigelser
fra Erhard Schöns store blad. Det gælder ikke alene
mht. variationen i helgenskaren, men det er navnlig
markant i den særlige fremhævelse af gruppen Anna
Selvtredje, Den hellige Frans med sine sårmærker, i
korstræets specielle udformning og sidst, men ikke
mindst - i inddragelsen af Marias himmelkroning på
bekostning af Nådestolsmotivet.
En mere dækkende karakteristik af midtskabets
motiv er et »allehelgensbillede«. 5 4 7 Denne betegnelse

er til en vis grad berettiget i betragtning af de tre
helgenrækkers dominerende placering. Imidlertid
skal det understreges, at gengivelsen af helgenskaren
indgår som en integreret del af et overordnet tema på
samme måde som Himmelkroningen, de ni englekor
og Korsfæstelsen.
Midtskabets hovedmotiv er formentlig en illustration af det himmelske Paradis - de saliges bolig efter
Den yderste D o m og stedet for den evige beskuelse af
Gud. 5 4 8 Den billedlige udformning af denne vision
prægedes i middelalderen af flere kilder, vigtigst i
denne sammenhæng af Johannes' åbenbaring om det
ny Jerusalem (Åb. 21-22). 549 Centralt i illustrationen
heraf er gengivelsen af Livets træ og Paradishavens
vegetation (se ndf.). I stedet for billedet af Gudslammet er her dog vist en anden Gudsvision - Marias
himmelkroning, ganske i overensstemmelse med temaets udformning i senmiddelalderen. 5 5 0
I Odensetavlens version af Himmelkroningen krones den knælende Maria - s o m vanligt på dette tidspunkt - af både Kristus og Gudfader. 5 5 1 Et ualmindeligt ikonografisk træk i forbindelse med dette tema er
dog, at begge personer har fødderne placeret på j o r d kuglen som tegn på deres verdensherredømme. 5 5 2
Dette motiv forekommer oftest i fremstillinger af
Kristus som Verdensdommer og som Salvator
Mundi, verdens frelser og dødens besejrer. Endnu et
påfaldende element er inddragelsen af Kristi lidelsesredskaber (Arma Christi). S o m tegn både på Kristi
majestætsværdighed efter Opstandelsen og på hans
lidelse kan disse ganske vist referere til både den tronende Kristus, Korsfæstelsen og Smertensmanden.
Men den omstændighed, at lidelsesinstrumenterne almindeligvis indgår i gengivelsen af D o m m e d a g ,
kunne være endnu et indicium for, at Himmelkroningen her har et særligt betydningsindhold, som allerede Høyen påpegede (Høyen, 1865).553 Marias glorificering som Himmeldronnning og selve kroningsceremoniens ophøjethed bliver understreget, dels
med de musicerende engle nærmest tronen, dels med
de ledsagende englehierakier og repræsentanter for de
helliges forsamling. Samtidig er Marias status som
menneskehedens forbeder understreget gennem hendes knælende stilling, de sammenlagte hænder og det
ydmygt bøjede hoved. Hendes placering med front
m o d beskueren kunne på samme måde tolkes som en
direkte appel til menigheden. 5 5 4 Denne særlige udformning af Himmeldronningen turde være i bedste
samklang med tavlens placering på et alter, der som
nævnt ovf. var viet Barmhjertighedens Maria.
Et særkende ved Odensetavlens himmelvision er
den markante fremhævelse af den lidende Kristus på
korset, der er udformet som to sammensnoede træstammer eller grene, hvorfra udgår fligede blade.
Selve korsstammen har sit udspring i et spiraloprullet
bladslyng (se ndf.). Billedet af Forsonerens offerdød
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Fig. 410. Midtskabet (s. 533). NE fot. 1990. - The central compartment.
er således virkningsfuldt kontrasteret med det levende korstræ, hvis bladværk knyttes sammen med
sideskuddene fra de lodrette rammepiller. Denne yppige vegetation lader sig - ligesom de vandrette sky-

formationer mellem rækkerne af hellige - opfatte
som en understregning af sceneriets paradisiske miljø
(jfr. også ndf.). 5 5 5 Udformningen af korset som et træ
i vækst bygger på den apokalyptiske vision om Livets

35*

536

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

træ (Åb. 22,2). Blandt høj- og senmiddelalderens litterære tolkninger af temaet er i forbindelse med
Odensetavlen særligt fremhævet franciskanerteologen, S. Bonaventuras værk om Livstræet, »Tractatus
qui lignum vitae dicitur«, tidligst nævnt af Høyen,
1865.556 S o m det er blevet understreget, er der dog
også både indholdsmæssige og ikonografiske forskelle mellem altertavlens og S. Bonaventuras korsbillede fra dette skrift. 5 5 7 Senest er blandt mulige inspirationskilder yderligere nævnt S. Bonaventuras
»Vitis mystica«, hvor den mystiske vinstok fremhæves s o m en allegori på Kristus og hans lidelser. Det
skal dog understreges, at netop vinstokkens karakteristiske blade, blomster og frugter ganske savnes på
Claus Bergs fremstilling. 5 5 8 Ud over henvisningen til
»Livets træ« tør endnu en detalje ved korstræets udformning være betydningsbærende - den sammenslyngede stamme og dens spiraldannede »rod«, placeret umiddelbart oven over gruppen Anna Selvtredje (se også ndf.), måske s o m en hentydning til temaet
»Jesse rod«. 5 5 9
M e d Odensetavlens sammenknytning af Himmelkroningen og Korsfæstelsen - med lige stor vægt på
begge motiver 5 6 0 - kunne bevidst være hentydet til
parallellen mellem det jordiske messeoffer, nadversakramentet, der celebreres foran altertavlen, og det
himmelske offer foran Gud, som nævnes i messens
kanon. 5 6 1 Den omstændighed, at de flankerende engle
i Himmelkroningen er iklædt dalmatikalignende,
dvs. liturgiske klædninger (jfr. s. 492), kunne yderligere understrege deres særlige status som aktive deltagere i den himmelske messe og lovsang. 5 6 2 Offermotivet gentages yderligere i predellaens Smertensmand (se ndf.).
S o m en særlig parallel til den lidende Kristus med
sårvunderne og s o m et i en franciskanerkirke naturligt fremhævet eksempel på Kristi efterlignelse er
S. Frans af Assisi flyttet væk fra sin logiske placering
inden for gruppen af kirkefædre, bekendere og ordensstiftere til højre for korset og anbragt som den
første blandt gruppen af martyrer eller blodvidner til
venstre. 5 6 3
Gengivelsen af helgenskaren stemmer for hovedgrupperne overens med Schön, men ordningen heraf
turde have sin oprindelse i allehelgensliturgien. 564 En
hovedkilde til opregningen af de helliges forsamling
og hermed en rettesnor for udformning af allehelgensbilledets ikonografi var allehelgenslitaniet, hvis
indhold dog i detaljer varierede inden for de enkelte
stifter eller munkeordener. Der kan ikke påvises versioner, som ganske nøje stemmer overens med
Odensetavlens ikonografi, men i litanier, præget af
liturgien i Odense stift eller udarbejdet med en særlig
tilknytning til kongefamilien (Christian II) genfindes
en række af altertavlens helgener. 565
Gruppen Anna Selvtredje med den ungdommelige

j o m f r u Maria og barnet er endnu et hovedmotiv i
Odensetavlen. Gruppen er anbragt lige under den
korsfæstede og ikke som hos Schön til højre herfor
blandt kvindelige martyrer, enker og ægtefolk. Hermed er yderligere understreget Marias centrale plads i
Kristi frelsesgerning, som antydet ovf. Inddragelsen
af Anna og motivets markante betoning kunne samtidig være motiveret af et bevidst ønske fra klosterets
franciskanske gejstlighed om særligt at anskueliggøre
dogmet om Kristi (og Marias) ubesmittede undfangelse. 5 6 6
Af sidefløjenes fortællende billedscener lader som
nævnt kun reliefferne på indersiden sig vurdere i deres helhed. Kristi lidelseshistorie er gengivet i 16 scener fra Nadveren til Pinseunderet. I sin analyse heraf
inddrog Høyen, 1865, det anonyme »Meditationes
Vitae Christi« fra o. 1300 - på daværende tidspunkt
tilskrevet S. Bonaventura. D o g trak han ikke mere
præcise paralleller mellem reliefferne og teksten.
Først i nyere tid er dette spørgsmål belyst mere indgående, både mht. passionsscenerne og de bevarede
malerier af Marias og Jesu liv. 567 Det er imidlertid
vanskeligt at påvise nære motiviske fællestræk mellem »Meditationes'« omtale af lidelseshistoriens enkelte episoder og altertavlens relieffer, bortset fra generelle paralleller i scenernes rækkefølge og indhold.
Som nævnt s. 493 kan også en række grafiske passionsserier have influeret på udformningen af sidefløjenes relieffer, selvom ingen af disse har et - med
Odensetavlen - ganske identisk billedudvalg. Ej heller er der tale om nogen trofast kopiering af de enkelte forlæg. Ikke desto mindre genfindes her hovedparten af de relevante scener, vist i en rækkefølge svarende til relieffernes, uden at man dog af den grund
kan fremhæve serierne som eneste forlæg. Kendetegnende for Claus Bergs skildring er betoningen af
kontrasterne, af de dramatiske, voldsomme og realistiske aspekter af lidelseshistorien - i højere grad
beslægtet med Cranachs end med Dürers tolkning af
motiverne (se ovf.) og tilsvarende fjern fra den mere
afdæmpede beskrivelse i »Meditationes Vitae Christi«. 5 6 8
I predellaens centrale billede af Smertensmanden,
der fremviser sine sårmærker som tegn på barmhjertighed og forbøn, forenes skildringen af lidelsen og
offerdøden på ganske samme måde, som dette anskueliggøres i messeofferet. Den nøje parallel til messeofferet var yderligere understreget ved motivets
placering i umiddelbar nærhed af monstransen med
den indviede hostie. 5 6 9 Karakteristisk for Odensetavlens Kristusbillede er den løftede højre hånd og den
udstrakte venstre arm - en gestus, der genfindes i
skildringen af Verdensdommerens nåde eller straf på
D o m m e n s dag. 5 7 0 Som isoleret fremstilling af Kristi
lidelse, udformet med henblik på særligt at vække
iagttageren til følelsesmæssig med- og indleven, har
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Fig. 411. Inderside af nordre og søndre sidefløj med relieffer af Kristi lidelseshistorie (s. 536). NE fot. 1990. Inner side of the north and the south side-wing, with reliefs of the Passion.
billedet af Smertensmanden tillige karakter af et andagtsbillede. 571 Endelig har hele predellaens k o m p o sition med Smertensmanden som centrum for kongefamiliens andagt stærke mindelser om et epitafium et indtryk, der således harmonerer med Smertensmandens dobbelte status som menneskehedens forbeder og øverste dommer. 5 7 2

Altertavlens billedindhold er som nævnt utvivlsomt blevet præget af klosterkirkens franciskanske
gejstlighed. Det fremgår tydeligt i betoningen af
S. Frans og inddragelsen af to andre franciskanere i
helgenrækken. Den særlige markering af Livstræet,
Anna Selvtredjemotivet og - mere generelt - udpenslingen af Kristi lidelse kunne afspejle samme indfly-
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Fig. 412. Dronning Christine. Detalje af predellaens
portrætgruppe (s. 503). NE fot. 1994. - Queen Christine. Detail of the group of portraits in the predella.

delse. 573 Kirkens indvielse til Maria (med tilføjelsen
»de misericordia«) og muligvis også til S. Katharina
samt dens særlige festdage, Marias himmelfartsdag
og søndagen efter Maria Magdalene (se ovf.) kunne
have været medbestemmende for valget af Marias
himmelkroning s o m tema og for fremhævelsen af
S. Katharina (antagelig) og Maria Magdalene i helgenindernes skare. Mere generelt kunne selve paradistemaet og den yppige vegetation tolkes s o m en
hentydning til den reformkatolske bevægelse, hvortil
det observante Gråbrødre kloster hørte. 5 7 4
Af lige så afgørende betydning for billedprogrammet var alterets status s o m votivtavle for den danske
kongefamilie, bekostet af dronning Christine og opsat af denne, formentlig i nøje sammenhæng med begravelserne umiddelbart neden for alteret og med korets udsmykning i øvrigt. Dronningens alterdonation
og valget af koret som kongelig begravelsesplads var
foregrebet af Erik Klipping (se ovf.). Et nært beslægtet eksempel på et samtidigt fyrsteligt kompleks var
indretningen af augustinerkorherrernes klosterkirke i
Bordesholm 5 7 5 med dobbeltgravmælet for hertug
Frederik (I) og hans hustru Anna af Brandenburg
(† 1514) og opsætningen af en altertavle, fuldført 1521
af Hans Brüggemann. 5 7 6 Billedindholdet i Odensetavlens midtskab og predella kan således i lige så høj
grad tolkes i lyset af tavlens status s o m sætstykke
eller kulisse i forbindelse med begravelseskulten for

kongefamilien, dvs. s o m centrum for de tilbagevendende sjælemesser for kongeparret og prins Frans. I
selve betoningen af Kristi lidelse og offerdød fandtes
en åbenlys parallel til det konkrete messeoffer og
samtidig et spejlbillede af det himmelske offer foran
Gud, som udtrykt i messens kanon. På samme måde
var der indholdsmæssige lighedspunkter med allehelgenlitaniets tekst, der anvendtes på særlige dage i kirkeårets løb, under kirkelige processioner og i forbindelse med visse embedshandlinger, vigtigst i denne
forbindelse ved beretteisen af den døende. 5 7 7 I snæver
forstand gjaldt det helgenopremsningen og mere generelt selve litaniets indhold. Heri anråbtes Treenigheden om barmhjertighed, mens man påkaldte M a ria, himmeldronningen og Guds moder, om forbøn
og hjælp sammen med englene og de helliges forsamling. En særlig appel rettedes til Kristus, Guds
lam, med bøn om mildhed og miskundhed på dommens dag på grund af hans »underlige undfangelse«,
(...) den hellige fødsel (...), dåb, faste og strenge leffned (...), hans »hellige kors og svare pine«, »død oc
verdige begravelse«, ærefulde opstandelse, himmelfart og »formedelst den helliandz tilkommeise«. 5 7 8
D o g turde temaerne forbøn, dom, nåde eller straf,
karakteriseres som så almene, at litaniets tekst på det
punkt kun har repræsenteret ét blandt flere andre relevante liturgiske paralleller til tavlens program.
Altertavlens billedverden rakte også ud over den
snævre tilknytning til dødekulten og andagten for
kongefamilien. For den læge kirkegænger, der overværede de daglige messehandlinger og betragtede altertavlen fra kirkens skib, måske gennem en adskillende skranke, kunne den korsfæstede Kristus på Livets træ anskues som et ekko af korbuekrucifikset
ved tærsklen mellem kor og skib. 3 7 9
En særlig lysvirkning har yderligere knyttet altertavlen og krucifikset sammen. Denne effekt fremkaldtes, når eftermiddagslyset fra søndre sideskibs
vinduer ramte bjergkrystallen over krucifiksets relikviegemme i Kristi sidevunde (jfr. s. 516) og herfra
reflekterede et rødfarvet skær både på tavlen og i hele
korrummet. På samme måde blev reflekslyset fra den
lueforgyldte tavle forenet med den naturlige belysning fra skibet. Lyset - det blodrøde og det gyldne sammenbandt således kirkens hovedafsnit, der rummede de to nok vigtigste inventargenstande. B e g g e
lod sig hver især opfatte som allegorier på Kirken;
alterets paradisvision var som en gengivelse af den
triumferende kirke og samtidig et forbillede for den
jordiske kirke, mens billedet af den korsfæstede Frelser henviste til Kristi mystiske legeme, der på samme
måde var et symbol på Kirken. Alt omsluttedes af
lyset, som repræsenterede selve det guddommeliges
materialisering. 5 8 0
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Fig. 413. Interiør, set m o d øst. Oliemaleri af C. O. Zeuthen, 1863, udsnit af fig. 258. Møntergården, Odense. Interior looking east, 1863. Oil-painting by C. O. Zeuthen.

A N D R E ALTERTAVLER
NOTER s. 673

(†)Altertavle (fig. 413-28, 546-51) med malet årstal 1649 samt malerier, antagelig udført efter
1656.581 Gave fra Henrik Gyldenstjerne til
Skovsbo og hustru Lisbeth Podebusk. Tavlens
udskårne dele tilskrives med stor sikkerhed
Odensebilledskæreren Anders Mortensen, der

1657 leverede altertavlen til Nakskov kirke (DK
Maribo 103f.), ifølge kontrakten »efter den Alterthauffle udi Sancte Knuds Kirke i Ottense
med lige saa mange Billeder og anden Ziratt och
lige saa gott Arbejde«. 5 8 2 Altertavlen i Odense
har dog adskilt sig fra denne ved bl.a. at have
malerier i stedet for relieffer i de tre hovedfelter.
Endvidere ses variationer i figurernes placering
og de dekorative detaljer. Af malerierne fra tav-
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Fig. 415-16. *Evangelistfigurer fra (†)altertavle o. 1649 (s. 542). NE fot. 1992. 415. Markus, stående på løven.
416. Lukas, placeret over oksen. Møntergården, Odense. - *Figures of the evangelists from (†)alterpiece, c. 1649.
415. Mark the Evangelist, standing on the lion. 416. Luke the Evangelist, placed above the ox.

len er i dag kun bevaret bemalingen af storfeltet
med en fremstilling af Nadveren, der henføres
til maleren Hans Schütte fra Odense. 583
Af den godt 11 meter høje (knap 18 alen)
bruskbaroktavle, der nedtoges i to omgange,
henholdsvis 1872 og 1886, er bevaret samtlige 17
udskårne figurer, store dele af det arkitektoniske
rammeværk foruden to af de oprindelig tre malerier, alt deponeret 1941 på Møntergården i
Odense (inv. nr. 148/1941). Takket være Mummes beskrivelse fra 1844 og August Behrends'
detaljerede tegning fra 1872 (fig. 414) kan tavlen
rekonstrueres i hovedtræk. Der må dog tages
forbehold for identifikationen af fem apostle,
der 1749 fik tilsat nye attributter (spyd, kniv,

økse, kors og nøgle, se ndf.). En række af attributterne, der endnu fandtes 1941, ses dog ikke i
dag. 584
Altertavlen har omfattet tre stokværk, hvilende på et postament. De tre indsatte malerifelter var flankeret af stående figurer, der smykket
af hhv. komposite, joniske og toskanske (?) kapitæler fungerede som karyatider for de kronende gesimser og deres englehovedsmykkede
fremspring (fig. 548). Storstykket fremhævedes
særligt af snoede, vinrankeomvundne søjler. De
smalle bruskværks- og maskesmykkede sidevinger var i hvert stokværk trukket ud i konsolled, dekoreret med fantasifulde masker og
bruskværkskartoucher (fig. 419-20, 550). Disse

Fig. 414. *(†) Altertavle, o. 1649, tilskrevet Anders Mortensen (s. 539). Pennetegning af August Behrends 1872.
Nationalmuseet. - *(†) Altarpiece, c. 1649, ascribed to Anders Mortensen (p. 539). Ink drawing by August Behrends,
1872.
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Fig. 417-18. *Evangelistfigurer fra (†)altertavle o. 1649 (s. 542). NE fot. 1992. 417. Evangelisten Mattæus med
englen, der holder en kalk. 418. Evangelisten Johannes, ledsaget af sit symboldyr, ørnen. Møntergården,
Odense. - *Figures of the evangelists from (†)alterpiece, c. 1649. 417. Matthew the Evangelist with the angel. 418. John
the Evangelist with the eagle.

led udgjorde samtidig postamenter for andre
stående skikkelser.
Figurudsmykningen viste for nederste stokværks vedkommende de fire evangelister. Til
venstre og højre for storfeltet var hhv. Markus
(fig. 415), stående på en trækrone foran løven585
og Lukas (fig. 416), placeret på et tilsvarende træ
foran oksen. 586 På sidevingerne stod til venstre
Mattæus med en kalkholdende engel (fig. 417)
og til højre Johannes (fig. 418) med ørnen. I det
Fig. 419. * K o n s o l , smykket med englehoved og maske, oprindelig under evangelisten Johannes. Detalje
af (†)altertavle, o. 1649 (s. 541). Møntergården,
Odense. NE fot. 1992. - *Corbel, decorated with angel's
head and mask, originally placed below John the Evangelist. Detail from (†)altarpiece, c. 1649.
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mellemste og øverste stokværk var apostle. Det
midterste malerifelt indrammedes af Paulus med
opslået bog og sværd til venstre587 og til højre
Andreas med skråkors samt en tilsvarende
bog. 588 På sidevingerne var til venstre Peter med
bog og nøgle 589 og til højre Filip med korsstav
(sekundær) og velsignende gestus. 590 Topstykkets malerifelt flankeredes til venstre af Bartholomæus med kniv (sekundær) og til højre af
apostel (Jakob den Yngre eller Judas Taddæus)
med opslået bog og kølle. Yderst på gesimsen
stod til venstre Thomas med spyd (sekundært)
og bog, til højre apostel (Mattias eller Judas
Taddæus) med kortskaftet økse (sekundær) og
bog. Topstykket kronedes af den opstandne
Kristus, stående med korsprydet sejrsfane på en
kartouchebesat verdenskugle. Til venstre var
apostel (Simon?) med bog og fragment af attribut, vistnok en sav591 i højre hånd; til højre Jakob den Ældre med pilgrimshat, bog og stav.
Tavlens postament havde tre fyldinger med malede indskrifter, årstal og våbener (jfr. ndf.). Til
højre og venstre for alteret stod på selvstændige
fodstykker to gammeltestamentlige figurer,
hhv. Aron i ypperstepræstens dragt med ædelstensbesat brystplade og mannaskål i hånden592
og Moses med Lovens tavler og stav i højre
hånd. 593
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Fig. 421. Kristus med sejrsfane på verdenskuglen.
Detalje af *(†)altertavle, o. 1649 (s. 543). Møntergården, Odense. NE fot 1992. - Christ with victory banner
standing on the globe. Detail of *(†)altarpiece, c. 1649.

Tavlens staffering hidrører fra forskellige perioder. Yngst er en bemaling med egetræsfarve
(karnation, dragt og sekundære detaljer) og
guldbronze (udvalgte detaljer) af de nedre dele,
udført af August Behrends i forbindelse med
genopstillingen 1875 (se ndf.). Behrends iagttog
før opmalingen rester af kridtgrund og staffering, såvel på figurer, som på dele af den arkitektoniske ramme. 594 Desuden registreredes anvendelse af forgyldning og forsølvning af enkeltheder på dragter, evangelisternes symboldyr
og på ornamentikken. For de øvre deles vedkommende, der nedtoges 1872, ses endnu en
Fig. 420. Maskesmykket *konsol, oprindelig under
apostlen Peter. Detalje af (†)altertavle, o. 1649 (s.
541). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - *Corbel
decorated with mask, originally below the Apostle
Peter. Detail from (†) altarpiece, c. 1649.
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Fig. 422. Lukas, detalje af *figur fra (†)altertavle, o.
1649 (jfr. fig. 416 og s. 542). Møntergården, Odense.
NE fot. 1992. - St. Luke, detail of *figure from (†)altarpiece, c. 1649 ( c f . fig. 416 and p. 542).

hvidstaffering af ansigter og dragter. Enkeltheder er forgyldt, mens sidevingernes kartoucher
har turkisblå baggrund, alt antagelig hidrørende
fra en opmaling 1801 (fig. 420, se ndf.). Antagelig har tavlen også oprindelig stået med en tilsvarende bemaling og forgyldning. 1748 noteredes det, at i hvert fald Moses og Aron tidligere
var hvidmalede med zirforgyldning. Forgyldning var desuden anvendt på de arkitektoniske
led. 595
På postamentet og gesimsernes frisefelter var
indskrifter i gylden fraktur, antagelig på sort
bund. Nederst læstes indstiftelsesordene, 596 refererende til storfeltets nadvermaleri. Herover
stod, vel med hentydning til maleriet af Bønnen
i Getsemane: »Min Sjæl er bedrøvet indtil Døden« (Matt. 26, 38). 597 Dernæst under topstykkets maleri af Korsfæstelsen: »Jesu Christi Blod
renser os af al Synd« (1 Joh. 1, 7). 598 Øverst under Kristusfiguren: »Jeg er Opstandelsen Og Livet« (Joh. 11, 25). På fyldinger yderst på postamentet var på sort grund malet årstallet 1649

(hhv. »16« og »49«) over rose og tulipanlignende blomst. På de tilsvarende fremspring var
våbenskjolde (delvis med billedhuggerarbejde?)
for Henrik Gyldenstjerne, hvorover hans initialer HGS, og for hans hustru, Lisbeth Podebusk
med hendes initialer LPB. 5 9 9
Af malerierne, tilskrevet Hans Schütte og antagelig først indsat efter 1656 (jfr. ovf.), er alene
bevaret stafferingen af storstykkets nadverbillede (fig. 424), 270x259 cm, olie på træ. Fremstillingen er udført efter Peter Candids maleri,
kendt gennem stik af Johan Sadeler.600 Der er
dog ikke tale om nogen slavisk gentagelse. Kun
apostlene i billedets højre halvdel følger forlægget ligesom Kristusskikkelsen, om end dennes
ansigt med det himmelvendte blik afviger herfra. Også venstre halvdels figurer adskiller sig
fra stikket. Den profilvendte apostel i billedets
venstre forgrund er, bortset fra ansigtet, kopieret efter Jan Mullers stik af Belsazzars gæstebud. 601 Herfra hidrører desuden enkeltheder
som lysekronen med tre stående kvindefigurer,
bordets lysestager og forgrundens vandkande
med tilhørende fad. Blandt apostlene har navnlig to (placeret i bageste række som henholdsvis
nr. 2 og 4 fra venstre) portrætkarakter, og disse

Fig. 423. *Konsolhoveder fra topstykkets bjælkeværk. Detalje fra (†)altertavle, o. 1649 (jfr. s. 541).
Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - *Corbelheads from the upper structure of the (†)altarpiece, c. 1649.
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Fig. 424. Nadveren. *Oliemaleri, diskrevet Hans Schütte, fra storstykket af (†)altertavle, o. 1649 (s. 544).
Møntergården, Odense. NE fot. 1992.- The Last Supper. *Oil-painting ascribed to Hans Schütte, from the main
section of (†)altarpiece, c. 1649.

er forsøgsvis identificeret med tavlens mester
(antagelig Hans Schütte) og stifteren, Henrik
Gyldenstjerne. 602
Farveholdningen domineres af højrødt i enkelte af apostlenes dragter og baggrundens draperi, kontrasteret med sort, brunt og gråt i det
omgivende rum. Hertil kommer enkelte accenter af rosa (Kristi dragt), grønt, brunt, gult og
gyldent på de øvrige figurer, på lysekronen samt
på nadverbordets tilbehør. I nedre højre hjørne
sekundær indskrift med hvidgul antikva på sort:
»Kirkens gl. Altertavle blev bekostet af Henrik
Gyldenstjerne til Skovsbo 1649«. Restaureret
1962 af konservator Peder Hansen samt 1986 af
Anne-Marie Haagh Christensen, Møntergården, men bærer præg af ældre istandsættelser og
overmalinger. 603

I mellemste felt var et nu forsvundet †maleri
af Bønnen i Getsemane, jfr. fig. 413. At dømme
herefter var Kristusfiguren vist frontalt. 604 Topstykkets (†)korsfæstelsesbillede (jfr. fig. 413, 549)
var ifølge Christian Molbech både det mest kvalitetsfulde af de tre altermalerier og det bedst
bevarede. 605 Sidenhen er bemalingen helt udvisket; selve tavlen (127x106 cm) med tilhørende
ramme registreredes endnu 1992.606
Altertavlen bekostedes af Henrik Gyldenstjerne, ifølge Resen for 1000 joakimsdaler. 607
1694 limede snedker Christen Asmussen nogle
englevinger på tavlen. Endvidere udførtes en
manglende træsav (til Simon?). 608 I forbindelse
med kirkens hovedistandsættelse i 1750'erne repareredes altertavlen med ankre og lister, ligesom der indsattes en ny egefylding over alter-
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Fig. 425. Tværsnit af koret, set m o d øst, efter retableringen af den middelalderlige krypt. Altertavlen
fra o. 1649 er indtegnet (s. 546). Tegning af J. D. Herholdt o. 1875. Kunstakademiets Bibliotek. - Crosssection of the choir towards the east after the reestablishment
of the crypt. The altar-piece from c. 1649 is indicated.

bordet (postamentfeltet). Billedhuggeren Herman Jansen udførte et antal attributter til apostlene (et spyd, en kniv, en økse, et kors og en
nøgle). Endvidere skar han fire fingre til evangelisterne, en ny hånd og stav til Aron samt to
fingre og en halv fod til Moses, foruden fire vinger til englehovederne, et nyt stykke til den ene
blindfløj (sidevinge) samt en »fordeel« (!) til et
kapitæl. 609 Malermestrene Christian Hviid og
Rasmus Wolf nystafferede og forgyldte billedskærerarbejdet samt afvaskede de tre malerier.
Af disse betegnedes de to øverste som værende i
god stand, mens Nadverbilledet kun var i nogenlunde stand. 610 Under arbejdets første faser
generedes håndværkerne i øvrigt af Latinskolens
uregerlige elever, der benyttede sig af malerens
»paa Alteret henlagte Pensler og farver«, som de
brugte til at overstryge de forgyldte indstiftelsesord med, malet nederst på alteret, ligesom
forgyldningen og malingen »paa mange stæder
med ureene føder var bleven besudlet og ilde
tilreed«.611
1801 opmaledes altertavlen, ligesom alle kirkens øvrige større inventargenstande, med hvid
blank oliefarve af mester Neuhaus (Jens Neu-

hausen?)612, en staffering, Molbech 1815 karakteriserede som »en Prydelse, man til visse kunne
have sparet sig«. 613 1817 ferniseredes et maleri
ved alteret (et af de tre altermalerier?), og 1845
nystafferedes alteret af malermester Kornbeck,
idet guldet afvaskedes og udbedredes med gul
farve, hvor dette ikke var ganske »overlagt«.
1867 rensede og vaskede maleren Ludvig Prange
altertavlen samt ferniserede altermalerierne.38
1872 nedtoges altertavlen i forbindelse med
korets ombygning. 614 De to øverste afdelinger
henlagdes på konsistoriets loft (fig. 426), og kun
den nederste del genopstilledes for en kort periode 1875-86, mens overvejelserne vedrørende
Claus Bergs tavle og dennes istandsættelse bragtes til en afslutning (fig. 428). I denne forbindelse stafferedes tavlens træværk med egetræsfarve og bronze, og dele nyforgyldtes. 38 Et forslag om tavlens genanvendelse i Vor Frue kirke
blev ikke realiseret.615 1887 opfriskede August
Behrends det gamle altermaleri, vel nadverbilledet, og nystafferede rammen, måske med henblik på planer om genbrug af denne del. 38 Altertavlens skæbne drøftedes påny 1899, da man
overvejede en anbringelse enten på et museum
eller i en planlagt kirke i byens vestkvarter.
1901-03 var nadverbilledet da også deponeret i
distriktskirken Elim. 616 1931 ytredes bekymring

Fig. 426. Figurer fra (†)altertavle o. 1649, midlertidigt
hensat på loftet over konsistoriesalen. Ældre fot. i
Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Figures from (†)altar-piece
c. 1649, temporarily placed in the loft above the consistorium.
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om altertavlens skæbne, og der foresloges en
midlertidig placering af de på konsistorieloftet
deponerede figurer i krypten, et forslag, der synes realiseret 1933 eller 1934.617. 1937 omtales
figurerne dog som placeret i kirkens kælder.51
Samme år foresloges disse anbragt på byens museum, mens en restaurering af alterbilledet
(Nadveren) nævnedes. 618 1941 modtoges altertavlen som depositum fra menighedsrådet i Fyns
Stiftsmuseums historiske afdeling, idet man foreslog en ordning, hvorefter tavlen atter genopstilledes.619 I en årrække var et udvalg af skulpturerne samt maleriet udstillet i Møntergårdens
kirkesal, mens andet var placeret i et kælderdepot under Eiler Rønnows gård. 1992 overførtes
figurskulpturerne til Odense adelige Jomfrukloster, mens de arkitektoniske dele samt nadverbilledet forblev, sidstnævnte adskilt i tre dele, i
museets magasin. Et forslag samme år om en
genopstilling af altertavlen (eller dele heraf) i
domkirken synes ved redaktionens afslutning at
skulle blive realiseret.620
†Altertavler. 1) Om den middelalderlige høj-

alterprydelse vides intet bestemt. I forbindelse
med S. Knuds helgenkåring 1100 placeredes
hans skrin her (jfr. s. 89 og 425f.). Muligvis har
dette gennem middelalderen fortsat været anbragt ved eller på højalteret og hermed fungeret

Fig. 427. Medaljoner med våbener for kansler Niels
Kaas' fædrene og mødrene slægt (Kaas og Bjørn).
Detalje fra †altertavle, 1582 (s. 547). Pennetegning i
Bircherod, Monumenta (o. 1679). Det Kongelige Bibliotek. - Medallions with coats-of-arms for the paternal
and maternal families (Kaas and Bjørn) of Chancellor
Niels Kaas. Detail from †altarpiece, 1582 (p. 547). Ink
drawing.
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Fig. 428. Altertavlen fra o. 1649, opsat i det nyrenoverede kor i reduceret form. Foroven er placeret
Kristus med sejrsfanen og keruberne fra †korskranke
(jfr. fig. 421 og 467). C. Bech fot. før 1885. Møntergården, Odense. - The altar-piece from c. 1649, installed
in reduced form in the newly restored choir. Above are
placed Christ with the banner of victory and the cherubs
from the †chancel screen.

som et retabel.621 Det er dog uvist, om helgenskrinet har stået på selve bordet, været ophængt
ovenover eller fået plads på en særlig forhøjning
bagved, måske overdækket af et ciborium. En
placering af skrinet i krypten er dog heller ikke
utænkelig (jfr. s. 414).
2) 1582, skænket af kansler Niels Kaas. 622 Tavlen var tilsyneladende formet som en katekismustavle og fremhævedes 1591 af biskop Jacob
Madsen som et eksempel til efterfølgelse. 623 Ifølge »konferensråd Ulfeldt« (formentlig rigsråd
Jacob Ulfeldt til Selsø og Kogsbølle) skal tavlen
have lignet en peberkage med noget flitterguld
på, nok en hentydning til dens billedudskæringer i lavt relief med forgyldning. 624 På tavlen
fandtes to medaljoner med våbenskjolde for
Niels Kaas' fædrene og mødrene slægt (Kaas og
Bjørn) med tilhørende randskrift i versaler (fig.
427). 625 Endvidere skal her have været signatur
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og årstal for den holstenske maler Zacharias Getreuer, der efter en ubekræftet, langt senere tradition kaldtes til Odense for at arbejde på altertavlen. 626
O. 1649 erstattet af Anders Mortensens altertavle. Kaas' tavle, betegnet som »gammel«,
fandtes endnu i kirken o. 1679, da brødrene Bircherod registrerede den. 87 Antagelig er den
identisk med kirkens gamle altertavle i koret,
som snedker Christen Asmussen 1689 rettede
på, da den var ved at falde ned og kunne have
forårsaget stor skade og ulykke. 219 1694 affejede
maler Johan Christian Zachariassen Getreuer
den gamle tavle i koret og kriderede den bag
ved. 2 9 Tilsyneladende har tavlen været placeret i
søndre sideskibs østende indtil o. 1700, da Ahlefeldts kapel indrettedes her (jfr. fig. 294, 2).
Herefter var den tilsyneladende en kort periode
anbragt ved væggen i det vinduesløse tredje fag i
søndre sideskib. 1719 nedtog man imidlertid
»den gamle altertavle«. Antagelig skete dette i
forbindelse med udhugningen af et dørhul til et
pulpitur (jfr. s. 297). 29
†Sidealtre. Af de middelalderlige sidealtre (jfr.
s. 87f.) lader kun få sig omtrentligt stedfæste, og
dette tilmed så godt som udelukkende på grundlag af kilder fra senmiddelalderen eller den tidlige reformationstid. 627 Bortset fra kryptens hovedalter (se ndf.) er intet bevaret af eventuelle
alterborde. Foran koret eller måske placeret under lektoriet på overgangen mellem kor og skib
kan have været et S. Anne alter i syd (»synden
nest Korsdøren«) og S. Knuds alter i nord (»norden kordøren, hos korsdøren«), Helligkorsalterets placering er ikke omtalt, men har antagelig
været i midtskibet, vest for koret eller foran lektoriet. I kirkens søndre side var et Vor Frue alter,
måske i den østlige del af søndre sideskib. Også
i kirkens vestende fandtes et Vor Frue alter. Endelig stod altre i S. Benedikts kapel, vel på kirkens sydside samt i S. Knuds kapel på nordsiden
(jfr. også s. 270).
De øvrige sidealtre lader sig ikke placere. Det
gælder Apostlenes alter, Helligtrekongers alter (S.
Jodocus' alter), Biskop Jens Beldenaks alter, Kristi
legemes alter, S. Laurentius' alter og Skrædderlavets
alter.

I krypten blev 1946 af C. G. Schultz fremdraget syldsten samt kalkmørtelaftryk af et hjørne,
antagelig fra et †alterbord, romansk, o. 110x50
cm, placeret i apsidens midte. Bordet sløjfedes i
forbindelse med kryptens ombygning i 1400'erne
(jfr. bygning).
†Sidealterprydelser m.m. 1) Madonnabillede,
nævnt 1235 for sin helbredende kraft. 628
2) Madonnabillede af sten, placeret på alter,
stiftet af biskop Navne (antagelig Navne Gyrstinge (1416-40)) på kirkens sydside og formentlig viet Vor Frue (s. 88). Næppe identisk med
ovennævnte.
3) S. Knudsbillede, efter foreskrifterne til biskoppen og domkapitlet anbragt på alter, oprettet 1408 og viet S. Knud (s. 89).
4) Altertavle, middelalderlig? af træ. Nævnt
o. 1730 af Jacob Bircherod. Han havde i sin ungdom (dvs. i de første årtier af 1700'erne) set et
gammelt alter i kirken, som syntes at have stået
der i de katolske tider, og som var placeret på et
alterbord af træ. 629 Alterets nærmere udformning, placering og senere skæbne er ukendt. Det
var næppe denne, men snarere Niels Kaas' tavle,
som blev nedbrudt 1719 (se ovf.). Tavlen kan
have været imellem den store mængde inventar,
der kasseredes i forbindelse med renoveringen i
1750'erne (se ovf.).

Fig. 429. Detalje af alterkalk (nr. 2) med støbte krucifiksgrupper, genanvendt fra ældre †kalk (s. 550). NE
fot. 1993. - Detail of chalice (no. 2) with cast crucifixion
groups, reused from an earlier tchalice.
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Fig. 430-31. Alterkalke nr. 1 og 2. NE fot. 1993. 430. Alterkalk nr. 1, udført 1699 af Jesper Hansen Rust, Odense
(s. 549). 431. Alterkalk nr. 2, omstøbt 1772 af Thorn Henrichsen Schiellerup fra ældre †kalk (s. 550). - Chalices
no. 1-2. 430. Chalice (no. 1), made in 1699 by Jesper Hansen Rust, Odense. 431. Chalice (no. 2), re-cast in 1772 by
Thorn Henrichsen Schiellerup, out of an earlier tchalice.

ALTERSØLV
NOTER s. 676

Domkirkens altersølv hidrører hovedsagelig fra
tiden efter 1700. I nyere tid er samtlige genstande under bunden ejermærket med domkirkens navn, »Sct. Knuds Kirke i Odense«, indgraveret i kursiv.
Alterkalke og diske. 1) (Fig. 430), 1699, 20,5 cm
høj. På tunget fodplade med rhombesmykket
standkant er sekssidet profileret fod af form som
pyramidestub, der går over i halvrunde tunger.
På en af fodtungerne er pånittet støbt Kristusfigur med flagrende lændeklædesnipper på graveret bladkors med oprullet skriftbånd, hvorpå
med graverede versaler: »Inri«. Over profilled
er sekskantet skaft med flad knop, hvorpå rudebosser med reliefversaler: »Ihesvs« mellem

Danmarks Kirker, Odense

krydsskraverede bladtunger. Over profilring er
et kummeformet bæger, på hvis nedre del er
sekstakket bladornament i relief. Nyere indsats
med hældetud. På fodpladen ses mestermærke
for Jesper Hansen Rust (fig. 432, Bøje II, 4091)
samt Odensemærke med årstallet 1699 (Bøje II,
4011). Under fodpladen er ejerbetegnelse (jfr.
ovf.) samt under selve foden vægtangivelse med
indprikket skriveskrift: »vog 34 lod 3½ q«.
Den tilhørende disk (fig. 433) er 15,5 cm i
tvm. med glat fane, hvorpå graveret Jesumonogram og cirkelkors. Ingen stempler. Under bunden graveret ejerbetegnelse. Under fanen vægtangivelse: »wog 9 lod ½ q«. Nære paralleller til
kalk og disk findes i Fåborg kirke. Begge dele er
udført 1697, ligeledes af Jesper Hansen Rust. 6 3 0
Kalken og disken anføres tidligst i kirkens inventarium 1802. 29
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2) (Fig. 429, 431), omstøbt 1772 af ældre kalk
(jfr. †alterkalke) med genanvendelse af fire krucifiksgrupper, antagelig o. 1600. 26 cm høj.
På smal fodplade er høj klokkeformet fod i to
afsæt. Herpå er nittet fire ens, støbte krucifiksgrupper med den korsfæstede Kristus, flankeret
af Maria og Johannes. Karakteristisk er Kristusfigurens lændeklæde med snip mellem benene
og de bøjleagtige volutter såvel på de vandrette
korsarme som ved den lodrette korsstamme.
Krucifiksgrupperne er overført fra en ældre
†kalk, der var smykket med i alt seks krucifikser
på foden og tidligst nævntes 1678 (se ndf.). C y lindrisk skaft, indrammet af profilled og med
midtdelt flad knop. Glat, kummeformet bæger,
muligvis yngre. Nyere indsats.
Fire stempler på fodplade, heraf to mestermærker for Thorn Henrichsen Schiellerup (Bøje
II, 4173) og to bymærker for Odense (Bøje II,
4021). Under fod indprikket årstal og vægtangivelse med skriveskrift: »Af N y e omgiort in
Martij 1772. Vog 58 Lod ½ qtin«. Endvidere under standkant ejerbetegnelse.
Kalken blev omstøbt 1772 af ældre kalk (se
ndf.). 631 1779 forgyldte R. Müller (antagelig
Rasmus Rasmussen Møller) en kalk, muligvis
denne, foruden en disk, og der tillagdes 1 lod og
2 kvint sølv. 632
Den usædvanlige fod med de fire krucifiksgrupper viderefører opbygningen af den ældre
kalk, hvoraf den var omstøbt, omend denne
havde seks grupper på foden. Den klokkeformede profil er beslægtet med Jonas Henrichsen
Jonassens kalke i Langå kirke og på Kronborg,
Handels- og Søfartsmuseet, begge fra 1782. 633
Tilhørende disk (fig. 434), 1724, 20 cm i tvm.,
glat. På fanen graveret cirkelkors. Under bunden to stempler: mestermærke for Søren Pedersen (Bøje II, 4097) og bymærke for Odense; endvidere graveret ejerindskrift (se ovf.). Under fanen graveret årstal, 1724 samt blankt våbenskjold omkranset af to korslagte palmegrene.
Desuden indprikket vægtangivelse: »Wog 15
lod.«
†Alterkalke og diske. 1524 nævntes som del af
tilbehøret til skrædderlavets alter en kalk, smykket med Jomfru Marias billede på foden. Vægt

25 lod. Med tilhørende disk. 634 1533 omtaltes
røveri af guldkalk, vejende 150 ungarske gylden, fra S. Knuds kloster, stjålet af præsten Per
Suenssøn, der rendte af klosteret for at blive
evangelisk prædikant. 635 Hvorvidt kalken har
været benyttet i kirken eller alene i klosteret,
fremgår ikke. Gerningsmanden for tyveriet blev
pågrebet 1551, men fik kongens løfte om frihed
mod at betale kalkens værdi eller så meget, som
det var muligt. 6 3 6 Om kalkens skæbne melder
kilderne dog intet. 1534 konfiskerede grev Christoffer af Oldenborg domkirkens kostbarheder,
bortset fra fire kalke (jfr. s. 414). 1630 omtales
opforgyldning af kirkens store disk. 29 1633 leveredes to kalkduge (se ndf.) til kirken, der på
dette tidspunkt i det mindste må have haft to
alterkalke, vel omfattende også præstens kalk,
se †sygesæt. 1635-36 er i inventariet registreret en
stor forgyldt kalk med kobberfod samt en lille
sølvkalk. Den førstnævnte synes kasseret efter
1674, hvor inventariet alene noterer den forgyldte kobberfod af den gamle kalk. Bægeret
kan være indgået i kirkens nye sølvforgyldte
kalk, tidligst nævnt 1674 med tilhørende disk og
vægten 75½ lod. Formentlig er det denne kalk,
vejende 76 lod, der omtales med en tilhørende
disk fra 1678 og beskrives som smykket med
seks krucifikser »neden om«, dvs. på foden. 29
1763 fik kalken på sognepræstens begæring aftaget nogle zirater i midten (måske bl.a. to af de
ialt seks krucifiksgrupper) med en samlet vægt
af 3 lod 2 kvint og 1 ort. Delene solgtes til guldsmeden Friedrich Wissing. 29 Omsmeltet 1772 til

Fig. 432. Mestermærke for Jesper Hansen Rust og
Odensemærke 1699. Detalje af alterkalk (nr. 1, fig.
430) (s. 549). NE fot. 1993. - Jesper Hansen Rust's
maker's mark and city mark of Odense, 1699. Detail of
chalice (no. 1, fig. 430).
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Fig. 433-34. Diske. Møntergården, Odense fot. 1980. 433. Disk, antagelig udført a f j e s p e r Hansen Rust, Odense
(s. 549). Anvendt sammen med alterkalk nr. 1. 434. Disk, udført 1724 af Søren Pedersen, Odense (s. 550). Patens. 433. Paten, probably made by Jesper Hansen Rust, Odense. Used together with chalice no. 1. 434. Paten made in
1724 by Søren Pedersen, Odense.

den nuværende alterkalk nr. 2. Den førnævnte
lille sølvkalk er muligvis den, der omtales 1674
med vægten 23 lod og en tilhørende disk, men
kan også have været identisk med kapellanens
kalk (og disk) med vægten 22 1/4 lod, se †sygesæt. Begge dele omstøbtes til en alterkande
1690, jfr. ndf.
†Kalkklæder. 1633 leverede Karen Johan Borckersens 1 alen grønt taft til to duge over kalk og
disk samt 4 alen guldkniplinger til en af dugene.
Anneken Poul Nielsens syede begge og leverede
selv silke samt guldsnore til Jesu navn på en af
disse. 29 1678 nævntes et klæde af rødt taft til kirkens kalk med de seks krucifikser samt til kapellanens kalk (jfr. †sygesæt). Sidstnævnte fornyedes 1680-81. 29 1691 foræredes et nyt rødt taftklæde til kalken (den førstnævnte?) af Gymnasiets forhenværende rektor, Niels Hals' hustru.
1700 anskaffedes 3½ kvarter rødt sarge de soi (kipervævet, let silkestof) samt guldfrynser til et
kalkklæde, beregnet til præstens sygesæt (se
ndf.). Samme år nævntes i kirkens beholdning
endvidere et klæde af broderet atlask med guld
og silkefrynser omkring, skænket af kancelliråd
Jens Lassen til kapellanens sygesæt. 2 9 Begge

nyanskaffelser var måske inspireret af en samtidig påmindelse fra stiftsprovst Jørgen Jørgensen
Carstens om, at sygesæt ikke måtte bæres frit på
gaden, men skulle dækkes med et klæde eller
være i et futteral. 637 1755 skænkede en jomfru
Swidtzer et nyt rødt atlaskdække, underforet
med taft og smykket med en galon samt giverens navn, og donationstidspunktet 9. aug.
1755. Et rødt broderet stykke til kalken (dette?)
omtales senest 1858 som ubrugeligt og synes
herefter udgået.
*Hostiegemme (fig. 435-36), 1. fjerdedel af
1200'erne, af forgyldt kobber med gravering og
grubeemalje. 638 Gemmet, sikkert et Limogesarbejde, er udformet som en due, 16,5 cm høj
og 22,5 cm lang (fra næb til halespids). Fødderne
er monteret på en cirkelrund plakette, 7 cm i
tvm., og denne er igen fæstnet til en tallerken,
19 cm i tvm.
Duens krop er sammensat af to spejlvendte
dele, hvortil er føjet næb, ben og fødder samt
vinger og hale. 639 Til opbevaring af den indviede
hostie er i ryggen nedsænket en beholder af
form som et halvt æg, hvis låg, i fortsættelse af
ryggens runding, er påhængslet ved fuglens
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nakke og nederst fastholdt af en not. Duens
krop, hostiebeholderens låg og fodpladen prydes af forskellige graveringer, - hovedet, brystet
og ryggen, inklusive lågets overside, af et skællignende mønster 640 og lågets underside af Guds
velsignende hånd i skybræmme på baggrund af
juvelbesat kors (fig. 435). Halens underside har
fjermønster, mens der på både over- og underside af tallerkenen er tunger; på fanen takker. 641
Fuglens vinger er ligesom oversiden af dens hale
prydet med grubeemalje, lagt i henholdsvis
skælmønster og striber illuderende fjer. 642 Også
plaketten under fuglens fødder er emaljeret i et
mønster af blomsterranker omgivet af en bølgebort. Emaljeringens farveskala spænder fra
hvidt, gult og lyseblåt til rødt, grønt og turkis
samt mørkeblåt. Slebne halvædelsten i blåt,
rødt, grønt og hvidt er påsat øjne, vinger og låg,
i sidstnævnte tilfælde på baggrund af pånittet ornament bestående af fire tilspidsede blade.
I tallerkenens fane ses fire store og tyve små

Fig. 435. Detalje af *hostiedue med hostiegemme i
ryggen (s. 552). På inderside af låg ses indgraveret
kors og Guds velsignende hånd. Nationalmuseet. LL
fot. - Detail of *Eucharist dove, with compartment for the
Host in its back. On the inner side of the lid an engraved
cross and God's hand raised in blessing can be seen.

huller; de store sandsynligvis beregnet til †ophængningskæder, de små måske til den til hostieduer ofte knyttede krans, udformet som en
forenklet bymur og symboliserende det himmelske Jerusalem. 6 4 3
Gemmet er et af de tidligste og bedst bevarede
af de ca. 25 nu kendte hostieduer, som er fremstillet i Limoges i 1200'erne, 644 tilsyneladende i
forlængelse af ældre traditioner. 645 Fælles for
disse arbejder er kroppens graverede skælmønster, emaljebeklædningen på vingerne, halen og
den plakette, som langt de fleste duer står på, 646
samt halvædelstensprydelserne. De herudover
ganske store variationer gælder fortrinsvis størrelsen og proportionerne, udformningen af hostiebeholderen og benenes krumningsgrad. 6 4 7
Hostieduen nævnes tidligst 1635. 648 Fra 1682
ses den lejlighedsvis nævnt som et røgelsekar af
kobber »i en dues lignelse«. 649 1804 blev den af
stiftsprovsten forlangt udleveret for at blive
sendt til Oldsagskommissionen i København,
hvor den registreredes 1810 (NM. Inv. nr.
443). 650
Oblatæske (fig. 437), 1703, skrinformet, ca.
6,5 cm høj, 15,5x11 cm, med drevet pærestav
både på låg, omkring felt med kors i ophøjet
arbejde og på fod. Perlestav omkring æskens sider og lågets midtfelt. Under bunden mesterstempel for Matthies Simonsen (Bøje II, 4093)
og bymærke for Odense. Endvidere graveret
årstal 1703 og indprikket vægtangivelse: »vog
34 lod«, graveret ejerindskrift foruden årstallet
1875.
Oblatæsken var en del af Anne Brahes donation, der også omfattede alterklæde, alterdug
samt messehagel (jfr. disse).
*Oblatæske, o. 1844, hjerteformet med indgraveret krucifiks og tysk versificeret indskrift
på låget. 1844 beskrevet af Mumme som hjerteformet, med vægten 14 lod 3½. kvint samt smykket med krucifiks og indskrift på låget. 651 1932
deponeret i Hans Tavsens kirkesal, Odense (senere Hans Tavsens kirke) og 1961 udgået af
domkirkens inventar. 51 Æsken, der kan være
omstøbt af en ældre oval †oblatæske (se ndf.),
vil blive nærmere beskrevet under redaktionen
af Hans Tavsens kirke.
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Fig. 436. *Hostiedue, 1200-25 (s. 551). Limogesarbejde af forgyldt og emaljeret kobber. Nationalmuseet. NE
fot. 1994. - *Eucharist dove, 1200-25. Linoges-work of gilt and enamelled copper.

†Oblatæsker. 1632 betakes Peder Lett for en
æske til oblater, vel den æske, skåret i ben, der
nævnes i inventariet 1636 og hvis låg limedes
1667. 25 1674 omtaltes tre oblatæsker, en aflang
elfenbensoblatæske, en gammel »trind« benæske, måske den ovf. nævnte samt en lille gammel trææske, der var itu. 1676 figurerede alene
en enkelt elfenbensæske, vel den første, der 1721
udgik som ubrugelig. 2 9 1760-1800 nævnede inventarierne en trææske til at hente oblater i.
1802-20 omtaltes en oval sølvæske. Fra 1821 registreredes ved siden af oblatæske nr. 2 en mindre oblatæske med vægten 14 lod, vel denne. 29

Erstattet med eller muligvis omstøbt til hjerteformet oblatæske, tidligst nævnt 1844 (se ovf.).
Sygesæt. Domkirken har i hvert fald siden
1678 haft to sygesæt til henholdsvis sognepræsten og den residerende kapellan. 1893 anskaffedes endnu et sygesæt til indehaveren af det nyoprettede embede som kaldskapellan.
1) (Fig. 438), 1700, omstøbt af ældre sygesæt.
Omfattende kalk og disk i sort læderbetrukket
futteral, oprindelig i sognepræstens forvaring,
tillige med †oblatæske og †vinflaske samt †kalkklæde (jfr. †kalkklæder). I dag anvendt af biskoppen.
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14 cm høj kalk med sekstunget fod, hvorpå
nittet støbt krucifiks, seksdelt skaft med profilled ved overgang til fod og bæger, flad knop
med rudebosser, hvorpå med reliefversaler:
»Ihesvs«. Glat bæger med svag udkragning ved
mundingsrand. På fod indgraveret med versaler:
»S: Knuds Kirke til hørende 1700«. Under fod
mestermærke for Matthies Simonsen (Bøje II,
4093). 652 Tilhørende disk, tvm. 10,4 cm, glat
med cirkelkors og Jesumonogram i medaljon på
fanen.
Ifølge regnskaberne omstøbtes det gamle sygesæt til nyt af Simon Matthiesen, dvs. af dennes familiefirma, der da var overtaget af sønnen
Matthies Simonsen efter faderens død 1697.
1703 forgyldtes kalk og disk for fire dukater.
1725 loddedes skruen på provstens lille vinflaske, mens selve futteralet omgjordes 1745 og
vinflasken 1754.29 Efter 1815 nævnes hverken
oblatæske eller flaske i inventariet. 29
2) (Fig. 440), 1703 og o. 1850, omfattende
kalk og disk samt vinbeholder med oblatgemme
i låget, alt i et sort læderfutteral. Oprindelig beregnet til domkirkens kapellan. I dag anvendt af
domprovsten.
Kalken er 14 cm høj og formet ganske som nr.
1 med sekstunget fodplade og fod, hvorpå er
nittet krucifiks. Knoppen har rudeformede bos-

ser, hvorpå reliefversaler med »Ihesvs«. Glat
bæger med svagt udadkraget mundingsrand.
Graveret versalindskrift på foden: »S. Knuds
Kirke til hørende 1703«. Under fodpladen med
graveret skriveskrift: » O m Giort Ao 1703 Da
Hr Madtz Rostoch Var Med Tienner«. Ingen
stempler, men ifølge regnskaberne leveret af
Matthies Simonsen, Odense ligesom disk. Jfr.
nr. 1 samt usigneret og udateret sygesæt i Tommerup kirke, tilskrevet Matthies Simonsen. 653
Disk, 10 cm i tvm., glat med graveret Jesumonogram i cirkelmedaljon og cirkelkors. Graveret ejerbetegnelse under fanen. Ingen stempler.
Vinbeholderen, der har oblatgemme i låget,
er o. 1850 antagelig reparereret eller helt omgjort af ældre. Indgraveret ejerbetegnelse på
korpus. I låget mesterstempel for Niels Christopher Clausen (virksom -1843-75-) (Bøje II,
4280).
Ifølge indskrift under bunden omsmeltet, måske af ældre sygesæt. Matthies Simonsen betaltes 17. marts 1703 3 rdl. for sættet, der var beregnet til kapellanen. Det vejede 33,5 lod og
svarede som nævnt helt til sognepræstens sygesæt fra 1700.29 1711 eller 1712 anskaffedes et futteral hertil samt en klædesforet dåse til en †vinflaske. 654 1719 omtales kapellanens lille sølvflaske til vin, der nyforgyldtes og fik skruen re-

Fig. 437. Oblatæske,
udført 1703 af Matthies
Simonsen, Odense som
del af donation fra Anne
Brahe (s. 552). NE fot.
1993. - Wafer box made
in 1703 by Matthies Simonsen, Odense as part of
a donation made by Anne
Brahe.
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Fig. 438-39. Sygesæt nr. 1 og 3. NE fot. 1993. 438. Sygesæt nr. 1, omstøbt 1700 af Matthies Simonsen, Odense
fra ældre †sygesæt (s. 553). 439. Sygesæt nr. 3, udført 1893 af Laurids Grønlund, København (s. 555). Communion sets for the Sick. 438. Communion set for the Sick (no. 1), recast in 1700 by Matthies Simonsen, Odense from
an earlier †Communion set for the Sick. 439. Communion set for the Sick (no. 3), made in 1893 by Laurids Grønlund,
Copenhagen.

pareret. 1748 leverede Lambert bogbinder et nyt
futteral. 29 1757 udførte Friedrich Wissing af den
lille sølvæske og flaske (vel kapellanens) en sølvflaske til vin med en skrue på samt et »andparte«
rum til at lægge brød i (dvs. oblatgemme) beregnet til kirkens sygekalk, antagelig kapellanens sygekalk, idet sognepræstens vinflaske var
fornyet 1754 (se ovf.). Vægt 10 lod 3½ kvint.
1760 anføres et læderfutteral og en dåse (†oblatdåse) af sølv under kapellanens sygesæt. 1797
blev kalkens bæger loddet og forgyldt hos guldsmed Møller (Rasmus Rasmussen Møller). 38
1788-1815 er flasken i kapellanens sygesæt ikke
nævnt i inventariet; 1821 registreredes (på ny?)
en vinflaske med oblatgemme (vægt 11 lod) i
futteral, og det anførtes, at flasken behøvede en
indvendig omforgyldning, da vinen ellers straks
»bedærves«, eftersom sølvet ikke var fint - en
klage, der gentoges 1830-40. 29 Flasken kan herefter være istandsat eller helt omgjort, omend
den bibeholdt sin vægt. Derimod er oblatdåsen
(jfr. ovf.) ikke længere registreret.
3) (Fig. 439), 1893, omfattende kalk og disk
samt vinbeholder med oblatgemme i låget. Kalken er 14,2 cm høj. Cirkulær fod i to afsæt, glat
skaft med flad knop, hvorpå rudeformede bosser med reliefversaler: »Jhesus«. Glat bæger med

graveret kors midt på korpus og profileret mundingsrand. Under standkanten tre stempler: mestermærke for Laurids Grønlund (Bøje II, 4304),
Københavnsmærke 1894 samt guardeinmærke
for Simon Groth. Under foden graveret med
skriveskrift: »St. Knuds Kirke« og »Anskaffet
1893«.

Fig. 440. Sygesæt (nr. 2), udført 1703 af Matthies Simonsen, Odense (s. 554). NE fot. 1993. - Communion
set for the Sick (no. 2), made in 1703 by Matthies Simonsen, Odense.
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Fig. 441. Skeer, udført 1913 af Rasmus Albert Christopher Christophersen og 1938 af Emil Johansen,
begge København (s. 557). NE fot. 1993. - Spoons
made in 1913 by Rasmus Albert Christopher Christophersen and in 1938 by Emil Johansen, both of Copenhagen.

Disk, 10 cm i tvm, glat med graveret cirkelkors på fane. Under fane tre stempler samt to
indskrifter, identiske med kalkens.
Vinbeholder, glat, med oblatgemme i låg.
Under bunden tre stempler, mestermærke for
Laurids Grønlund (jfr. Bøje II, s.130) samt bymærke og guardeinmærke som de ovennævnte.
På korpus graveret ejerbetegnelse, jfr. ovf.
Sygesættet, der er i sort læderbetrukket futteral med violet fløjlsfoer, anskaffedes 1893 til
kirkens kaldskapellan eller tredjepræst. 38
†Sygesæt. 1678 nævnes både forgyldt kalk og
disk hos præsten (vægt i alt 36 lod) og et tilsvarende sæt med tilhørende kalkklæde hos kapellanen (vægt 22 1/4 lod). Kapellanens sæt nygjordes 1680 af Simon Guldsmed (Simon Matthiesen), »da det var brændt sønder«. 1691 udfærdigedes en ny kande (se alterkande nr. 1),
hvortil anvendtes en kalk og disk, beskrevet
som det ældste af de to sæt, der stod hos kapellanen Mads Rostock, måske kapellanens sygesæt
eller kirkens lille sølvkalk med tilhørende disk
(se †alterkalke og diske). 1681 forgyldtes præstens sæt 219 og omgjordes 1700 til det nuværende
(sygesæt nr. 1).
Alterkander. 1) (Fig. 443), 1691, højde 28,5 cm,
med rund profileret fod på glat fodplade, indknebet skaftled og svagt pæreformet korpus

med næbtud og bøjlehank, hvorpå indgraveret
blad, forneden afsluttet i fliget skjold. Pæreformet gæk og fladt låg, hvorpå er graveret den
korsfæstede Kristus på Golgathahøjen med
Adams kranium og knogler, indrammet af
krans med blade og blomster. Lille låg over tuden. Ifølge graveret versalindskrift på korpus'
nedre del omgjort i 1691 og forøget med 74 lod 2
kvint sølv af daværende sognepræst Ludvig
Stoud, hans »medtjener«, kapellan Mads Rostock og kirkeværgen Claus Nissen. Under låget to mestermærker for Simon Matthiesen
(Bøje II, 4080), indprikket vægtangivelse med
skriveskrift (127 lod 2 kvint) og ejerbetegnelse i
indridset kursiv. Den pæreformede kande følger
en almindelig baroktype, jfr. f.eks. alterkanden i
Vartov fra 1694 (DK KbhBy 4, 43).
Kanden omstøbtes af kirkens †alterkande samt
kapellanens †sygekalk og disk. Desuden tillagdes ekstra sølv. 25
2) Porcelæn, Bing & Grøndahl, antagelig identisk med én af de to porcelænskander, der anskaffedes 1857. 29 Sort, med forgyldte kanter og
guldkors på korpus. Den anden af kanderne udlåntes 1932 til Hans Tavsens kirke(sal), men blev
1961 endeligt afgivet hertil.51
3) (Fig. 444), 1890, skænket af kirkeværge
Frederik Wilhelm Hey. 6 5 5 30,5 cm høj. Kopi efter kirkens gamle alterkande (nr. 1), dog med
afvigelser i detaljerne, således fodens enklere

Fig. 442. Skål, udført 1905 af Rasmus Albert Christopher Christophersen, København (s. 558). NE fot.
1993. - Bowl, made in 1905 by Rasmus Albert Christopher Christophersen, Copenhagen.
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Fig. 443-44. Alterkander nr. 1 og 3. NE fot. 1993. 443. Alterkande, udført 1691 af Simon Matthiesen, Odense (s.
556). 444. Alterkande, udført 1890 af Emil Christiansen, København og skænket af kirkeværge Frederik Wilhelm Hey (s. 556). - Wine ewers (no. 1 and 3). 443. Wine ewer, made by Simon Matthiesen, Odense in 1691. 444. Wine
ewer, made in 1890 by Emil Christiansen, Copenhagen and donated by Frederik Wilhelm Hey, churchwarden.

profil, det indgraverede kors i strålekrans på
korpus, tudens form med fliget blad i relief,
gækkens rosetprydelse og den båndomvundne
laurbærkrans i stedet for blomsterprydet krans
om lågets Kristusbillede. På foden indgraveret
med versaler: »Skænket 1890 af vinhandler Frederik Wilhelm Hey R. af D. Kirkens værge siden
1869«. Under foden, under korpus' bund samt
under låget tre identiske stempler: mestermærke
for Emil Christiansen, Københavnsstempel for
1890 samt guardeinmærke for Simon Groth.
Under foden er graverede versalindskrifter:
»Vægt 1900 gram udført af guldsmed Emil
Christiansen.« og »Emil Christiansen Odense«.
Desuden graveret ejerbetegnelse.
†Alterkande. 1630 nævnes, at kirkens sølvkande, som brugtes på alteret, poleredes indeni
og udenpå af Daniel guldsmed (Harder?). 29 Antagelig identisk med den, der registreredes i inventariet frem til 1690, med vægten 59 lod og

udstyret med pibe »for op ad« til at skænke vin.
Omstøbt til alterkande nr. 1.
†Vinflasker. 1619 registreredes to tinflasker,
hver på en pægl, til de to kapellaner. 1632 anskaffedes en glasflaske hos Johann Illeken, måske den samme, der nævnes 1674 i inventariet.
1643 omgjorde Jens guldsmed (Sørensen?) en
lille sølvflaske, måske hidrørende fra sygesæt? 29
1679 og atter 1686 omtales indkøb af nye glasflasker til at hente kirkevin i. Inventarierne 17001800 noterer en bøtte eller »potellie« (bouteille,
dvs. flaske) til kirkevinen, 1821-41 nævnes to
flasker à henholdsvis fire og en potte; begge udgik sidstnævnte år. 29
Skeer (fig. 441). 1) 1913, af sølv. Graveret kursivindskrift på skaftets bagside: »20 Debr 1913.
Sct. Knuds Kirke i Odense.« Mestermærke for
Rasmus Albert Christopher Christophersen (jfr.
Bøje II 131), Københavnsmærke 1913 samt guardeinmærke for Christian F. Heise. Skænket af
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Fig. 445-46. Alterstager nr. 1 og 2. NE fot. 1993. 445. Alterstager, antagelig anskaffet 1621 fra Lübeck (s. 558).
446. Alterstager, 1686, erhvervet 1954 fra S. Maria in Traspontina, R o m (s. 558). - Altar candlesticks (no. 1-2).
445. Altar candlesticks, probably those bought 1621 from Lübeck. 446. Altar candlesticks, 1686, acquired in 1954 from St
Maria in Traspontina, Rome.

vinhandler Max Hey 1913.51 2) 1938, af sølv.
Skaftet afsluttes med skjold, hvori Odenses byvåben, indrammet af modstillede volutter foroven og forneden samt perlestave. På laffens
bagside mestermærke EJ, sandsynligvis for Emil
Johansen, Københavnsmærke 1938 og guardeinmærke for Jens Sigsgaard.
†Skeer. 1757-1815 anføres en lille ske, der
brugtes ved kalken. Sidstnævnte år bortkom
den »ved at falde ud gennem en åbning på panelet ved alteret«. 29 1841 skænkedes til kirken en
lille rund ske af boet efter afdøde klokker O. D.
Lütken. 29 Senest nævnt 1901.
Skål (fig. 442), 1905, af sølv. 6,3 cm høj, 20,2
cm i tvm. Korpus' nedre del med godronnering.
Under bunden fire stempler: mestermærke for
Rasmus Albert Christopher Christophersen (jfr.
Bøje II, 131), mærket C M C for Carl M. Cohrs
sølvvarefabrik, Fredericia, Københavnsmærke
1905 og guardeinmærke for Christian F. Heise.

ALTERUDSTYR
NOTER s. 677

Alterstager. 1) (Fig. 445), antagelig identiske med
de to store messingstager, der 1621 leveredes af
David Kræmmer fra Lübeck for 10 daler. 29 Forsølvet messing, 37 cm høje. Svagt profileret
fod, skaft med kugle- under balusterled og flad
lyseskål med nyere torn, der på den ene stage er
fastskruet i skålen. 1667-68 og 1672-73 omtales
reparationer af alterstager (muligvis af disse eller
af †alterstager (se ndf.)), bl.a. med to nye skruer
og nye piber, vel af jern, således som omtalt i
inventarierne, omend først fra 1760. 25 1828 forsynedes den ene stage med ny overdel af messing samt begge med nye lysetorne, antagelig af
messing, og 1861 forsølvedes begge. 6 5 6 I dag i
konsistoriesalen.
2) (Fig. 446), 1686, af messing. 59,5 cm høje.
Tresidet fod, dannet af bladsmykkede volutter
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på flade knopper. På fodens ene side graveret
versalindskrift på punslet grund: »S. Canvto
r(ex?):m(artyr?) 1686«. 657 Skaft med flad kugle
under balusterformet led. Flad lyseskål af indbyrdes afvigende form, nyere lysetorn af messing. Erhvervet 1954 fra daværende udenrigsminister Gustav Rasmussens dødsbo, angiveligt
fra et kapel for S. Knud nær Peterskirken, vel
S. Knudskapellet i S. Maria in Traspontina,
Rom. 6 5 8
3) (Fig. 448), af sølv, 1695 skænket af lægen
Christian Henrik Luja og hans hustru, Abigael
Lauridsdatter Hindsholm. De 62,5 cm høje stager har pærestav på foden og skaftets nedre led.
Endvidere bladbort og guilloche (båndslyng)
samt ciseleret bladmønster på den øvre del. På
foden indgraveret skriftbånd, hvorunder dobbeltvåben for ægteparret (fig. 447), til venstre
ottetakket stjerne over hjelm, indrammet af
bladranker samt hjort som hjelmtegn, til højre
halv ulv med tilsvarende ulv som hjelmtegn, våbenskjold for Mulerne. 659 I skriftbånd tolinjet
graveret indskrift, øverst med versaler, nederst
med kursiv: »Christianvs Henricvs Luja: Abigael Lavrentii Filia« og »In Collegio Consistor:
Assessor et Med. Doctor.« Nederst årstallet
1695. På vandret fodplade to identiske mesterstempler for Jesper Hansen Rust (Bøje II, 4092).
Under bunden graveret ejerbetegnelse med kursiv (jfr. s. 549) samt indprikket vægtangivelse
med skriveskrift: »wog 202 lod 2 q«.
Syvarmet stage, skænket 1911 af stiftsprovst H.

Fig. 447. Detalje af alterstager (nr. 3) med våbener for
Christian Henrik Luja og Abigael Lauridsdatter
Hindsholm (s. 559). NE fot. 1993. - Detail of candlesticks (no. 3) with coats of arms for Christian Henrik Luja
and Abigael Lauridsdatter Hindsholm.

Fig. 448. Alterstager (nr. 3), udført 1695 af Jesper
Hansen Rust, Odense og skænket af lægen Christian
Henrik Luja og hustru Abigael Lauridsdatter Hindsholm (s. 559). NE fot. 1993. - Candlesticks (no. 3),
made in 1693 by Jesper Hansen Rust, Odense and donated
by Christian Henrik Luja, doctor, and his wife Abigael
Lauridsdatter Hindsholm.

H. Lützhøft, 2 9 af messing, 51 cm høj. Ottekantet
fod og firsidede, leddelte arme; på foden firelinjet, graveret indskrift med delvis udpudsede
versaler: »Minde om vor elskede Ellen *(3?)/4
1893 †26/l 1911 stiftsprovst Lützhöft og hustru«.
Oprindelig på alterbordet, nu på pengeblok nr.
5. 660
†Alterstager. De ældste inventarier fra 1635-36
nævner to sæt alterstager af messing, et par
store, der antagelig er identiske med nr. 1 og et
par små. Sidstnævnte blev afhændet 1758 ved
kirkens auktion. 29 Til beholdningen hørte endvidere en lille messingstage til brug i koret eller
ved alteret, anskaffet 1641 og kasseret 1811.29 Fra
1815 nævnes et par drevne messingstager, der
1858 dog betegnes som ubrugelige og herefter
synes udgået. 1869 erhvervedes to kandelabre til
alteret; disse skiltes ad 1872 og overførtes angiveligt til Gymnasiet (vel Katedralskolen). 661
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Alterbøger. Der findes ikke nærmere efterretninger om de mange middelalderlige psaltere,
manualer og gradualer, som kirken uden tvivl
har været i besiddelse af. Bevaret heraf er alene
en plade, antagelig fra *bogbind (fig. 449), 1. fjerdedel af 1200'erne, af forgyldt kobber med gravering og grubeemalje, 22x10 cm. Formentlig et
Limoges-arbejde, jfr. ndf. Pladens centrale del er
drevet op i spidsovalt felt, som udfyldes af en
korsfæstelsesgruppe med en 9,9 cm høj, støbt
og pånittet Kristusfigur. Denne er barhovedet, 662 har tværgående mavemuskler, knælangt
lændeklæde fæstnet med en knude på venstre
hofte og de udadvendte fødder anbragt på fodstøtte. Korsglorien er emaljeret ligesom korstræet, hvori der er udsparet en velsignende Guds
hånd over et dobbelt indskriftbånd. Båndets
graverede indskrift adskiller sig fra indskrifterne
på de fleste Limoges-krucifikser ved øjensynlig
ikke at betegne egentlige ord, som eksempelvis
Jesumonogrammerne »IHS / X P S « . 6 6 3
Korset omgives af fire skikkelser, alle med
kroppene udsparet i emaljen, selvstændigt
støbte, pånittede hoveder og emaljerede glorier.
Nederst til venstre ses den hændervridende Maria, iført overkjole med bort forneden, nederst
til højre Johannes Evangelisten med højre hånd
på brystet og den venstre tildækket og støttende
en bog. De sidste to skikkelser, vist i halvfigur
over korsarmene, skal på trods af de manglende
vinger sikkert opfattes som engle. 664 Baggrunden udfyldes af emaljering med bladprydede
ranker. Pladens hjørner rummer evangelistsymboler, teknisk set udformet som figurerne omkring korset. Øverst ses Mattæusenglen med
bog og Johannesørnen med emaljeret skriftbånd, nederst Markusløven og Lukasoksen,
begge med emaljerede bøger. Emaljeret, cirkelprydet baggrund, som de øvrige emaljerede dele
holdt i mørkt og lyst blåt suppleret med grønt,
gult og hvidt samt turkis og rødt.
Langs pladens kant ses huller, brugt ved pladens sammenhæftning med en baggrund, der
fra første færd vel var et bogbind, 6 6 5 omend det i
forbindelse med pladens aflevering til Nationalmuseet (jfr. ndf.) hed, at den havde siddet på en
kiste.

Fig. 449. Emaljeret plade, antagelig fra *bogbind,
1. fjerdedel af 1200'erne (s. 560). Formentlig Limogesarbejde. NE fot. 1994. - Enamel plaquette, probably
from *book cover, 1. quarter of the 13th century. Presumably Limoges-work.

Evangelistsymbolernes type ses hyppigt, således på en bogbindsplade fra Grund kirke på Island. 666 Selve korsfæstelsesgruppen rummer
derimod usædvanlige elementer, ud over ind-
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skriften på korset især Kristi tværgående mavemuskler og den brede bort på Marias kjole. 667
Pladen lader sig ikke påvise i domkirkens inventarier, 668 men blev opgivet som hidrørende
herfra, da den 1853 erhvervedes til Oldnordisk
Museum fra kobbersmed Haar i Bogense (Inv.
nr. 13531).669
Af nyere alterbøger skal særligt nævnes 1)
Thomas Kingo, En ny Kirke Salmebog, 1689.
Forsynet med Kingos egenhændige dedikation
til Maren Hansdatter 22. aug. 1690. Donation
1972 fra Den danske Provinsbank. I glasmontre,
tegnet af Ebbe Lehn Petersen, i kryptens vestende. 2) Frederik IV's Bibel 1722 i 4°, erhvervet
6. aug. 1724. I skab bag alteret. 670 3) Thomas
Kingo, Den forordnede ny Kirke-Salmebog (1699),
Sorø 1765 (fig. 452). Forsynet med et ældre
sølvbind, der yderst har en bred, glat ramme
med enkel bladornamentik og ciseleret kant. På
forsiden Kongernes tilbedelse i medaljon, indrammet af kartoucheornamenter, på bogryggen
ligeledes i medaljon Korsfæstelsen og på bagsiden Opstandelsen, sidstnævnte efter forlæg i
Biblia Ectypa (Augsburg 1695). Gave fra
Martha og Erik Scheibles legat. I samme montre
som nr. 1.
†Alterbøger. En lille messebog med 14 messer i
er nævnt 1524.16 Et graduale, anskaffet og indbundet 1619,29 var antagelig et eksemplar af den
fynske biskop Niels Jespersens graduale fra
1573. Et psalter, en alterbog og en evangeliebog
blev indkøbt 1620; tilsvarende bøger erhvervedes flere gange op gennem 16- og 1700'erne, og
disse må antages at være identiske med de for
tiden gængse alterbøger. 25 1715 anskaffede kirken et gammelt graduale, som blev nyindbundet. 29
Fra 1815 optræder tillige i inventariet Menashe
Benjamin Israels hebraiske bibel og Benglis N o vum Testamentum Græce. 29 Bøgerne var donationer fra stiftsprovst Laurids Pedersen Ancher
(1744-98), men antagelig tilgik de først kirken
efter hustruen, Ursula Elisabeth Wodroffs død
1813, og blev bortsolgt eller kasseret 1872. 29 I
inventariet 1821 omtales en bibel i 8°, men denne
var udgået igen 1828. 29
†Bogstole. 1746-1838 er registreret en bogstol

Fig. 450. Krucifiks, skænket 1759 af stenhuggermester Carl Emanuel Schuppius (s. 561). NE fot. 1993. Crucifix donated in 1759 by Carl Emanuel Schuppius,
stonemason.

på fod, anvendt til bønhørelse og katekisation,
foruden otte bogstole ved orglet. 1804 afregnede
snedker Knud Roulund for en »bispelig« talerstol (s. 561). 29
Alterbordskrucifikser. 1) (Fig. 450), ifølge ind-
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et klippeparti med kranium, et æble med slange
og Lovens tavler 672 , ses med indridset og forgyldt skriveskrift: »A(nn)ö Carl Emanuel Schuppius dedít 1759«. Placeret i konsistoriesalen. 673
2) (Fig. 451), o. 1850, skænket af stiftsprovst
Anders K. Damgaard o. 1882. 674 Jern, 113 cm
højt. Kristusfiguren, der måler 45 cm fra isse til
tå, har langt hår og skæg og lukkede øjne. Lændeklædet, med stor flagresnip, holdes fast med
et snoet tov. Et relief på soklens forside viser
Korsnedtagelsen. Kristusfigur og (oprindeligt)
sokkelrelief guldbronzeret, korset sortstafferet.
1882 opsat på muret piedestal i krypten. 29 Siden
1937 placeret bag alteret.
†Alterbordskrucifiks(er). Ifølge M u m m e (1844)
fandtes på alterbordet et krucifiks, skænket kirken af kammerråd von Kroghen, der havde
modtaget det af en emigreret præst 1807. 675 Det
kan have været dette eller et andet, i kilderne i
øvrigt uomtalt, lille krucifiks, der 1878 solgtes
på auktion blandt andet kasseret træværk fra kirken og betegnedes som værende i meget slet
forfatning, idet både arme og ben var slået itu. 53

Fig. 451. Krucifiks, o. 1850, skænket af stiftsprovst
Anders K. Damgaard o. 1882 (s. 562). NE fot. 1993. Crucifix, c. 1850, donated by archdeacon Anders K. Damgaard c. 1882.

skrift på sokkel skænket 1759 af Carl Emanuel
Schuppius, der havde dele af stenhugger- og
gipsérarbejdet i entreprise ved domkirkens hovedistandsættelse (jfr. s. 316). Bemalet træ, 82
cm højt. Kristusfiguren, der fra isse til fod måler
21 cm, har separat skårne arme. 671 På soklen,
som består af en konsol med englehoved under
Fig. 452. Sølvbogbind fra T h o m a s Kingo, Den forordnede ny Kirke-Salmebog, 1699. I medaljonerne K o n gernes tilbedelse, Korsfæstelsen og Opstandelsen (s.
561). Poul Grinder-Hansen fot. 1994. - Book cover of
silver. In the medallions is shown The Adoration of the
Shepherds, The Crucifixion and The Resurrection.

LITURGISKE DRAGTER

LITURGISKE DRAGTER
NOTER s. 678

Domkirken har siden middelalderen haft en varieret beholdning af paramenter. D o g giver kirkeregnskaberne kun spredte oplysninger, hvilket vanskeliggør en præcis rekonstruktion af de
enkelte stykkers skæbne. Endnu i 1600'ernes
første del synes bevaret en ganske betragtelig del
af de ældre, tildels katolske paramenter. Således
nævner inventariet 1635-36 seks gamle messehagler og to gamle korkåber. Heraf var endnu to
katolske korkåber og to messehagler i behold
1758. Den ene korkåbe og begge hagler solgtes
dog på auktionen samme år (se ovf.). Af ældre
paramenter fra tiden før 1800 findes i dag kun
fragmenter af en middelalderlig korkåbe, der
opbevares i N M , mens en messehagel (»Thomas
Kingos bispekåbe«) fra o. 1700 endnu findes i
kirken.
Korkåber (pluvialer) eller bispekåber. 1) Otte
broderede *helgenfigurer (fig. 453), o. 1500, angiveligt anbragt på siderne af †bispe- eller korkåbe af blåt fløjl. 676 Formentlig fra et nordtysk
værksted. Højde mellem 17,5 og 18,5 cm. 6 7 7
Af figurerne er fire apostle, klædt i kjortel og
kappe: Johannes, der velsigner kalken, Paulus
med sværd og bog, Peter med nøgle og bogpose
og Andreas med skråkors. De fire øvrige er helgeninder, alle med langt hår og kjole med stramt
liv, hvorover kappe: Barbara med tårn i hånden,
Dorothea med blomsterkurv, Katharina med
sværd og bog samt Maria Magdalene med salvekrukke og ved bæltet en rosenkrans. Små rester
af tråd oven- og nedenfor helgenindernes ene
hånd (bortset fra Katharinas) sandsynliggør, at

Fig. 453. Broderede helgenfigurer fra †bispe- eller
korkåbe (s. 563). Figurerne har antagelig været anbragt parvis over for hinanden som vist her. Øverst
ses Paulus og Peter, dernæst Johannes og Andreas, S.
Katharina og S. Barbara samt Maria Magdalene og
S. Dorothea. NE fot. 1994. - Embroidered figures of
saints, originally used on the sides of †copes. The figures
were probably arranged in opposite pairs as shown here.
Top, Paul and Peter, then John and Andrew, St. Catherine and St. Barbara, and Mary Magdalene with St. Dorothea.
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rgsk. (se ndf.) var den blå korkåbe broderet
»omkring på siderne«, dvs. borten kan have været påsat kåbens forkanter på samme måde som
på den velbevarede korkåbe (»Niels Clausens
kåbe«) i Århus domkirke ( D K Århus 515 og fig.
283). 680 Korkåbens stof, i 1678 omtalt som »ridset« fløjl (se ndf.), kan have været samtidigt
med broderierne, da kåben i 1635-36 blev omtalt
som gammel, men alligevel så kostbart, at den
senere kun blev benyttet af bispen ved specielle
lejligheder. Antagelig har stoffet været en mønstret fløjlsbrokade, vel af silke.

Fig. 454. Bispekåbe (nr. 2), anskaffet 1804 (s. 564).
NE fot. 1993. - Bishop's cope (no. 2), acquired in 1804.

de alle har holdt en gren eller snarere en martyrpalme i hånden.
Figurerne er broderet med silketråd samt
guld- og sølvtråd på hørlærred med to eller flere
lag. 6 7 8 Silkebroderiet er udført med splitsting,
synlige ved de få bevarede gule hovedhår og
schattérsyning i flere nuancer af samme farve
inden for hver dragtdel. Nedlagt syning er benyttet ved metaltrådene, i glorierne, de fleste
helgenattributter og dragternes kantbånd. Derudover findes dobbelt nedlagt syning ved de attributter, der er udført i silke. 679 Tilsvarende
trådbehandling og syteknik ses på fragmenter af
†korkåbe eller dalmatika fra Århus domkirke,
nu i Den Gamle By (DK Århus 524 og fig. 288).
Der er benyttet silketråd i ca. 15 forskellige farver, heraf flere nuancer i rødt, blåt og grønt.
Den hvide silketråd, der er anvendt til ansigter
og andre hudpartier, er så godt som forsvundet
og har efterladt bundstoffet synligt. Bedst bevaret er Andreas' ansigt.
Helgenfigurerne, som hver især kan have været indrammet af en baldakin, har antagelig været applikeret på en broderet bort ligesom de
ovf. omtalte bortfragmenter. Ifølge kirkens

Korkåben nævnes med sikkerhed tidligst i inventariet 1674 (»1 blå korkåbe til bispen«), men
var muligvis identisk med en af de to gamle korkåber, omtalt 1635-36 som værende ikke i brug.
Fra 1678 nævnt som udført af blåt, »ridset« fløjl,
baldyret (broderet) på siderne og anvendt af biskoppen ved ordination. Tilhørende †messesærk. 219 Solgt 1804. 681 Indleveret 1829 til Oldsagskommissionen (inv. nr. M M L 1829) fra apoteker David S. Seidelin, Skanderborg. 6 8 2
2) (Fig. 454), 1804, af sølvmor (drap d' argent). 99 cm lang, kantet med en 4 cm bred
tunget sølvknipling og foret med gullighvid
silke over lærredsmellemfoer. Lukkes i halsen
med bindebånd samt to par messinghægter med
tilhørende maller. Ikke i brug.
Kåben indkøbtes 1804 i København, tillige
med en †messeskjorte af kammerdug med kniplingsbesætninger, for en samlet pris af 132 rdl.
1893 omtalt som fugtplettet, da foret foresloges
udskiftet. 53 1897 karakteriseredes kåben som
værende i ikke sømmelig stand. 683 Omtales i inventarierne indtil 1920 i konsistoriesalen, hvor
den atter (1994) befinder sig efter deponering
andetsteds i kirken.
3) (Fig. 455), 1903 silkebrokade med indvævet
rankemønster. 122 cm lang. En 15 cm bred silkebroderet og pailletsmykket bort langs forkanterne og omkring nakken er udsyet med et rankemønster, hvori bladkors i en større og mindre
version veksler med fembladede roser i grupper
på tre. På ryggen et latinsk kors, dannet af en
tilsvarende rankebort, dog alene med store bladkors. Gyldengult brokade med mønster i guld,
sølvgrå borter med motiver i rosa, grønne,

MESSEHAGLER

brune og violette nuancer. Fortil lukket med et
firpasformet, 9 cm højt spænde af sølv med indfattede røde sten (vel granater). Under spændet
fire stempler: mestermærke (kronet M) for
firma Anton Michelsen, Københavnsmærke
1903, guardeinmærke for Simon Groth samt lødighedsstempel (925).
Anskaffet 1903 med tilskud fra stiftsmidlerne
og udført af Frederikke Elisabeth Larsen efter
tegning af hendes mand, maleren Knud Lar29

sen.
Messehagler. 1) (Fig. 458), o. 1700, muligvis
sammensat af dele fra forskellig tid. I inventarierne, i hvert fald i nyere tid, betegnet »Thomas
Kingos kåbe«. Af rødt fløjl med bred kantbort
af guld- og sølvkniplinger (»guipureknipling«,
egentlig udført med en med metaltråd omvunden snor (gimp)) med mønster af blade og
blomster, kantet med picoter (små løkker). 684 På
rygsiden reliefbroderi af den korsfæstede Kri-
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stus, udført i guld- og sølvtråd samt hvid, grøn,
brun og rød silke. Det 110 cm lange kors,
hvorpå den 38 cm høje Kristus hænger, er dannet af brede guldgaloner. Ved korsets fod på
Golgathahøjen ses Adams kranium og ben. Den
omstændighed, at korsarmene overlapper den
brede kantbort, bestyrker indtrykket af, at messehagelen er sammenføjet af dele af forskellig
alder eller fra forskellige hagler. Kristusfiguren
er nært beslægtet med den 1697 daterede figur
på messehagel fra Vor Frelsers kirke (DK KbhBy
2, 562f.), mens kniplingerne muligvis er
ældre. 685
Messehagelen lader sig ikke entydigt eftervise
i inventarierne fra sit formodede tilblivelsestidspunkt. Fra 1671 anføres mindst tre messehagler
med broderede krucifikser, hvoraf alle dog synes udgået før 1700 eller i løbet af 1700'erne (se†
messehagler). Det udelukker dog ikke, at krucifikset fra en af disse kunne være overført til den

Fig. 455. Bispekåbe (nr. 3), udført 1903 af Frederikke Elisabeth Larsen efter tegning af Knud Larsen (s. 564). NE
fot. 1993. - Bishop's cope (no. 3), made in 1903 by Frederikke Elisabeth Larsen from a drawing by Knud Larsen.

Danmarks Kirker, Odense
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bispekåbe(!)« og henførtes 1961 til Thomas
Kingo. 51
2) (Fig. 456), muligvis identisk med messehagel, anskaffet 1767. Skjoldformet, af rødt fløjl,
kantet med smal guldgalon. Rygkors af brede
guldgaloner, foret med rødt uldstof.
1767 bekostedes en messehagel af rødt fløjl
med guldgalon om og et krucifiks af brede guldgaloner. 29 Beskrevet som sådan indtil 1815. Antagelig identisk med messehagel, der i inventarierne 1821-74 betegnes som forsynet med simpel
(i modsætning til svær) besætning, 1875 som
lille (i modsætning til stor messehagel, jfr. nr. 1).
Ikke nævnt i inventarierne herefter.
3) (Fig. 457) muligvis identisk med messehagel, anskaffet 1877.687 Skjoldformet, af rødt fløjl
med kantning af smal guldgalon og rygkors af
bredere ditto. Foer af rødt uldstof.
4) (Fig. 459) o. 1950, formet som slag eller
kåbe med åbning foran, lukket med spænder; af

Fig. 456. Messehagel (nr. 2), muligvis identisk med
hagel, anskaffet 1767 (s. 566). NE fot. 1993. - Chasuble (no. 2), probably the one acquired in 1767.

foreliggende hagel, mens selve fløjlet (og kniplingerne?) måske kunne hidrøre fra en messehagel, skænket 1703 af Anne Brahe tillige med
bl.a. et alterklæde, smykket med guld- og sølvkniplinger (se † alterklæder nr. 5). Anne Brahes
hagel omtales dog alene som værende af rødt
fløjl og broderet med guld og sølv. Noget krucifiks nævnes ikke. 29 Hagelen (eller dele heraf) kan
muligvis være identisk med en messehagel, tidligst omtalt 1757 og anført som så god som ny,
af rødt fløjl med broderet krucifiks af guld og
sølv, foer af blankt rødt lærred samt guldgalon
»runden om«. Nogen besætning af guld- og
sølvkniplinger nævnes dog ikke. Fra 1821-74 registreres to messehagler, én med svær (denne?)
og én med simpel besætning, fra 1875-1912 betegnet henholdsvis den store (vel denne) og den
lille messehagel. 686 Fra 1951 omtaltes messehagelen som »den gamle fine sølv- og guldmors

Fig. 457. Messehagel (nr. 3), muligvis identisk med
hagel, anskaffet 1877 (s. 566). NE fot. 1993. - Chasuble (no. 3), probably the one acquired in 1877.
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Fig. 458. Messehagel (nr. 1, »Thomas Kingos kåbe«), o. 1700 (s. 565). NE fot. 1993. - Chasuble (no. 1, "Thomas
Kingo's Cope"), c. 1700.

rødt fløjl med smal guldlidse langs kanterne
samt rygkors af brede guldgaloner. Ovale dobbeltspænder, 9,5 cm høje af sterlingsølv med
indskrevet Jesumonogram på baggrund af nitakket stjerne. Tre stempler på bagside af det ene
spænde: mestermærke for Conrad Lauritz
Knudsen (virksom 1935-53) samt mærker for
sterlingsølv og lødighed (830).
5) Moderne, af hvid og sølvgrå strukturvævet

silke med indvævede baner af guldtråd, der danner kors. På ryg dekoration af græske kors.
6) Moderne, af lilla uld med indvævede baner
af sølvtråd. Rygkors.
7) Efter 1983, grøn, mønstervævet silke med
indvævede lodrette baner af gult. Indvævede
kors af guldtråd på ryg og forside. Leveret af
Kirsten og John Becker som erstatning for stjålen messehagel (se ndf.).

37*
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for seks daler. Af beholdningen af katolske messehagler nævntes 1678-1758 endnu to, beskrevet
dels som værende udført af brunt og virket (her
muligvis: broderet) tøj, dels som vævet af guld
og silke samt smykket med et broderet kors.
Begge afhændedes på auktionen 1758. 29
Før 1606 skænkedes en messehagel af grønt og
gyldent fløjl af Margrethe Skovgaard (jfr. †alterklæder). Muligvis identisk med en af de to messehagler, der omtales som nye og i brug søndag,
onsdag og fredag 1635-36, og med en af de to
gamle, grønne messehagler af gyldenstykke
med krucifiks på, nævnt 1671-94 (nr. 4 og 6, jfr.
ndf.). 1639 forbedredes en messehagel, måske
en af de nye, med dvellik (dvælg, dvs. fint hørlærred). 29

Fig. 459. Messehagel (nr. 4), o. 1950, med sølvspænder, udført af Conrad Lauritz Knudsen, København
(s. 566). NE fot. 1993. - Chasuble (no. 4), c. 1950, with
silver buckles.

*Messehagel, nyere, skjoldformet, af rødt
fløjl med guldgaloner. 1961 afgivet til Hans Tavsens kirke. 51
†Messehagler. Før 1496, af gyldenstykke,
skænket af Henrik Barsebæk til Elved (†1496) og
hustru Beate Krummedige (†1493) og smykket
med begges våbener. 688 Muligvis identisk med
gammel gyldenstykkes messehagel, der endnu
registreres 1671.29 Før 1524, af blommet (blomstret) arrask, dvs. uldent tøj egentlig fra Arras,
nævnt 1524 blandt skrædderlavets altertilbehør,
tillige med messehagel af blåt silke af det bedste. 689 En blomstret messehagel af silke nævnes
endnu 1694 (den førnævnte?). 1635-36 anførtes
seks gamle, dvs. antagelig til dels katolske, messehagler, der ikke længere brugtes. Heraf blev
én afgivet til †Gråbrødre kirke s.å., én omarbejdedes til et alterklæde 1641 (jfr. †alterklæde
nr. 3), mens én solgtes til Pårup kirke 1642-43

1671 opregnede beholdningen ialt seks messehagler, der dog ikke med sikkerhed kan identificeres, og hvoraf enkelte kun med forbehold lader sig følge i de senere inventarier: 1) en gammel rød messehagel; 2) en gammel ditto af forskelligfarvet silke (den førnævnte blomstrede?);
3) en gammel gyldenstykkes ditto; 4) en grøn
ditto med broderet krucifiks (Margrethe Skovgaards?); 5) en karmoisinrød fløjlsmessehagel
med broderet krucifiks på; 6) en gammel grøn
ditto af gyldenstykke med krucifiks (Margrethe
Skovgaards?). 219 1684 repareredes en messehagel
(antagelig nr. 5) med foer af blåt lærred samt
rødt og grønt silke og kannefas (kanvas, dvs.
lærred). 690 1699 istandsattes fredagsmessehagelen (denne?) med hvidt damask til at betrække
krucifiks og ansigt med samt silke til hår og ansigt, heraf hvid og gul ditto til »Contrafeyeren
for Ansigtet at farve«. 691 1734 repareredes den
gamle messehagel med et nyt krucifiks bagpå
(nr. 4, 5 eller 6?). 1758 solgtes den grønne messehagel. 1766 betegnedes den røde messehagel
som ubrugelig, og 1769 afhændedes den til professor Nannestad (Nicolai Engelhardt N.). 2 9
Nyere grøn messehagel, stjålet 1983. 692
Stola, nyere, af højrød uld med broderier i
guldtråd. 262x10 cm. Tre cirkelkors samt ved
den ene ende medaljon med kongekrone og versalrandskrift: »Sanctus Canutus«, ved den anden
en medaljon med S. Laurentius' rist og versalrandskrift: »Sanctus Laurentius«.
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Fig. 460. Alterskranke, 1694, skænket af købmand Johannes Poulsen (s. 569). NE fot. 1994. - Altar rail, 1694,
donated by Johannes Poulsen, merchant.

ALTERSKRANKE

FONTE OG FONTELUKKELSER

NOTER s. 647, 676

NOTER s. 679

Alterskranke (fig. 460), 1694, testamentarisk gave
fra købmand Johannes Poulsen, der også skænkede en lysekrone (jfr. s. 621). 219 Femsidet, af
smedejern med messingknopper som afslutning
af de fagdelende, lodrette stave. I de enkelte fag
er parvist modstillede slyngbånd, oprullet i volutter og afsluttet med firbladede blomster og
blade. I midtfeltet er rektangulære kartoucheprydede rammer, hvori til venstre er indskrift
med smedede versaler: »Iohannes Povelsøn
Anno 1694«, til højre korslagt hammer og
nøgle, muligvis en parafrase over kunstsmeden
Caspar Finckes velkendte bomærke, vist på gitteret til Valkendorfs kapel. På bagsiden af hammer og nøgle er initialerne: P O S , vel for stifteren. Sortstafferet med guldbronzerede detaljer. Knæfald med rødt læderbetræk.

Døbefont (fig. 461-62) 1620, af malm og messing,
udført af Bernt (Berent) Bodemann fra Lübeck. 693 Den 99,5 cm høje font er sammensat af

På Johan Hancks plan 1813 (jfr. fig. 294) er
skrankens to østligste sider angivet længere, i
modstrid med Herholdts tegning (fig. 240).
1938 foresloges skranken ændret til buet form,
hvilket dog ikke skete. 616
Fig. 461. Døbefont, støbt 1620 af Bernt (Berent) B o demann fra Lübeck (s. 569). NE fot. 1988. - Font, cast
in 1620 by Bernt (Berent) Bodemann from Lübeck.

570

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

Fig. 462. Jesumonogram, flankeret af engle og englehoveder (s. 570). Detalje af døbefont, jfr. fig. 461. NE
fot. 1988. - The monogram of Christ, flanked by angels
and angel-heads. Detail from font, cf. fig. 461.

Mellem kumme og fod er indskudt et messingled med langstrakt kugle over firsidet plade,
den sidste hvilende på hovederne af fodens fire
evangelister. Disse sidder med hver sin store
bog, hvori de skriver, og med deres symbol ved
højre side. Alle er barfodede; Mattæus' kjortel
har mønster på krave og ærmeopslag.
Fonten blev efter støbningen sejlet fra Lübeck
til Kerteminde og derfra kørt i vogn til Odense, 29 hvor den antagelig opstilledes (midt?) i
tårnrummet. 696 Samtidig tilkom muligvis †fontehimlen og †fontegitter nr. 1. I forbindelse med
den igangværende hovedistandsættelse flyttedes
fonten midlertidigt 1752 til Gråbrødre kirke. 697
Formentlig ved tilbagekomsten blev den genanbragt i tårnrummet, (nu?) så tæt ved vestvæggen, at det samtidig nyudførte fontegitter (nr. 2)
var bygget op herimod, jfr. fig. 294, 11. Planens
kvadratiske indramning af fonten betegner formentlig den firsidede plint, men kan muligvis
tolkes som en signatur for et (lavt?) podium.
Under tagreparationen 1791 kom fonten atter
midlertidigt til Gråbrødre kirke. 698 Efter nogle
overvejelser omkring dens fremtidige placering
blev den o. 1846 anbragt i korets nordvesthjørne, umiddelbart inden for korgitteret (fig.
294, I 2). 699 Siden 1875 på sin nuværende plads i

en forneden tilspidset kumme og en fod af kvadratisk plan, prydet med evangelistfigurer.
Kummens tvm. er 53 cm. Under den udadsvungne mundingsrand løber et listeindrammet
skriftbånd med 2,2 cm høje reliefversaler (ord
adskilt af småruder): »Salige erre de somtro(!) oc
blifwe doebte 694 mich gvs 695 Berent Bodeman zu
Lvbeck 1620«. Som på Bodemanns klokker er
indskriften nedadtil afsluttet med en bort af reliefblade, her på en bund af fordybede (tætprikkede) bølgelinjer. På kummens ene side ses et
reliefstøbt Jesumonogram (IHS). Herover er
vinget englehoved og to svævende engle, forneden to tilsvarende englehoveder over blad, alt
i relief. På den modstående side er et kronet
C(hristian) 4 over de af ruder adskilte initialer i
kongens valgsprog »R(egna) F(irmat) P(ietas)«
(fromhed styrker rigerne).

Fig. 463. Dåbsfad, 1764, skænket på vegne af Andreas
von Bergen og Karen Landorph (s. 571). NE fot.
1993. - Baptismal dish, 1764, donated on behalf of Andreas von Bergen and Karen Landorph.

DÅBSFADE

kirkens nordøsthjørne i flugt med kortrappens
nederste trin. 700
Dåbsfade. 1) (Fig. 463), 1764, af sølv, skænket
af justitsråd Jens Baar på vegne af hustruen Birgittha Cathrina von Bergens afdøde forældre,
landsdommer Andreas von Bergen og Karen
Landorph. 701 40 cm i tvm. På den 4,2 cm brede
fane er graveret en kartouche og (modsat denne)
to våbener (fig. 464): Til venstre for Andreas
von Bergen, med tværbjælke, hvori liggende
(anker?), i første felt stjerne og i andet felt to
blomster; hjelmtegnet er en stjerne mellem to
vesselhorn. Til højre for medlemmer af slægten
Landorph, med stående trane og som hjelmtegn
en trane med udbredte vinger. 702 Skjoldene er
asymmetriske. Mellem kartouchen og våbenerne er graveret kursiv: »Andreas von Bergen,
Landsdommer i Fÿhn og Karen af Landorphers
Stamme, Det Fad, som her bruges, de skienkte i
Troe, for Naaden Gud Dennem beviiste«, og »I
omsorg for Guds Huus og Lyst til Hans Ord,
vel samlet og altiid de samme, Benaadede Læser! betænk og Guds Huus En Skiærf bliver
Guld i Guds Kiste«. På fanens underside er indprikket kursiv: »Wog 186 lod 2 qvint« og under
bunden graveret kursiv: »Med dette fölger tillige eet Messing-Bæken, som dertil er indræted,
hvilke begge efter givernes sidste Villie, er besørget af deres efterladte Børn og Arvinger Ao.
1764«. Desuden fem stempler: to mestermærker

Fig. 464. Våbenskjolde for familierne von Bergen og
Landorph (s. 571). Detalje af dåbsfad, jfr. fig. 463.
NE fot. 1994. - Coats-of-arms for the von Bergen and
Landorph families. Detail from baptismal dish, cf. fig.
463.

571

Fig. 465. Dåbskande, anskaffet 1914 (s. 571). NE fot.
1993. - Baptismal ewer, acquired in 1914.

for Abraham Biørnsen Witsten (Bøje II, 4142), 703
to Odensemærker og et udvisket, muligvis månedsmærke krebsen. Med graveret kursiv er i
nyere tid tilføjet: »Sct. Knuds Kirke i Odense«,
jfr. altersølv (s. 549).
2) 1764, af messing, skænket af de samme
som fad nr. 1, 704 54 cm i tvm. og 9 cm dybt. Den
11 cm brede fane har let ombøjet kant. Under
bunden er graveret i kursiv: »Sct. Knuds Kirke i
Odense«, jfr. dåbsfad nr. 1 og altersølv s. 549.
Et †dåbsfad, købt til den nye font 1620, af messing, 705 vægt 7 1/4 pund, 29 fandtes 1757 beskadiget 29 og blev ti år efter solgt på auktion til rådstuetjener Adam Brochmand. 7 0 6
Dåbskande (fig. 465), anskaffet 1914,51 af messing, 33,5 cm høj. Rund fod og slankt, keglestubformet legeme med en kraftig vulst forne-
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den og tre spinklere foroven, umiddelbart under
tuden; glat, knækket hank. På fodens underside
er graveret kursiv: »Sct. Knuds Kirke i
Odense«, jfr. dåbsfade og altersølv s. 549.
Et sæt hvidt, broderet †kristentøj (dåbstøj)
med to børnehuer er nævnt 1773, muligvis i forbindelse med dets anskaffelse. 53
†Fontehimmel. 1674 bemærkes, at der »offuer
daaben er et Engell nederfalden och er i mange
støcken schlagen«, en oplysning, der antagelig
må opfattes som et indicium for, at fontehimlen,
i øvrigt tidligst nævnt 1679, 707 bar træskårne og
delvis forgyldte engle, sikkert med lidelsesredskaber, jfr. ndf. 708 1688 måtte den sunkne himmel sættes i stand af snedker Christen Asmussen, 219 og 1694 manglede tre attributter, lidelsesredskaberne svamp, støtte og sværd, »ved dåben«, formentlig fontehimlen. 709 Sammesteds
savnedes 1748 en engel med sit »behør« (attribut) og fire arme fra nogle af de andre figurer. 710
Himlen, hvorom det samtidig hed, at den havde
været zirforgyldt, 711 blev sandsynligvis kasseret
under hovedrestaureringen i 1750'erne samtidig
med †fontegitter nr. 1.
†Fontegitre. 1) Tidligst nævnt 1676, af træ og
jern. Af gitterets otte fag var de seks prydede
med udskårne fyldinger, ligesom der både
nævntes snoede piller og et tralleværk af jern
med sikkert to hængslede (gitter?)døre. 712 1694
oliemaledes både fyldingerne, de snoede piller
og jerntralleværket, det sidste i spanskgrønt,
hvorpå adskillige farver blev fordelt, måske som
marmorering. 2 1 9 1748 nævnes en forgyldt indskrift på dåben, muligvis gitteret. Det samtidig
fremførte behov for en indvendig bemaling af
samme, 7 1 3 gentages i et brev fra Magistraten til
Danske Kancelli 5. april 1753, vedrørende behovet for en udvidet istandsættelse. 714 Men på
dette tidspunkt var der allerede gjort anstalter til
at foretage en udskiftning af gitteret. 715
2) (Jfr. fig. 294, II, 295, 468), 1752-55, af træ,
bestående af otte fag, hvoraf hvert andet er konkavt, med gitter af udskårne balustre svarende
til balustrene på †korgitter nr. 2 og ligesom disse

udført af billedhugger Herman Jansen 1752. 716
Hjørnestolperne, hvis øjensynlig fire sider
havde smalle fyldingsfelter, bar hver en engel »i
børnestørrelse«, sikkert også skåret af Herman
Jansen. Stafferingen, ved maler Christian Peiter
Getreuer, København, bestod af hvid lak(farve?)
på de nøgne dele og ægte guld på vinger, gevandter, hår og øjne. 717 Ifølge Mumme stod hver
af englene med et lidelsesredskab (kors, kalk,
brød(!) osv.) 718 En opmaling ifølge en licitation
180153 resulterede formentlig i den farveholdning, der er gengivet på den farvelagte version
af Ringes interiørbillede fra 1840 (fig. 295), med
forgyldt gitter og (grå)hvide figurer. I al fald
blev den øverste liste på fontegitteret opforgyldt
1845,719 umiddelbart før fonten blev flyttet, og
der fra Stiftsøvrigheden stilledes forslag om, at
det tidligere fontegitter kunne ændres således, at
det udelukkende blev en indhegning af mindetavlen over købmand Peter Eilschou og hustru
Anne Marie Becker (s. 287). 720 Denne var allerede 1805, da den opsattes på vestvæggen umiddelbart over gitterets til denne væg grænsende
side, kommet »ind i dåben«. 2 9 Øjensynlig betød
den nye brug af gitteret ikke, at der blev ændret
på dets udformning, idet det helt op til hovedistandsættelsen i 1870'erne fortsat stod med alle
otte engle på hjørnerne. 721

Fig. 466. *(†) Koromgangsgitter, o. 1750 (s. 573).
Møntergården, Odense. - *(†)Screen from the ambulatorium, c. 1750.
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Fig. 467. *Keruber fra †korskranke, o. 1755, antagelig udført af Herman Jansen med staffering af Christian
Peiter Getreuer (s. 574). NE fot. 1992. Møntergården, Odense. - *Cherubs from †chancel rail, c. 1755, probably
made by Herman Jansen with painted ornamentation by Christian Peiter Getreuer.

K O R S K R A N K E R OG -GITRE
NOTER s. 680

Grænsen mellem koret og skibet, såvel mod
midtskibet som mod nordre og søndre sideskib,
har i tidernes løb været markeret med forskellige skranker og gitre, der arkivalsk dog først
kan følges fra 1600'erne. I senmiddelalderen har
et muret lektorium (jfr. s. 272) antagelig udgjort
en skrankemur mellem kor og skib. I dag markeres korets afslutning mod vest af et lavt metalgitterværk, der udgør en forlængelse af kortrappens rækværk (jfr. s. 625). Udført o. 1875 efter
tegning af J. D. Herholdt (fig. 523).
*(†)Koromgangsgitter (fig. 466, 295), udført i
forbindelse med den store hovedistandsættelse i
1750'erne. Af smedejern, bestående af lodrette
stave med småvolutter på midten, forbundet

med henholdsvis over- og underkant ved to par
spiralsnoninger, der igen sammenknyttes ved
store y'er. Benet af hver af de sidstnævnte bærer
et stort spydblad med spiralsnoede udløbere til
mindre blade for enden af hver af de lodrette
stave, Af gitteret, der var placeret mellem korets
piller (c og d, c 1 og d1, jfr. fig. 294) mod hhv.
nord og syd, er bevaret to partier, begge med en
højde på 140,5 og en længde på 270 cm, hvoraf
de yderste 53 cm udgøres af en låge. 1845 blev
gitteret opmalet i sine antagelig oprindelige farver, sort med gyldne zirater. 38 Efter nedtagningen i forbindelse med restaureringen i 1870'erne
var gitteret en tid opstillet i krypten. 1949 deponeret i Møntergården, Odense (inv. nr. 533/
1949).
†Korskranker- og koromgangsgitre. 1) Den efterreformatoriske adskillelse mellem koret og de
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tilstødende områder er tidligst omtalt 1627,
hvor Søren snedker færdiggjorde tre piller
»omb Coritt« og forsynede disse med knapper.
Fem år tidligere, 1622, havde Herman snedker
udført noget på »Korsdøren«. 7 2 2 I følge en beskrivelse 1672 stod to †keruber »med draged
sverd« ved denne dør. 723 At skrankeværket foruden piller af træ også omfattede gitre eller
dør(e) af (smede)jern, fremgår af en omtale 1694
af jernværket for koret, der blev overstrøget
med mønje og adskillige farver. Ved samme lejlighed stafferedes »træværket ved siderne af koret«, muligvis skrankerne mod sideskibene,
med brunokker, mens listerne sortmaledes. 29 I
et maleroverslag 1748 nævntes såvel »Gerigtet«
for koret, som før havde været rigt forgyldt,
både mod kirken og mod koret, som jernværket
inde i kirken, der skulle stafferes med zirforgyldning. Endvidere skrankerne mod sideskibene, bestående af et værk af 50 piller med gesims. Heraf skulle forgyldes to lister på kapitæler og baser samt selve gesimsen. At skranken
har været af betydelige dimensioner i højden,
herpå tydede ønsket 1751 om at nedrive det nuværende »For-Verk« for koret, der karakteriseredes som værende af »gammel Facon«, ligesom
det nævntes, at det fratog både kor og alter »al
Prospekt og Sirlighed«. Som erstatning ønskedes et brystværk »af den nye facon«. 7 2 4 1751 afhændedes to afskårne »Chors dørre« til snedker
Hans Eidorph. 1758 solgtes otte stykker jernrækværk samt to stykker af den gamle skranke
»med jern ved«, og 1760 blev yderligere afhændet to tilsvarende stykker, alt antagelig dele af
den kasserede korskranke. 29
2) (Fig. 294, E; 295, 468, 494), o. 1752-55,
udført efter udkast (ikke bevaret) fra 1752 af
murer- og stenhuggermester Ludvig Neumann
fra Flensborg (jfr. også s. 313)29 og med billedhugger- og snedkerarbejde af Herman Jansen.
Udformet som en lav skranke, inddelt i to fag på
hver side af åbningen mod koret. Leddelte balustre af form, svarende til orgelpulpiturets støtter
(jfr. s. 609 og fig. 495). Skrankens midte og af-

slutning mod nord og syd markeredes med
kraftige piller, hvorpå stod hhv. to udskårne
engle eller keruber (se ndf.) og to blomstervaser.
Sidstnævnte (fig. 494), der var af uregelmæssig
form og tilsyneladende rocailleprydede, kronedes af blomsterbuketter. Tilsvarende vaser, dog
ikke identiske i alle detaljer, ses endnu på orgelfacaden (fig. 495). Stafferingen af skranken har
antagelig harmoneret med det øvrige inventar
og været holdt i hvidt eller perlegråt med forgyldning, jfr. ndf. Afmonteret o. 1872 i forbindelse med korets renovering.
1752 betaltes Herman Jansen for to billeder og
to vaser til skranken samt 68 udhugne dukker
(søjler, stolper) til kor- og fontegitteret. 29 De
omtalte billeder og vaser blev - uvist af hvilken
grund - ikke anvendt, men solgtes 1757 til
krigsråd Hedegård, hvorfra de afhændedes til
amtmand Hans Simonsen til Erholm. 7 2 5 1 stedet
udførtes to nye figurer og to vaser, der 1755 blev
stafferet og forgyldt af maler Christian Peiter
Getreuer i København. Endnu registreret i inventariet 1867, men antagelig kort herefter afmonteret ligesom selve skranken.
* T o engle eller keruber (fig. 467), o. 1755, 142
cm høje, af træ. Begge med kort lokket hår.
Under brystharnisk med nedhængende lapper
iklædt folderigt gevandt, der lader underbenene
delvis fri. Figurerne, som står i kontrapost og
oprindelig var vendt mod hinanden, bærer som
attributter henholdsvis opslået bog (oprindelig
på kordørens nordre pille) og blomsterkvist
(oprindelig i syd). Brunstafferet med forgyldning af hår, gevandter og attributter. Herunder
anes resterne af en oprindelig staffering, hvor
Getreuer iflg. regning havde hvidlakeret det
nøgne samt forgyldt vinger, gevandter, hår og
øjne med ægte guld. 29 Placeret på korskrankens
hjørnepiller ved indgangen til koret (jfr. fig.
494). Nedtaget i forbindelse med skrankens afmontering o. 1872, men en kort tid genopsat på
den ombyggede altertavle (fig. 428). Siden 1941
deponeret i Møntergården, Odense (inv.nr. 148/
1941).
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Fig. 468. Interiør, set m o d vest. Pennetegning af Niels Ringe, o. 1840 (jfr. fig. 295). I forgrunden ses alterskranken. Længere m o d vest er korskranken vist, idet de to keruber og de to blomstervaser er løst skitseret (s. 574),
Nationalmuseet. - Interior, seen towards the west. Pen drawing by Niels Ringe, c. 1840. In the front is seen the altar rail,
further west the chancel screen is suggested by lightly sketched cherubs and flower vases.
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dings- og tre konvekse hjørnefag. Heraf er de
sidste væsentlig smallere end de første. Fyldingernes firsidede kartoucherammer rummer forskellige trofæer: 1) kors, kalk og korslagte
knogler, 2) trompet, palmegren og opslået bog
med segl og 3) vase, hvorfra der udgår røgskyer, slange, æble og stav. Hjørnefagene har
kartoucheblomster. På de to sidste fag er de suppleret med blomsterophæng. Den blomster- og
kartouchesmykkede underbaldakin afsluttes med
en hængeknop udformet som drueklase indsvøbt i blade. Læsepult fra 1936. 616
Opgangen er i lighed med kurven inddelt i
skiftevis brede og smalle felter. I de tre brede er
trofæer, fra oven 1) vinget anker, 2) vægt og
palmegren og 3) overflødighedshorn. Ligesom
trofæerne på kurven henviser opgangens til almindelige, kristne symboler (tro, håb og kærlighed, synd og nåde, retfærdighed, Kristi lidelser og sejr over døden, evangeliets udbredelse
og bønnen). 727 Dørfløj med ophøjet, kartoucheindrammet felt, kronet af to bladarme flankerende mindre, ligeledes ophøjet felt.

Fig. 469. Prædikestol, 1754-56, med billedhuggerarbejde af Herman Jansen (s. 576). NE fot. 1987. Pulpit, 1754-56, with carvings by Herman Jansen.

PRÆDIKESTOLE
NOTER s. 680

Prædikestol (fig. 469), udført 1754-56, med billedhuggerarbejde af Herman Jansen, 7 2 6 er et helstøbt rokokoarbejde, bestående af kurv med opgang, rygskjold og himmel. Kurvens plan udgør seks sider af en ottekant, idet dels opgangen,
dels vægfladen dækker den syvende og ottende.
Som vanligt i samtiden er kurven udformet med
en svær, fremspringende vulst forneden, mens
sammensatte profilbånd forkrøpper sig over og
under fagene, der er fordelt på tre konkave fyl-

Rygskjoldet, med kartoucher langs kanten,
har spejlfylding med blomsterophæng og rocaillekant og over en vulst, der omgiver skjoldet,
en mindre spejlfylding med et englehoved i højt
relief. Himlen har gesims svarende til kurvens,
men med forhøjet midterparti, afbrudt af en rocaille. På gesimsen sidder såvel mod øst som
mod vest et fritskåret englebarn med slør og bøger samt skriveredskaber, mens det kegleformede loft krones af Jahvesymbol 7 2 8 omgivet af
kerubhoveder i skybræmme og stråleglorie.
Undersiden har bred, flad kant og på midten
Helligåndsdue i stråleglorie.
Stolen står siden restaureringen 1868-75 lakeret i træets naturlige farve; lister og udskæringer
er forgyldte.
1765 blev prædikestolen forhøjet med en egeklods og forsynet med en ny †boghylde og en
†fodskammel. 2 9 En (op?)forgyldning 1797, foretaget af malermester Wegener, skete efter ønske
fra og på bekostning af skræddermester Johannes Møller, 729 mens en staffering 1801 var et led i
en generel nymaling af inventaret, jfr. s. 418. 53
Ved udliciteringen af dette arbejde nævnes kun,
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at stolen skulle males med hvid oliefarve. Men
1804 planlagdes døren forgyldt, 7 3 0 og på Ringes
farvelagte litografi fra o. 1840 står stolen med
fag i skiftevis hvidt og blåt, øjensynlig med forgyldte og forsølvede ornamenter. 731 Himlen var
hvid med gyldne kanter, gyldent topstykke og
blå underside. 732 1845 blev stolen atter opmalet, 53 og i de følgende år gennemgik den flere
mindre reparationer, 733 før den 1875 blev istandsat med bl.a. pålimning af de manglende dele af
figurerne på himlen. Efter en afrensning blev
den mat lakeret med forgyldte udskæringer, balustraden fik betræk af plys med guldfrynser og
gulvet blev belagt med ægte brysselertæppe. 38
1884 påsattes et †messingrækværk, 734 nu erstattet af et kromrækværk.
Stolen er opstillet i midtskibets søndre side
ved sjette pille (g1).
*(†)Prædikestol (fig. 470-72, 532), 1591, udført
efter kontrakt (ikke bevaret) af Odensesnedkeren Jens Asmussen på bestilling af Eiler Brockenhuus til Nakkebølle til minde om dennes
moster, Karen Bølle til Hellerup, der angiveligt
var begravet neden for stolen. Antagelig signeret af mesteren: »I(?)A« med karvskårne versaler
på feltet med Opstandelsen (nr. 6). Biskop Jacob
Madsen nævner i sin visitatsbog, at han 1590,
20de dagen efter jul (dvs. o. 15. jan. 1591) uden
udgift for domkirken modtog (tilbuddet om)
prædikestolen fra Brockenhuus, der selv betalte
billedskæreren, »Haandværkeren Johannes«, 150
joakimsdaler og ydede ham fri kost i sin gård,
foruden alle andre fornødenheder. 730 Domkirkens prædikestol var således 50 daler dyrere end
den prædikestol, Jens Asmussen ifølge kontrakt
af 1. aug. 1596 leverede til Ribe domkirke (DK
Ribe 438f.). Ribeprædikestolen, der genanvendte en ældre himmel, skulle udføres med tre
piller »på alle kanter«. Endvidere forpligtede
Jens Asmussen sig til at færdiggøre Ribestolen
»end skiøner end dend jeg haffuer giord wdj
Sancte Knudts Kiercke udi Odense om dett staar
till at giøre«. 7 3 6 Prædikestolen blev 1753 sløjfet
som »gammel og ubrugelig«, og dele henlagdes
på materialloftet, hvorfra de senere bortsolgtes
eller kasseredes (se ndf.). Otte af kurvens fag
indgik, tillige med en hermefigur, i tre nye præ-

Fig. 470. *Tresidet karnap fra *(†)prædikestol, 1591,
udført af Jens Asmussen og o. 1757 genanvendt i R ø rup kirke, Vends herred (s. 577). NE fot. 1994. Three-sided bay from the (†)pulpit, 1591, made by Jens
Asmussen and re-used, c. 1757, in Rørup Church, western
Funen.

dikestole i Gelsted, Rørup og Harndrup kirker
(Vends herred), hvor de i overensstemmelse
med Danmarks Kirkers redaktionsprincipper vil
blive udførligt beskrevet. Da felternes indbyrdes
sammenhæng og proveniens fra Odense domkirke ikke før har været erkendt, følger dog en
foreløbig beskrivelse nedenfor.
At dømme efter de bevarede fag har prædikestolen været formet efter karnap - eller Tøndertypen (jfr. DK SJyll 2860f.), dvs. af rektangulær plan med en midtkarnap, dannet som tre
sider af en ottekant og flankeret af retkantede led
med henholdsvis to og et halvt fag til venstre
(vel mod opgangen i øst) og tre fag til højre
(mod vest) (fig. 471). 737 Af disse led er den første
retkantede del opsat i Gelsted kirke, karnappen i
Rørup kirke (fig. 470) og den sidste retkantede
del i Harndrup kirke. Hvert storfelt har været
indrammet af knipper med tre kannelerede korintiske søjler, idet dog de fremspringende hjørner i øst og vest har haft fem søjler. Søjleskafterne har prydbælter med varierende beslagværk, hvorimellem ses frugter, løvemasker og
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Fig. 471. Rekonstruktionsforsøg af *(†)prædikestol, 1591, udført af Jens Asmussen efter karnaptypen og o.
1757-60 genopsat i Gelsted, Rørup og Harndrup kirker, Vends herred (s. 577). Den hypotetiske udformning af
de tre deles sammenføjning omkring midtskibets sjette pille i syd er angivet med stiplede linjer, ligesom den
†opgang. Tegning af MN efter opmålinger af John Bennetzen 1994. 1:30. - Reconstruction of the (†)pulpit of 1591;
the pulpit, by Jens Asmussen, was of a characteristic type with rectangular floorplan and additional projecting central bay. Its
various sections were separated and re-erected in the churches at Gelsted, Rørup and Harndrup, all in western Funen,
c.1757-60. The hypothetical disposition of the three sections around the sixth pillar on the south side of the central nave is
indicated with dotted lines, as is the †stairway up to it.

småfigurer. Søjlerne hviler på et postament med
løvemaskesmykkede fremspring (fig. 532) under hver støtte og en stærkt udkraget fodliste. 738
Under fremspringene har ligesom i Ribe været
hængestykker med englehoveder. Den øvre gesims har ligeledes haft løvemaskesmykkede
fremspring, tandsnitprydet kronliste og arkitrav
med perlestav. I postament- og kronfrise var
stafferede indskrifter (se ndf.).
Storfelterne har rundbuede arkader med kannellerede pilastre med diamantbossesmykkede
baser og profilerede kapitæler, der perspektivisk
videreføres i felternes relieffer. Dobbelte tandsnitprydede bueslag og svikler med vingede
englehoveder. Af de ialt otte bevarede storfelter

har de syv reliefskårne scener fra Det gamle og
Det ny Testamente, mens den sidste alene har et
glat panel, vel fordi denne del har vendt ind
mod sideskibet (jfr. fig. 471). Reliefferne viser:
1) Syndefaldet (Gelsted), 2) Syndfloden (Gelsted), 3) Isaks ofring (Rørup), 4) Hyrdernes tilbedelse (Rørup), 5) Korsfæstelsen (Rørup), 6)
Opstandelsen (Harndrup) og 7) Dommedag
(Harndrup). Udvalget af scener har for hovedpartens vedkommende svaret til Ribeprædikestolens, hvorimod to motiver alene er benyttet i
Odense (Syndfloden og Dommedag). Som allerede konstateret (DK Ribe 438) er til en række
af reliefferne benyttet forlæg, som gentages i andre arbejder, tilskrevet Jens Asmussen. 7 3 9
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De bevarede felter står i Gelsted og Harndrup
kirker afrensede bortset fra indskrifter i frise- og
postamentfelter i førstnævnte kirke (se ndf.).
Derimod har fragmenterne i Rørup en delvis
staffering, der fremdroges og rekonstrueredes i
forbindelse med en restaurering 1907 ved Niels
Termansen. 740 Prædikestolen stod oprindelig i
træets naturlige farve, omend med detaljer
(dragter, hår, englevinger og arkitektoniske enkeltheder) forgyldt eller forsølvet med eller
uden grøn og rød lasurfarve samt stafferet i zinnoberrødt, blåt og sort. Farven lå direkte på
træet uden kridtgrund i modsætning til de malede indskrifter. Termansens iagttagelser bekræftes af et maleroverslag 1748, hvor stolen beskrives som værende »af Eeg, uden mahling,
undtagen lidet Ziir forgyldning«. 29 Dog planlagdes den nystafferet lige som altertavlen, »saa
vel paa Crone og Himel og opgangs Rekket
med hvid olie farve og ziir forgylding med inog subscribsioner saa og Lister, hoved- og foed
Capteller forgylt«. Ved en tidligere staffering
1694 havde Johan Zachariassen Getreuer malet
prædikestolens dør i træfarve med lakering, forgyldning og »1 Dicta« af Biblen med forgyldte
bogstaver. 25
I frise- og postamentfelterne har
været indskrifter i gyldne versaler og fraktur på
sort bund. Disse er dog kun delvis bevaret. På
fragmenterne i Gelsted (felt nr. 1-2) anes nu ulæselige fragmenter af de ældre indskrifter bag den
nuværende, sekundære staffering, mens indskrifterne i Harndrup (felt nr. 6-7) er afrensede.
Kun i Rørup ses indskrifterne bortset fra fri-
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seindskriften over felt nr. 4. Det fremgår her, at
de øverste indskrifter har været tolinjede, rimede vers med udgangspunkt i et bibelsted,
mens de nedre er sammensat af to skriftsteder.741
Felt nr. 3: »GENES.22 Aff Troe Gud lydig
Abraham Naade fand Huer hannem heri følger
saa finde kand« (frise) og »Dersom i høre hans
Røst i Dag, da fornedrer icke eders Hjerter. Psal
95. Thi Tiden er fuldkommen oc Guds Rige er
nær, Bedrer Eder oc troer Evangelium« (postament). Felt nr. 4: Sekundær friseindskrift, rekonstrueret efter salmebog fra 1600.742 Postamentindskrift: »Evangelium er Guds Kraft, som
giør dem alle salige, det troe paa, ROM.I Salige
er eders Øyen, at de see, Oc eders/ Øren, at de
høre, MATTH 13«. Felt nr. 5: »MATTH. II
J O H . 3 MARC. 13 LUC.17 Ret Dommer offuer
alle vil Christus blifue De onde fordømmes, sine
evige Liff giffue« (frise). 743 »Troen Kommer aff
prædicken, oc prædicken formedelst Guds ord
R O M 10 Salige ere de, som icke see, oc dog tro
IOHAN.20« (postament).
†Underbaldakin. Antagelig kasseret ved prædikestolens afmontering. I lighed med Ribe,
Skellerup og Munkebo kan underbaldakinen
have været formet med volutribber, udgående
fra vingede englehoveder under hvert af kurvens søjleknipper og samlet i hængeknop. I forbindelse med den planlagte istandsættelse af
domkirken efter Frederik V's Odensebesøg 1748
anførtes i overslaget fra billedhugger Herman
Jansen, at der »neden paa« prædikestolen manglede to stk. »Under geheng«. 744

Fig. 472. Våbenskjolde for Eiler Brockenhuus og hans to hustruer, Berte Friis (t.v.) og Anne Bille (t.h.).
Antagelig fra †prædikestolshimmel (s. 580). Det Kongelige Bibliotek. - Coats of arms of Eiler Brockenhuus and his
two wives, Berte Friis (left) and Anne Bille (right). Probably from †pulpit sounding board.
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†Opgang. Antagelig kasseret i 1750'erne. En
jonisk herme (Gelsted), sammensat af overkroppen af en nøgen langskægget mand (Adam?) og
et skaft med ophængt frugtklase i ring, kan måske hidrøre fra døren. 745 Opgangens dør nævnes
1694 i forbindelse med en nystaffering (se ndf.).
Endvidere betales Søren snedker 1716 for en lille
dør i prædikestolen (måske snarere til et indbygget skab?) og en egeklap til at sidde på. 29
1748 planlagdes hele opgangen fornyet, og der
anførtes i snedkeroverslaget egeplanker til de to
yderste døre, til reoler og til beklædning og lister uden på. Desuden skulle Herman Jansen »af
nyt« udføre tre billeder til at sætte i fyldingen
ved trappen op til prædikestolen.
†Rygskjold. Et »Ryck stücke«, vel et rygskjold til prædikestolen nævnes 1757-58 blandt
kasserede genstande i kirkens tredje materialhus. Det blev udbudt på auktion 26. sept. 1758,
men solgtes ikke. 746 Om formen vides intet. Det
kan have været herpå eller snarere på himlen,
Christian Brandt registrerede seks våbener for
donatoren (jfr. ndf.).
†Himmel, smykket med våbenskjold(e?).
1748 anførtes, at »Deckelet« (dvs. lydhimlen)
over prædikestolen manglede et våben. 29 I antikvaren Christian Brandts kommenterede afskrift af Bircherod, Monumenta nævnes o. 1760,
at der på panelet under (Danmarks Kirkers understregning) himlen stod seks våbener, der blev
summarisk aftegnede (fig. 472). 747 Disse lader
sig identificere med Eiler Brockenhuus' egne og
hans to hustruers våbenskjolde, således nr. 1-2
fra venstre for hans første hustru Berte Friis, nr.
3-4 for Eiler Brockenhuus og nr. 5-6 våbener for
den anden hustru, Anne Bille.
†Indskrift, muligvis på himmel eller rygskjold: »Dette Monument oc Predickestol/haffwer Erlig oc Welbyrdig Mand, Eiler Brockenhus til Nackeböl/ Gud og Hans Hellige Ord til
ære sin kiere Moder Syster Erlig oc Welbyrdig
fru Karen Bolle til Helderop, som ligger her neden for begraffwen, oc Sig oc Sine Hustuer
Börn oc Ven- ner til en Christelig oc Erlig
Amindelse bekostet Anno 1591 oc bleff udj Octobri fuldkommet.« 87

I forbindelse med domkirkens hovedistandsættelse o. 1750 synes man i første omgang alene
at have planlagt en restaurering og nystaffering
af stolen (se ovf.). 1753 valgte man dog at kassere den, angiveligt fordi den var gammeldags
og forfalden. 748 Inventariet 1755-56 anfører da
også »1 gammel Prædikestoel«. 29 Stolen er øjensynlig blevet adsplittet ikke længe efter. 1757-58
registreredes alene i kirkens tredje materialhus:
»2 stöcker af den gamle Prædikestol« samt »1
Ryckstöcke til dito«. Genstandene figurerede
blandt de bortauktionerede inventarstykker
1758 sammen med 79 stk. »gammel træe Skramlerier« og en liden låge med beslag, der muligvis
også kan have hørt til prædikestolen. De førstnævnte dele blev dog ikke solgt og førtes til inventarium påny. 29 I foråret 1759 lykkedes det
omsider at afhænde prædikestolens to stykker,
én del til oberstløjtnant Christian Frederik Gersdorf til Kærsgård for 16 rdl. og en anden til amtmand Hans Simonsen til Erholm for 15 rdl. 749
Det er uden tvivl disse dele, der genanvendtes i
prædikestole af de to kirkeejere i deres lokale
kirker, henholdsvis Harndrup 750 og Gelsted kirker. 751 Om rygstykket (rygskjoldet) meldes intet videre. Prædikestolen i Rørup opsattes i forbindelse med denne kirkes hovedistandsættelse,
bekostet af ejeren Hans Simonsen, der bl.a.
13. dec. 1757 i domkirken havde erhvervet 24
gamle billeder, henlagt på material- og konsistorieloftet. 752 Muligvis har delene fra prædikestolen været heriblandt, eller de kan være købt af
Simonsen ved en tidligere lejlighed. 753
Oprindelig placeret i syd ved kirkens sjette
pille, regnet fra øst, svarende til den nuværende
stols placering og over for Karen Bølles begravelse ved sjette pille i nord (jfr. beskrivelsen af
gravminder).
†Timeglas, indkøbt 1690, tilsyneladende i Lübeck, i messinghus med et, to, tre og fire kvarters gennemløb. 1758 solgt på auktion, dog nu
omtalt med kun tre glas. 1765 bekostedes nyt
timeglas i messingfutteral med fire glas, 1821 og
1830 karakteriseret som ubrugeligt og kasseret
1838. †Skamler. To skamler, der bruges på prædikestolen, er omtalt 1700. 29
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Fig. 473. Udkast til stolestadegavle (s. 581). Tegning o. 1874 af J. D. Herholdt. Kunstakademiets Bibliotek.
Proposal for bench-ends.

STOLEVÆRK
NOTER s. 681.

Domkirkens stole har undergået store forandringer gennem tiden. De nuværende stolestader, der opsattes i forbindelse med hovedrestaureringen i 1870'erne, erstatter sammen med kongestolen fra 1894 og diverse løse stole det forskelligartede stoleværk, som i alt væsentligt
kom til i forbindelse med den store istandsættelse o. 1750 (stolestader og klapper, skriftestole,
lukkede stole og pulpiturer samt løse stole og
bænke eller kanapéer). Heraf eksisterer endnu
kun enkelte dele, mens alene korstolene er bevaret af den ældre beholdning fra senmiddelalderen og de første århundreder efter reformationen.
Stolestader. (Jfr. fig. 292), 1874-75, af eg, udført af snedkerne J. Haugsted og F. Oxelberg efter tegning (fig. 473) af J. D. Herholdt og overslag af C. Lendorf. 754 Stolene, der er opstillet i
midtskibet i to blokke med 23 stader i hver, har
gavle med tresidet overkant og udsparet rundbuet felt; heri er stavværksornamentik i to forskellige versioner. Ryggene har tværrektangu-

Danmarks Kirker, Odense

lære fyldinger, mens sæderne støttes af ottekantede småsøjler mellem fladbuer. 1984 fornyedes
gulvet under staderne. 755
Stolene står siden 1947/48 afrensede for en
ældre (oprindelig?) lakering. 756
†Stolestader. 1) Tiden før reformationen. Stolestade (eller dele heraf?) med årstallet 1487 og minuskelindskriften: »maria canut(us) anna Catarina«. Over indskriftens ord, som var adskilt af
små kors, sås et våbenskjold med en syvtakket
stjerne. 757 Ifølge Bircherod, Monumenta (o. 1679)
placeret ved de nedre kvindestole. 758
2) O. 1536- o. 1750. En fast stolestadeordning
synes ikke at have eksisteret umiddelbart efter
reformationen. Først 1578 fik kansler Niels Kaas
pålæg om - i samråd med borgmester og råd at få sat skik på stolene, således at mænd og
kvinder kom til at sidde i hver sin side ligesom i
Vor Frue kirke, København. 7 5 9
I forbindelse med domkirkens forandrede status som sognekirke 1618 ændredes og fornyedes
de eksisterende mands- og kvindestole, både i
hovedskibet (de lange stole) og i sideskibene (de
korte stole); samtidig udførtes ti nye kvindestole. 29 En forandring af placeringen syntes også

38

582

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

Fig. 474. Principplan for placeringen af kirkens embedsstole i tiden før 1750 (s. 5 8 2 f ) . A: Stolestader til kongeparret, lensmanden(?) og ejerne af S. Knuds kloster. B: Stole til biskoppen samt Gymnasiets professorer og
lektorer med kvindelige pårørende. Før 1671 muligvis anvendt som »rådmandsstol«. B 1 : Stol til biskoppen. C:
Stole til Magistratens medlemmer samt til byfogeden og -skriveren, alle med kvindelige pårørende. D: Stole til
kirkens tiendeydere. E: Stole til lærere og elever ved Gymnasiet og Latinskolen. Tegning MN 1995, jfr. fig. 294.
- Plan which in principle shows the seating of clergy and officials in the period before 1750. A: Pews for the King and
Queen, the Lord Lieutenant and the owners of the former priory of S. Canute. B: Pews for the bishop, professors, and senior
masters of the Gymnasium School, with their female relatives. Before 1671 possibly used by members of the Town Council.
B1: Bishop's pew. C: Pews for the members of the Town Council, the recorder and the town clerk, and their female relatives.
D: Pews for tithe payers. E: Pews for the teachers and pupils of the Gymnasium and Grammar Schools.

planlagt. 760 Ved en revision af stolestaderne 1634
optaltes 14 lange mands- og 19 ditto kvindestole
samt 22 korte stole til såvel mænd som kvinder. 761 Foran hver af midtskibets stoleblokke
stod †kongestol(e) nr. 1 (se ndf.). Bag blokken af
lange mandsstole fandtes i vest et antal korte
stole. 762 For administrationen af stolenes udlejning stod kirkeværgerne, mens byens råd afgjorde de stridigheder, som måtte opstå om
pladserne. 763
Antagelig efter en udvidelse af stadernes antal
blev stolene o. 1670 nummereret. 764 Ifølge stolestadeprotokollen, der påbegyndtes 1671, fandtes dette år 38 lange stole, fordelt med 19 til
hvert køn, samt 27 korte mands- og 25 korte
kvindestole. 765 1694 renoveredes stolene med lister og drejede knapper (fornyet 1737), og samtlige mandsstole blev malet lige som de korte
kvindestole. 766 1689, 1694 og 1705 istandsattes

de korte mandsstole ved konsistoriedøren og
1719 de korte kvindestole. 219
1748 opgjordes antallet af lange stolestader til
23 mands- og 21 kvindestole fraregnet de to forreste stader i hver række (jfr. †kongestole).
Bortset fra en enkelt kvindestol var staderne af
ensartet bredde (4 alen) og forsynet med gavl og
dør for begge ender. Herudover fandtes 25 korte
mands- og 24 korte kvindestole. Samtlige stole
kasseredes 1750-51, men enkelte dele genanvendtes dog i det nye stoleværk. Det øvrige materiale solgtes på auktion. 767
En række af stolene var udlagt som embedsstole
eller benyttedes af særlige grupper blandt sognets beboere. Stolestadeprotokollerne fra 16711742 giver sammen med kirkens almindelige
regnskaber et indtryk af »den sociale topografi«
i kirken mht. placeringen af de forskellige samfundsgrupper. Der kendes ingen stoleplaner fra
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denne periode, men principtegningen fig. 474
antyder visse hovedlinjer. Øverst i hierarkiet var
kongehuset, efterfulgt af repræsentanter for adelen, den højere embedsstand med stiftamtmanden i spidsen, kirkens gejstlighed, anført af biskoppen, Gymnasiets og Latinskolens personale
og elever samt udvalgte borgere, hvoriblandt figurerede flere håndværkere, beskæftiget ved
kirken. Tiendeyderne, bønderne fra Hunderup,
Bolbro og Snapind, havde ligesom domkirkens
og skolernes embedsmænd fri stadeplads, mens
et antal stole var forbeholdt S. Knuds klosters
og Det adelige Jomfruklosters ejere og beboere.
De fornemste pladser var som vanligt nærmest
alter og prædikestol.
Som nævnt ovf. anvendtes midtskibets to forreste stolestader i mands- og kvinderækken i
1600'erne lejlighedsvis til kongen og dronningen
(se fig. 474, A og †kongestole). Men da kongefamilien i forvejen havde faste stole i S. Hans
nær Odense slot, benyttedes stolene som oftest
af S. Knuds klosters ejer. Denne ordning forsøgte stiftamtmand Helmuth von Winterfeldt
dog 1684 at forhindre ved at ændre låsene og
opsætte jern med kroge, så klosterets beboere
ikke engang kunne springe over. 768 Lensmandens stol nævnes 1627 og 1634, sidstnævnte år
dog som en del af »rådmandsstolen«, hvor også
byfogeden og byskriveren havde plads. 769 Stolen er omtalt som »den første«, men stod formentlig bag den kongelige stol (s. 592). Fra 1671
var borgmestre og rådmænd samt byfoged og
-skriver placeret i andet, tredje og fjerde stolestade bag ved biskoppen, lektoren og professorerne (fig. 474, c). 770 Denne orden var måske
fremkommet på baggrund af forskellige tvistigheder om rangordenen i 1630'erne mellem rådmænd, gejstlighedens medlemmer og professorerne ved det 1621 oprettede Gymnasium, hvilket biskop Hans Mikkelsen på et tidspunkt lakonisk kommenterede med et citat fra Matt. 23,
12: »Den, som ophøjer sig selv, skal ydmy771

ges«. .
Biskoppens plads var, som nævnt 1671, i det
første ordinære stolestade, dvs. umiddelbart
vest for prædikestolen (fig. 474, B). Denne stol
(den tidligere rådmandsstol?) bar, i al fald o.

Fig. 475. *Gavl fra †stolestade, udført 1751-53 (s.
584). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - *Gable
from †pew made in 1751-53.

1740, et malet(?) adelsvåben og -navn ligesom
de to efterfølgende. 772 Herudover havde han en
stol i koret. 1702 lod biskop Kingo sit stolestade
omdanne til en lukket stol (jfr. †lukkede stole),
angiveligt fordi han på grund af alder ikke
kunne høre prædikenen fra sin stol i koret. Arrangementet, der bestod af brædder med loft
over, tog imidlertid udsynet fra nogle af Magistratens medlemmer i stolen bagved, 773 og løsningen på problemet blev en nyoprettet stol til
biskoppen, antagelig på et pulpitur (s. 602). 1635
havde den øvrige gejstlighed pladser i skibet,
men syntes ellers 1671-1742 at have været hen-
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Fig. 476. *Panel fra †stolestade, udført 1751-53 (s.
585). Møntergården, Odense. - *Panel from †pew
made in 1751-53.

vist til stole i koret. D o g var deres kvindelige
pårørende - i det mindste i tiden før 1637 - placeret i anden, tredje og fjerde kvindestol i midtskibet. 774
Stole for »skolens« folk (Latinskolens og muligvis også Gymnasiets lærere) blev befalet opsat
ifølge et kongebrev af september 1634;775 december s.å. forhandledes sagen, og endnu 1641
var der stridigheder om professorernes placering i forhold til borgmestrene. 7 7 6 Først fra 1671
er dog mere præcise oplysninger om, hvor skolernes lærere og elever sad. Professorerne ved
Gymnasiet sad sammen med en lektor ved siden
af biskoppen i det første stolestade vest for prædikestolen (fig. 474, B). Endvidere var to professorer anbragt i den ottende af de lange
mandsstole, mens gymnasiasterne sad i koret i
fire korte stole, som formentlig var prydet med
englehoveder. 777 Også Latinskolens lærerstab
havde plads i koret, måske i korstolene (fig. 474,
E). 7 7 8
En særlig gruppe stole var forbeholdt tiendeyderne fra landsbyerne Hunderup, Bolbro og
Snapind (fig. 474, D). 1671 sad Hunderup-gårdmænd forrest i de korte mandsstole (nr. 15-16),
dernæst Bolbro-gårdmænd og til sidst Bolbrohusmænd samt mænd, boende i Snapind på byens grund. Indtil o. 1685 sad Hunderup-karlene i
nr. 20 af de korte mandsstole og derefter i nr. 11.
Landsbyernes kvinder rådede over nr. 17-19 (fra
1718 nr. 16-18) af de korte kvindestole. 770 Sto-

lene blev i de følgende år flere gange repareret
og 1694 malet; den sidstnævnte istandsættelse
betaltes dog af tiendeyderne selv. 29
3) O. 1751 - o. 1812 (fig. 294-95, 477, 553).
Mellem 1751 og 1753 blev kirkens stolestader
fuldstændig fornyet af snedkerne Hans og Rasmus Eidorph, Jens Sørensen og Mogens Hansen
samt billedhuggeren Herman Jansen. 7 7 9 Gavlene
havde reliefskårne muslingeornamenter og rocaillekartoucher, mens der på låger og (ende)paneler var rundbuede fyldinger med rocailler (jfr.
ndf). Stolestaderne hvidmaledes 1801, vel svarende til den oprindelige bemaling. Forgyldning
anvendtes på topstykker, ornamenter og lister. I
gavlfelterne var desuden benyttet blåt (jfr. fig.
295 og ndf.). Numrene på gavle og låger var
sortmalede. 780
Fra først af fandtes 23 lange mands- og 21
lange kvindestole, begge blokke startende ud
for fjerde pille fra øst (fig. 294, pillerne f og f1).
Umiddelbart vest for prædikestolen var blokken
i mandsrækken afbrudt på et stykke svarende til
to stolestader; til gengæld strakte mandsstolene
sig til skibets vestligste pille (fig. 294, pille l 1 ). 781
I hvert af sideskibene var 25 korte stole, hvoraf
de tre forreste i syd stod øst for døren til konsistoriesalen, i nord øst for døren til Valkendorfs
kapel. Endelig var der både i midtskibet og sidegangene et antal »klapper« eller klapstole. 1805
udførtes fire nye lange stole; to af disse, der
havde afskårne hjørner, blev anbragt forrest i
mands- og kvindestolenes blokke, mens de to
andre placeredes som udfyldning af det gennemgangsparti, der havde afbrudt rækken af
mandsstole vest for prædikestolen. 29 Formentlig
i forbindelse med dette arbejde fjernedes de fire
vestligste af de lange mandsstole, således at de to
stoleblokke sluttede på linje (fig. 294, H3). Af
hensyn til opsætningen af kong Hans' monument 1817 fjernedes den vestligste af de korte
mandsstole (fig. 294). 1824 og 1833 blev stolene
repareret og 1833 samt 1845 nystafferet; samtidig fornyedes gulvet under dem. 3 8 O.1872 blev
stolestaderne nedbrudt og materialet herfra
bortauktioneret. 782
Af stolestaderne er bevaret tre gavle (to løse
*gavle og én gavl med påhængslet låge) samt et
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Fig. 477. Interiør, set m o d øst. Litografi efter tegning af Niels Ringe 1840. - Interior looking east. Lithograph from
drawing by Niels Ringe, 1840.

*panel (fig. 475-76). Gavlene, som synes udformet med henblik på en placering op imod
væggen, krones af muslingeornamenter. Pane-

let, der oprindelig sad som endestykke på en
stolestadeblok, har fire rundbuede fyldinger
med rocailleornament i issepunktet; lågen har en
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Fig. 478. Korstole, o. 1475, ændrede og med senere tilføjelser (s. 587). NE fot. 1988. - Choir stalls, c. 1475, altered
and with later additions.

tilsvarende rocailleprydet fylding. En af de løse
gavle har bevaret en staffering i blåt med hvidt
topstykke. Panelet er hvidmalet. 783
De to løse gavle og panelet er på Møntergården, Odense (inv. nr. 42-43/1920 og 167/1966),
mens gavlen med lågen er i kirken på loftet over
konsistoriesalen.
Efter den store istandsættelse o. 1750, hvor
antallet af pulpiturer blev væsentligt forøget,
ændredes også stoleordningen med faste pladser
for endelig i løbet af 1800'erne at falde helt bort.
Nyordningen af stolestaderne medførte i første
omgang visse forandringer i placeringen af de
enkelte sociale grupper. Skønt standspersoner
herefter foretrak en placering på pulpiturerne,
blev de fleste embedsstole dog bevaret, i det
mindste af navn, indtil 1805.
Magistraten havde frit stolestade (nr. 7) i

midtskibets mandsrække, mens byfogeden og
byskriveren sad bagved i nr. 8. 784 Biskoppen
havde stadig en plads i stolen umiddelbart vest
for prædikestolen (nr. 6 af de lange mandsstole),
og gejstlighedens kvinder sad i nr. 4-6 af de
lange kvindestole. 781 Gymnasiets professorer
delte fremdeles stolestade med biskoppen, 785
men havde herudover, sandsynligvis allerede fra
1749, to stader i koret (se †lukkede stole). 786 De
lange mandsstole foran biskoppens og professorernes stol, nr. 3-5, var forbeholdt eleverne på
Gymnasiet indtil dettes nedlæggelse 1802. Drengene fra den nyoprettede Katedralskole fik derefter pladser i to stader, som 1805 var opsat vest
for den tidligere professorstol (fig. 553).781 Indtil 1765 sad bygarnisonens officerer i de to forreste lange mandsstole, 787 som herefter lejedes
ud - et forhold, der i de følgende tiår også kom

KORSTOLE

til at gælde flere af sæderne i Magistratens, biskoppens og professorernes stole. 29 Den vestligste af de lange mandsstole (nr. 23) nævnes
1757-1805 som reserveret skarpretteren. 781
Ligesom tidligere sad domkirkens mandlige
tiendeydere i de korte mandsstole (gårdmænd i
nr. 13-17 og karle i nr. 23-25), mens kvinderne
havde pladser i de lange kvindestole (nr. 1821). 788 Efterhånden som lejemålet i flere af midtskibets stolestader opsagdes, overtog tiendeyderne en del af disse pladser, der var mere fordelagtigt placerede. 789 1832 havde tiendeyderne
kun fire stole, der havde navnene Hunderup og
Bolbro påmalet. 38 De stod endnu med faste låse
1874, da beboerne ansøgte om fortsat at have
deres egne stole. 790
Korstole (fig. 478), o. 1475 med senere ændringer og tilføjelser. Stolene står i to rækker på podier langs nordre og søndre korskrankemur. 616
Hver række omfatter syv stole, men talte tidligere, dvs. i hvert fald 1813 (jfr. fig. 294, B),
tretten sæder. 791
Af de oprindelige stole er alene bevaret vangerne mellem sæderne med udsparinger til klapper samt de gennemløbende dækplanker, der
over vangerne har profilerede fremspring, beregnet til armlæn. På oversiden af armlænene ses
et antal (udfyldte) taphuller, som kan hidrøre fra
oprindelige eller sekundære rygpaneler. Under
såvel sæder som armlæn er ottekantede søjler
med enkle, firsidede postamenter og kapitæler
med firpasudsmykning, skiftevis i relief og udsparet. I deres oprindelige udformning, der antagelig også har omfattet baldakinprydede rygpaneler (se ndf.), har korstolene i hovedtræk
været beslægtet med de omtrent samtidige korstole i Århus og Ribe domkirker (DK Århus 536
og DK Ribe 444).
Senere tilføjelser er klapsæderne med (påskruede) misericordier, bagklædningen, endegavlenes lodrette paneler samt stolenes podier. Stolene står siden 1875 afrensede.
Korstolenes tilkomst har muligvis forbindelse
med oprettelsen af det verdslige domkapitel i
1400'ernes sidste årtier (jfr. s. 78). Efter reformationen anvendtes de af Latinskolens elever og
måske også af hørerne (se ovf. og note 778).
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1736 istandsattes alle klapper i koret (herunder
også korstolenes?). 29 1751 solgtes en del egematerialer, som var taget af de gamle stole i koret. 792 Dermed hentydes antagelig til de oprindelige gavle, rygpaneler (dorsaler) og de tilhørende baldakiner, som må være blevet kasseret i
forbindelse med den store istandsættelse. Som
det fremgår af en snedkerregning fra december
1749, forbedredes stolene (betegnet Latinskolens
stole) til gengæld med nyt fundament og gulv,
klapper, bagpanel, fire nye bistader (gavle) foruden forpanel med boghylder, forbænke med
beklædning og yderligere otte bistader, forsynet
med billedhuggerarbejde og drejede knapper. 793
Antagelig har stolene således fået den udformning, der tidligst er gengivet 1840 (fig. 295,
468), med endegavle, smykket med trekantfrontoner over pilastre, og foranstillede †pulte
med tilsvarende trekantgavle; de fire vestvendte
endegavle var yderligere prydet med småspir
(vel de ovf. omtalte drejede knapper). Pultenes
forpanel havde fyldingsudsmykning svarende til
de samtidige stolestader (s. 584), mens de to stolerækker mod kirken ifølge fig. 295, 468 var aflukket med en låge(?). Stolene var hvidmalede
med forgyldte ornamenter. 794
1875 blev stolene afrenset og snedkermæssigt
omdannet i gotisk stil (fig. 428). 795 Begge stolerækker fik høje †rygpaneler med tilhørende
baldakiner og endegavle, foroven smykket med
korsblomstfrise. Mellem 1945 og 1949 blev baldakinerne fjernet, mens rygpaneler og gavle reduceredes til deres nuværende højde. 796
†Skriftestole. En skriftestol fandtes allerede før
o. 1618, da Werner snedker på dette tidspunkt
udførte en ny skriftestol. 29 1631 forsynedes
begge stole med læderpuder (vel til knæleskamler) og lysepiber af jern. 1673-74 registreredes to
lange læderpuder i skriftestolene, en ditto til folkene at knæle på (smst.?) og to læderbetrukne
skamler i sognepræstens stol. Til stolenes udstyr
hørte endvidere et antal sivmåtter, der jævnligt
fornyedes. 25 Stolene stod i koret, 797 antagelig
ved østvæggen i korets nordre og søndre
hjørne, hvor de - i hvert fald fra 1813 (fig. 294,
C) - er registreret. Begge nymaledes 1694 af J o han Zachariassen Getreuer i brunokker med
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sorte lister. 25 1695 udførtes en ny skriftestol til
kapellanen; stolen, som var smykket bl.a. med
fyldinger af træ fra de gamle knæleskamler ved
alteret, fik en læderbetrukket skammel og en lysepibe. 798 1741 fik domkirken en tredje skriftestol til »fredagspræsten«. 7 9 9 Stolen, der udførtes
af snedker Mogens Hansen, var anbragt i »tårnets venstre side«, dvs. i vestenden og vel ved
en af kirkens to sideindgange. Den nævnes dog
ikke efter 1742. De to øvrige skriftestole kasseredes 1749, men bortauktioneredes først 1758
efter en midlertidig anbringelse i †Gråbrødre
kirke. 29
1749 udførtes to nye skriftestole i koret. Det
er formentlig disse, der ses på fig. 293 og fig.
294, C. Begge var formet som lukkede stole
med gavlkronede indgangspartier, hvis døre
havde arkadefyldinger, svarende til de samtidige
†stolestader. Til stolene, der istandsattes 1765,
hørte to fortræksgardiner af grønt rask med tilhørende gardinstænger. 29 Skriftestolene skulle
ifølge et maleroverslag 1800 stafferes med perlefarve, vel svarende til den oprindelige bemaling
(s. 420). 769 1841 udbedredes stolene på begge si-

Fig. 479. Midlertidig †kongestol, anvendt 1875-94
(s. 590). Ældre fot. i Møntergården, Odense - †Royal
gallery, used 1875-94.

der af alteret, formentlig skriftestolene, med
hvid oliefarve, og 1845 stafferedes de samme
stole med engelsk blyhvidt og forgyldtes med
bogguld og guldfernis på lister og zirater. 38 På
dette tidspunkt var skriftestolene antagelig ikke
længere i brug, da udviklingen af skriftemålet
fra en lønlig samtale til en offentlig forberedelse
til altergangen havde ført til, at konsistoriesalen
blev taget i anvendelse som skriftestol (se ndf.).
Her placeredes allerede 1804 et nyanskaffet †kateder, 53 der oprindelig var blåmalet, men efter
hovedrestaureringen i 1870'erne fik egetræsfarve
som det øvrige inventar. 29 1832 nævntes en ny
†forhøjning til præsten, »når han skrifter«. 686
Samme år istandsattes de †lange stole, som benyttedes ved skriftemål i konsistoriet, 38 og som
til dette formål måske var slået sammen til eller
opstillet som én sammenhængende, måske
u-formet bænk. 29
Armstol til præsten, o. 1875, i klassicistisk stil
med delvis gennembrudt ryg og på kopstykket
de sammenflettede initialer AD (for Anders
(Knudsen) Damgaard, stiftsprovst 1858-95).
Sort skindbetræk. Hensat på loftet.
En †degnestol blev 1694 oliemalet i brunokker
med sorte lister ligesom de to skriftestole (se
ovf.), 2 5 og året efter istandsattes samme stol. 219
En †barnestol blev o. 1618 udført af Werner
snedker. 29
Kongestol (fig. 480), 1894, udført i eg af snedkermester Henning Hansen 38 efter udkast af
Vilh. Petersen, godkendt 1892 (jfr. fig. 482). 616 1
4. fags nordre arkade. Stolen, der hviler på en
samtidig arkademur, 800 består af to retkantede
fremspring mod hhv. midtskibet og nordre sideskib; disse dele understøttes af tre knægte på
granitkonsoller, udført af stenhugger C. Wienberg. 38 De to brystninger har reliefudsmykning
i nygotisk stil. Af forpartiets i alt ni felter prydes
det midterste af kongevåbenet, mens de flankerende fyldinger har stav- og foldeværk. Midtog endefelterne indrammes af fialelignende
halvsøjler. Bagpartiets brystning har et tilsvarende antal felter, hvoraf det midterste er smykket med slægten Bardenfleths våben over bånd
med årstallet 1894. 801 En trappe i to løb med
repos fører fra gulvet til stolens bagparti.
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Fig. 480. Kongestol, udført 1894 efter tegning af Vilh. Petersen (s. 588). NE fot. 1988. - Royal gallery, 1894, based
on a drawing by Vilh. Petersen.

Stolen står - vel som oprindelig - i træets naturlige farve, idet dog kongevåbenet den første
tid synes at have været bemalet. 802 1894 debatteredes et forslag om en tæppedekoration omkring stolen, hvilket dog aldrig synes udført. 803
I stolen står to højryggede armstole i nybarok
stil, antagelig anskaffet samtidig med stolens
færdiggørelse.
Under hovedrestaureringen i 1870'erne indgik
udførelsen af en ny kongestol i planlægningen,
men en definitiv afgørelse om dens udformning
blev udskudt i adskillige år. Dette skyldtes ikke
mindst uvisheden om overflytningen af Claus
Bergs altertavle fra Vor Frue kirke (s. 524). Hvis
denne, som planlagt, opstilledes i domkirkens
kor, måtte kongestolens stil i givet fald tilpasses
den sengotiske tavles stil. Vilh. Petersen udførte
en lang række - hovedsagelig udaterede - udkast
hertil. Blandt forslagene er stole, tegnet både i
en rigt dekoreret nygotisk stil (fig. 481), i renæssanceformer og i en mere enkel, klassicerende
stil. 804

†Kongestole. 1) (Jfr. fig. 474, A), tidligst nævnt
1628, da Per snedker udbedrede de skader, kongens stol havde lidt under Kejserkrigen (se også
†lukkede stole). 29 1674 istandsattes kongestolen
på ny. Samme år nævnes for første gang dronningens stol. 1680 repareredes låsene på kongeparrets stole, mens nye måtter lagdes på sæder
og gulv. 29 Stolene kan være identiske med de
fire lange stolestader, der stod forrest i blokken
af hhv. mands- og kvindestole i midtskibet
fig. 474, A). 8 0 5 Disse, der 1684 udtrykkeligt omtales som kongens og dronningens pladser, var
smykkede med kongeparrets våbener, men blev
i praksis som oftest benyttet af andre og definitivt kasseret 1749 (se ovf.). I forbindelse med
den store istandsættelse nævnes ganske vist 1748
et forslag vedr. udskæring af kongeparrets navnetræk i gavlene på de fire stolestader. 29 Planen
synes dog ikke realiseret, og stadernes formelle
status af kongestole blev hermed opgivet. 8 0 6
2) (Fig. 294, J), 1815, indrettet til kronprins
Christian (VIII) i hans egenskab af guvernør
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Fig. 481. Udkast til kongestole i gotisk stil (s. 589). Tegninger af Vilh. Petersen. Ebbe Lehn Petersens arkiv. Proposals for the royal pews in the Gothic.

over Fyn ved en sammenlægning af de tre nederste afdelinger i det midterste af nordsidens
pulpiturer (s. 602). 29 Stolen markeredes mod
kirken med en stor forgyldt blikkrone; herunder
blev 1831 anbragt et sværd og en hånd. 38 Indvendig opdeltes stolen med en skillevæg; den
havde to døre og seks vinduer med grønne silkegardiner, der 1831 suppleredes med tilsvarende af rødt fløjl med frynser. Møblementet
bestod af to armstole og seks almindelige stole
af mahognimalet bøg med sort hestehårsbetræk
samt et lille mahognibord med krydsfod, købt
på grevinde Trampes auktion 1815. Sidstnævnte
er endnu omtalt i kirkens inventarium 1884. 29
Ved indledningen af kronprins Frederiks (VII)
guvernørtid 1840 renoveredes stolen med nye
grønne gardiner og supplerende frynser samt
overhæng på de gamle røde fløjlsgardiner. Samtidig smykkedes brystningen med rødt fløjl. 807
Nedtaget o. 1872 sammen med de øvrige pulpiturer. 808
3) (Fig. 479), 1875, opsat i 5. fags nordre arkade som en midlertidig foranstaltning. 809 Ud-

formet med en - antagelig muret - brystning af
halvcirkulær plan. Både brystningen og den til
formålet opførte udfyldningsmur i arkadebuen
var bemalede, brystningen med en bort af forgyldte egeblade og muren med et kronet våbenskjold med de danske løver, omgivet af ranker
og stjerner. 38 Malerierne var suppleret med omhæng af (rødt) fløjl, der dog allerede 1877 omtales som falmet. 616 Afmonteret 1894 i forbindelse med opsætningen af den nuværende kongestol og materialerne solgt. 6 8 6
†Lukkede stole. Enkelte af stolestaderne blev i
1700'erne omdannet til lukkede stole med loft,
vægge eller gardiner, mens andre stader markeredes som særlige herskabsstole med våbenskjolde (s. 589). Hertil kom et par nye, lukkede
stole, udført i forbindelse med istandsættelsen i
1750'erne.
Fig. 482. Udkast til kongestol o. 1892 med kalkmalet
udsmykning af den tilhørende arkade (s. 588). Farvelagt tegning af Vilh. Petersen. Ebbe Lehn Petersens
arkiv. - Proposal for the royal pew, c. 1892 with painted
decoration in the arcade recess.
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Fig. 483. Bænk eller
»kanapé«, sammensat af
dele fra 1754 og o. 1875
(s. 592). N E fot. 1993. Settle composed of some
parts from 1754 and others
from c. 1875.

1) 1627 nævnes måtter til lensmandens (Holger Rosenkrantz') stol. Placering og udformning er uvis; måske kan stolen en tid have været
identisk med †kongestol nr. 1. 1634 sad lensmanden dog i rådmandsstolen sammen med byfoged og -skriver (jfr. s. 583). 29
2) 1702 blev biskoppens del af den lange
mandsstol vest for prædikestolen aflukket med
vægge og loft (jfr. s. 583).
3) Før 1750. I snedkeroverslaget i forbindelse
med den forestående hovedistandsættelse registreredes tre lukkede kvindestole, hhv. to korte
og en lang. De korte stod på hver sin side af
døren til Valkendorfs kapel, mens den lange var
anbragt bagest i midtskibets blok af lange kvindestole og benyttedes af byfogeden og apotekeren. 810
4) (Jfr. fig. 295, 468), 1749-53. Til Gymnasiets
professorer indrettedes i koret to stole, hver
med udskåren gavl samt en vase, alt skåret 1753
af billedhuggeren Herman Jansen. 2 9 At dømme
efter fig. 295 og 468 var stolene, der hver især
havde fem klapsæder, placeret i 3. fag og udsmykket med vasekronede gavle af svungen
form.
5) O.1754. To korte kvindestole, placeret bagest i deres respektive blok, blev særligt aflukkede med grønne raskgardiner. Det er antagelig

disse, der 1800 angives som placeret ved begge
kirkedøre, dvs. måske flankerende dobbeltdøren ved våbenhuset (s. 601). Gardinerne nævnes
senest 1830 som ubrugelige. 811 Formentlig er det
de samme lukkede stole, som 1872 planlagdes
nedbrudt i forbindelse med våbenhusets sløjfning. 38
6) 1767 fik kancelliråd Borring tilladelse til at
slå de lange kvindestole nr. 11-12 sammen til en
lukket stol, men han synes stort set ikke at have
benyttet sig af denne. 53
Løse stole og bænke. 1) (Fig. 483), 1754 med
senere tilføjelser. Seks bænke, hver med tre
pladser, udformet med balusterdannede ben og
armlæn, klapsæder med tilhørende låse, rygfelter og svungne topstykker. Lakerede med forgyldte tal i topstykket.
Bænkene, der leveredes 1754 af Jens Sørensen
snedker og i de ældre kilder betegnes »kanapéer«, var oprindelig placeret i skibet, tre på
hver side af midtergangen. 1788 omtaltes to som
defekte. 29 1821 nævnt som blåstafferede, 1884
som hvide, mens de 1913 beskrives som egetræsmalede. 51 I koret.
2) 1829. To ens armstole med svungen ryg,
hvori riflet midtsprosse. Sort, mønstret damaskbetræk, måske identisk med det, hvormed
stolene blev ombetrukket 1857 som erstatning
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reliefversaler på forsænket bånd på kopstykket:
»Kirkeinspektionen«. Sæder af bøffelhud.

Fig. 484. Gobelinvævet *pude, o. 1700 (s. 593). Møntergården, Odense. NE fot. 1994. - Tapestry-woven
*pillow, c. 1700.

8) 1950'erne, efter tegning af Knud Lehn Petersen. Et større antal stole med flettede sæder af
såvel rørflet som sejlgarn er placeret både i koret
og i midt- og sideskibene. 814
*Pudebetræk (fig. 484), o. 1700, efter traditionen stammende fra S. Knuds kirke. 815 Af uld og
silke, gobelinvævet. 57x51 cm. På puden er vist
Bebudelsen; Maria og engel, der begge er iklædt
dragt, præget af samtidens mode, flankerer et
træ med en due i kronen. Et smalt skriftbånd
snor sig ned foran. Figurerne omgives af et tæt
mønster med blomster og blade. Dragter og
blomster er i blå, røde, lilla, grå og blågrønne
farvenuancer, alt på sort bundfarve. 816 Møntergården, Odense, inv. nr. 1/1899.
†Løse stole. 1760 afhændedes tre gamle ryslæders (ruskind) stole, på auktion. 817 Af de 12
stole, som 1755 anskaffedes til orgelpulpituret, 29
betegnedes alle som ubrugelige 1828. 1758-59
nævnes 14 almindelige ryslæderstole og to til—

for betræk af rødt morin (uldent stof). 38 Mahognibejsede. Oprindelig indkøbt til konsistoriesalen. O.1875 suppleret med to identiske (se nr.
5). 812 Af disse fire er to placeret i koret og to i
konsistoriesalen.
3) 1829. Otte ens stole med svungen ryg og
sort, mønstret damaskbetræk, i lighed med de
ovennævnte måske påsat 1857 i stedet for oprindeligt betræk af rødt morin. Mahognibejsede. Fra første færd anskaffet til konsistoriesalen. 38 O.1875 suppleret med seks identiske (se
nr. 6). Af den samlede beholdning er i kirken
bevaret ti, opstillet førnævnte sted. En enkelt'
blev 1961 afgivet til Hans Tausens kirke. 51
4) (Fig. 485), antagelig identiske med fire bøgetræs »korstole«, leveret 1866 af snedker
N. Springer. 813 Alle har glatte kopstykker og
sæder af rødbrunt læder. En enkelt har dog let
svungent armlæn. Denne er placeret i koret,
mens de øvrige står i konsistoriesalen og ved
kirkekontoret.
5) O.1875, to armstole, svarende til nr. 2. 51
6) O.1875, seks stole, svarende til nr. 3.
7) 1904. 29 12 identiske stole med indskrift i

Fig. 485. Stol, antagelig erhvervet 1866 (s. 593). NE
fot. 1993. - Chair, probably acquired in 1866.
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svarende †lænestole i konsistoriesalen; af disse
var der 1821 kun 12 tilbage: 6 med rødt betræk
og 6 med blåt lærredsbetræk. 1831 var alle udgået. 38 1858 anskaffedes 24 bøgetræsstole med
rørsæder, 686 som 1866 suppleredes med endnu
12. 1890 og 1896 indkøbtes et større antal stole
med flettede rørsæder. 38 Disse udskiftedes gradvis i løbet af 1900'erne. Før 1951 udgik en af de
løse stole nr. 3. 51
†Bænke. 1632 leverede Per snedker to lange
bænke til tårnet; 1721 fik Søren snedker betaling
for en lang bænk ved prædikestolen. 29 1758 solgtes to fyrrebænke (ovennævnte?) på auktion.
1754 udførte Jens Sørensen snedker syv bænke
af forskellig længde til opstilling uden for koret
(dvs. vest for korskranken), i tværgangen ved
prædikestolen samt på orgelpulpituret. 1800 er
den lange bænk ved prædikestolen udgået; til
gengæld nævnes to korte ved dåben. Ved orglet
er i 1800'erne registreret et skiftende antal
bænke. 29 Samtlige bænke synes kasseret ved hovedrestaureringen i 1870'erne. Ved denne lejlighed udførtes et antal faste bænke, placeret i sideskibene, 790 men disse blev antagelig fjernet o.
1949 i forbindelse med opstilling af radiatorer. 616
Tre lange †bænke til skolebørn blev 1666 opsat
på befaling af borgmester Jens Madsen. 1765 bekostedes seks (nye) bænke til fattige skolebørn. 29
Borde, o. 1900. 1) med hollandsk udtræk. I
konsistoriesalen. 2) I barokstil med balusterben;
placeret ved den søndre indgang.
Af et (*)bord, 1600'erne, er bevaret den 182 cm
lange og 56 cm brede sarg med balusterben og
fodramme. Muligvis identisk med et af de ndf.
nævnte †borde i konsistoriesalen. Møntergården, Odense, inv. nr. 38/1949.
†Borde. 1757 omtaltes et langt fyrretræsbord
med egetræsfod og klap af fyrretræ (»fyrblad«)
på fod af samme materiale. Placeret i konsistoriesalen ligesom et tilsvarende †bord, nævnt i inventariet 1788-89 med fyrretræsfod og endnu i
1800'erne brugt ved landemoder. 29 Et rundt eller
måske ovalt fyrretræsbord på egetræsfod med et

gammelt grønt bordklæde var 1757-58 anbragt i
koret, men fandtes allerede fra 1758-59 i konsistoriesalen. Det blev før 1884 og sikkert under
restaureringen i 1870'erne erstattet af et nyt
rundt bord. 2 9

SÆRLIGE R U M I N D R E T N I N G E R
NOTER s. 685

Konsistoriesalen. Inventaret har i tidens løb undergået flere ændringer som følge af rummets
skiftende funktioner, dels som mødesal for landemoden og andre kirkelige forsamlinger, dels
som skriftestol (fra 1800'ernes begyndelse til o.
1870), sakristi og venteværelse m.m. (jfr. også s.
295).
Efter en nyindretning i 1960'erne rummer salen et antal stole (jfr. løse stole, nr. 3, 4, 7). Endvidere findes et langt bord (s. 594) samt to store
skabe (s. 597) til opbevaring af altertøj, bøger
m.m. Samlingen af bispemalerier har endelig
været ophængt her siden 1963. På væggene hænger desuden tre malerier (løse malerier nr. 2-4)
samt et krucifiks (s. 561).
Indretningen af salen kan kun følges tilbage til
midten af 1700'erne. 1758 opsattes nyt panelværk. Samtidig blev rummet opdelt med en
†skranke, der angiveligt var overflyttet fra rådhuset. 29 Skranken, som iflg. Hancks plan fra
1813 (jfr. fig. 294) var placeret i salens nordligste
del nærmest kirken, havde dobbeltdør og antagelig balustre. Fjernet 1856. 38 Til det ældste
møblement hørte et antal ryslæderstole (s.
593). 29 Desuden to †fyrretræsborde, der brugtes
ved landemoder, foruden et rundt eller ovalt
†bord, der i forbindelse med hovedrestaureringen o. 1870 erstattedes med et nyt (jfr. †borde
ovf.).
I løbet af 1800'erne flyttedes et antal møbler
hertil, som benyttedes ved skriftemål, †talerstolen, †forhøjningen til præsten og de †lange
bænke til confidenterne (s. 588). Endvidere et
skab, udført 1825 (skabe nr. 1). 818
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Fig. 486. Kiste, o. 1350 (s. 595). Pennetegning 1763 af Jens Brandt. Nationalmuseet.- Chest, c. 1350. Ink drawing,
1763, by Jens Brandt.

KISTER OG SKABE
NOTER s. 685

†Kister. 1) (Fig. 486-88), o. 1350, fodkiste af eg
med jernbeslag og udskårne figurfremstillinger
bl.a. af Valdemar Atterdag og hans dronning.
Den usædvanlige kiste kendes i første række
gennem to tegninger. Ældst er en illustration i
Bircherod, Monumenta fra o. 1679 (fig. 487), der
dannede forlæg for et kobberstik (fig. 488). 819
Kisten er desuden gengivet i et tilsvarende skråperspektiv, men med flere detaljer på en tegning
(fig. 486), der iflg. en påskrift udførtes 1763 af
Jens Brandt, kateket ved domkirken og bror til
antikvaren Christian Brandt; sidstnævnte erhvervede kisten 1758, jfr. s. 418 og ndf. 820 . Christian Brandt udførte selv en summarisk skitse af
kisten i et af sine håndskrifter. 821
Kisten var af rektangulær plan og tilsyneladende med svagt indadskrånende sider, 165 cm
(2 3/4 alen) lang foroven og 175 cm (2 3/4 alen
plus 4 tommer) forneden, mens dybden og højden var identiske, 63 cm (1 alen). 822 Det flade låg
fæstnedes på den synlige langside med et bredt,

bladsmykket låsebeslag med nøglehul. Langsiden, der utvivlsomt udgjorde skuesiden, var opdelt i et bredt midt- og to smalle sidefelter, hvori
var bueslag med hhv. fem- og trepas. Under
buerne stod fire figurer, hvis identitet fremgik af
en majuskelindskrift, der fulgte forsidens øvre
rammestykke og muligvis tillige var videreført
på den lodrette ramme. 8 2 3 Indskriften er her gengivet efter Jens Brandt (fig. 486), idet enkelte
bogstaver, som er misforstået eller fejlagtigt afskrevet, er suppleret efter Bircherod (fig. 487-88):
»Nicolavs ep(is)c(opus) de Vune(n) [rex Val]demarvs ve(ne)r(abilis?) 824 Heylew[ig] sanct(e)
C(a)nvt[o]« (Biskop Nils af Fyn, (den ærværdige) kong Valdemar, Helvig, S. Knud). 8 2 5 I
midtfeltet var vist det kronede kongepar, til
venstre Valdemar Atterdag (1340-75) og til højre
dronning Helvig (1340-74). Kongen, der var
iført kåbe med hermelinsfoer over fodsid kjortel, holdt et liljescepter i højre hånd, mens dronningen bar kjole med plisseret(?) liv og mønstret, folderigt skørt under en kappe, fastholdt
med krydsede bånd over brystet. Under kronen
nedhængende hovedlin, i venstre hånd en kro-
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Fig. 487-88. Kiste, o. 1350 (s. 595). 487. Tegning i Bircherod, Monumenta (.NyKglSaml 4646,4°). 488. Kobberstik
i s a m m e værk. Det Kongelige Bibliotek. - Chest, c. 1350. 487. Drawing from Bircherod, Monumenta. 488. Print
from the same source.

net hjelm med vesselhorn, besat med påfuglehaler - hjelmtegnet fra Valdemar Atterdags kongevåben. 826 Imellem kongeparret var et træ med
tre kraftige rødder og grenværk med blomster
og blade. I trækronens midte vistes kongevåbenet i en forenklet udgave med tre (øjensynlig
ukronede) leoparder på en blank baggrund. 8 2 7 .
Sidefelternes figurer, begge mænd, stod vendt
mod midten. Til venstre biskop i ornat med mitra og bispestav, angiveligt Niels Jonssøn (biskop 1340-63) og til højre kronet helgen, iflg.
indskriften S. Knud, vist i dragt, beslægtet med
Valdemar Atterdags, og udstyret med liljescepter og martyrpalme.
Udsmykningen af den synlige endegavl er
gengivet forskelligt hos Bircherod og Jens
Brandt. I fig. 487 er feltet blankt, mens der i
kobberstikket (fig. 488) ses en blomstervase af
påfaldende barok form. I fig. 486 er derimod
vist et cirkelfelt med Slesvigs våben, en mulig
hentydning til dronningens herkomst. Tilsvarende variationer ses i gengivelsen af kistens
fødder, hos Bircherod angivet som spinkle og
usmykkede, men hos Brandt tegnet brede og
lave samt begge smykkede med ildspyende drager (sargen med ildtunger er kun bevaret til
højre).
Mens der kan nævnes paralleller til gengivelsen af samtidspersoner i almindelighed og til
selve kistetypen med de brede, lave ben, 828 synes en kisteudsmykning med portrætfigurer at
være ganske usædvanlig i samtiden. 829 Antage-

lig er kisten udført som en donation til S. Knuds
kirke fra en af de tre afbildede samtidspersoner,
måske som en markering af en særlig begivenhed. 830
Kisten er tidligst nævnt 1674, da den brugtes
til forvaring af alterklæderne. 219 O. 1720 stod
den på alterets sydside, under †skab nr. I. 831 Under hovedistandsættelsen i 1750'erne var den ligesom †kiste nr. 2 overført til †Gråbrødre kirke,
hvorfra den 1758 solgtes til Christian Brandt for
5 mk. og 8 sk. 832 Som det fremgår af påtegningen på fig. 486 aftegnedes den »i repareret
stand« 1763. På dette tidspunkt var Christian
Brandt, der allerede 1760 knyttedes til Universitetsbiblioteket, flyttet til København, hvortil kisten også må være blevet overflyttet.
2) Erhvervet 1703 og beregnet til det af Anne
Brahe skænkede alterudstyr (s. 422-23, 552,
566). 686 Måske identisk med den anden af de to
egekister (se nr. 1), der 1758 solgtes på auktion. 29
3) En ny brun kiste (kirkekiste?) afhændedes ligeledes dette år. 29 4) En stor egekiste med jernbeslag, lås og nøgle er nævnt 1773.53 5) Et skrin
til kirkens penge og obligationer, udført 1833 af
snedker C. Fogh, var af eg med hjørnestykker,
hængsler og låseplade af messing. 833 Muligvis
identisk med kirkens »gamle træpengekasse«,
der endnu nævnes i kirkens beholdning 1951. 51
Skabe. 1) Antagelig 1800'erne, dog med anvendelse af ældre dele. 834 Lakeret eg. 215 cm langt,
128 cm højt og 70 cm dybt. Skabets to låger har
T-formede fyldinger, svarende til alterbordets
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(s. 422), og kan begge være genanvendt fra †alterskab (se nr. 2). I skabet, der anvendes til opbevaring af kirkens altersølv, er indsat et nyere
pengeskab. Ved korets østvæg. 2) 1877, af lakeret eg, i nybarok stil. 29 I konsistoriesalen. 3)
O.1900, af lakeret eg med fyldingssmykket låge.
I konsistoriesalen. 4) Med skåret årstal 1905, af
eg i nygotisk stil. Øverst to rækker tandsnit,
hvorunder indskrift med reliefversaler: »Anno
dni M C M V « . Vestligst i søndre sideskib.
†Skabe. 1) 1524 omtales et skab i koret som del
af tilbehøret til skrædderlavets alter, stiftet 1480
(s. 90). Skabet, der formentlig var beregnet til
opbevaring af alterets ornamenter, er antagelig
identisk med et skab i koret, nævnt i inventariet
1673-74 som forsynet med en gammel jerndør. 219 Det synes også at være dette skab, der
1694 omtales som placeret over †kiste nr. 1, dvs.
efter alt at dømme indmuret i østvæggen bag
alteret og under den niche, hvor de to helgenskrin samme år blev registreret (s. 488). 835 Skabet blev 1694 malet brunokker med sorte lister. 29 Dets indhold blev o. 1721 beskrevet som
»adskillige papistiske relikvier«. 831 1751 bortauktioneredes skabet, omtalt som et gammeldags egeskab med tilhørende jernværk, tidligere
i muren på sydsiden af alteret. 817 Fra skabet
stammer muligvis et brudstykke af et støbt
*bronzebeslag, 10,5x3x0,7 cm, med afslebet
overkant og flere sømhuller, fundet 1989 i nichen, hvor helgenskrinene tidligere havde været
placeret (s. 451). 2-3) 1631 nævntes to nøgler til
skabene ved alteret. 29 Det kan være de samme,
der 1749 forsynedes med beslag og 1844 omtaltes af M u m m e som to skabe, brugt til kirkens
sølv og messetøj og placeret på hver side af alterbordet, jfr. også fig. 293-94. 836 Muligvis indgår dele herfra i skab nr. 1. 4) 1749 udførtes et
lille fyrretræsskab med låge, hvori disciplene (på
Latinskolen) kunne opbevare deres bøger. 2 9 5)
1773 omtaltes et stort skab af indlagt arbejde
med fod og »trappe ovenpå«, måske en aftrappet gesims. 5 3 6) 1825 leverede snedkermester
M. Milo et arkivskab til konsistoriesalen. 38
Et †fjælehus, måske et skab, blev 1638 nedbrudt i koret. 29

Danmarks Kirker, Odense

PENGEBEHOLDERE
NOTER s. 686.

Pengeblokke. 1-2) (Fig. 489), 1884. To identiske
egetræsblokke, 79 cm høje (fraregnet antagelig
nyere profileret sokkel) og af kvadratisk plan.
Forsynet med seks vandrette jernbånd, hvoraf
det øverste har låseplade med hængelås, dog
kun af dekorativ funktion; endvidere pengetragt
og -rille i jernklædt låg. Udført 1884 af snedker
Holger Hansen og smed H. P. Petersen 38 og
suppleret før 1913 med to ganske tilsvarende (se
ndf.). Lakerede med sortmaling af jern.
3-4) (Jfr. fig. 489), o. 1913. To pengeblokke,
svarende til de førnævnte, anskaffedes før
1913.51 Af den samlede beholdning er de tre opsat hhv. ved syddøren og på hver side af vest-

Fig. 489. Pengeblok, leveret 1884 eller o. 1913 (s.
597). NE fot. 1 9 9 3 . - A l m s post, delivered either in 1884
or in c. 1913.
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indgangen, mens den fjerde er henstillet i ligkapellet.
5) O.1955. Egetræskasse af tværrektangulær
plan, 29,5 cm høj, med beslag af messing. Låseplade med nøglehuller, formet som tallene 1, 2
og 3. Under låget er plade med pengerille. Udført efter skitse af Ebbe Lehn Petersen. 837 Fæstnet til egetræsbord ved korets nordøstligste
pille.
†Pengeblokke. 1) 1639, udført af Mathias snedker og forsynet med beslag og fire (taske)låse af
Carsten klejnsmed samt låge med lås, hængsler
og ramme af Jacob klejnsmed. 29 Fastgjort i gulvet af murermester Jacob Poulsen, antagelig ved
den lille syddør, dvs. i søndre sideskibs sjette
fag. 8 3 8 1673 måtte blokken forsynes med nyt
blik efter et tyveri, og 1688 repareredes samtlige
fire låse efter endnu et indbrud. 219 1694 blev
blokken malet. 29 Den var tilsyneladende blandt
det inventar, der i forbindelse med hovedistandsættelsen i 1750'erne midlertidigt var overført til
†Gråbrødre kirke, hvor inventariet 1757/58 opregnede både en blok med fire låse og en blok
med én (ligeledes domkirkens?). 1767 blev den
førstnævnte solgt til kæmner Møller til byens
brug. 7 6 9 2) 1755, forsynet med fire rum. 1807
»forandredes« den af snedker Offer Petersen,
måske i forbindelse med en flytning, idet blokken fremover er omtalt som fastgjort i muren. 29
3) O.1856, omtalt som ny dette år, da den maledes hvid både ud- og indvendig. 38 Fæstnet ved
indgangsdøren (antagelig våbenhusdøren). 29
Pengebøsser. 1-4) O. 1923, 839 af blik. Fire identiske, firsidede med pengetragt i toppen, låge på
bagsiden og riller til fæstnelse af indskriftplade
på forsiden. Mørkegrøn bemaling med forgyldt
antikvapåskrift: »Til dagens indsamling«. I nordre sideskib. 5-7) 1956, 616 af messing. Tre identiske efter typemodel fra gørtler G. Erstad-Petersen, Århus. Cirkulære med græsk kors på forsiden og pengetragt i toppen. Ved syddøren (to)
og i nordre sideskib, den sidstnævnte under træplade med »Ydre Mission« i forgyldt antikva.
†Pengebøsser. 1) En jernbeslået bøsse, nævnt i
inventarierne fra 1674 og i tidsrummet 16781838 omtalt som skolens (Latinskolens). 29 Sidstnævnte år registreret som bortkommet. 8 4 0 2-4)

1713 skænkede rådmand Jørgen Hahne tre malede blikbøsser, beregnet til opsætning ved kirkedørene. I det daglige opbevaredes de dog hos
provsten. Bøsserne, der fra 1757 registreredes
som grønmalede, 29 blev repareret 1830 og den
ene muligvis igen 1865. 38 To af bøsserne kan
være identiske med de to små malede blikbøsser, der nævnes i inventariet 1913.51 5) 1763 bekostedes en lille blikbøsse med lås til brug ved
indsamlingen til messeskjorter ved præsteordinationer. 1788 udgik den af brug, men kasseredes først 1804. På dette tidspunkt havde den været forsvundet et par år. 6) En hvidmalet bøsse,
tidligst nævnt 1800 og beregnet til ombæring
ved bryllupper, blev kasseret samme år. 29 7-8)
1857 anskaffedes to nye blikbøsser med tilhørende borde; 686 disse, som iflg. inventariet 1884
bar indskriften: »De Fattiges Kasse«, 2 9 er endnu
omtalt 1913, tillige med to andre bøsser. 1924
var af den samlede beholdning nævnt otte bøsser. 51 Heraf blev to 1930 deponeret i Hans Tavsens kirke, Odense og 1961 afgivet hertil (jfr. s.
552). 51 Disse er siden bortkommet.
†Klingpunge. 1-6) 1639 fik en vis Clement Pedersen betaling for at gå rundt under gudstjenesten og notere de sovende. 29 1674 opregnes i alt
seks tavler, hvilket dog efter beskrivelsen formentlig er klingpunge (jfr. DK Århus 572 med
omtale 1683 af klingpunge som »pungetavler«). 219 Af tavlerne fandtes en ny, broderet, der
var skænket af rektor Niels Hals' kones søster;
endvidere en gammel, grøn »Helsingørstavle«,
antagelig en tavle anskaffet til de årlige kollekter, som i 1660 var tilstået Helsingør hospital af
alle landets kirker. 841 Af de øvrige fire tavler var
den ene 1660 berøvet et sølvbillede. 219 1678
havde en af de seks klingpunge, nu beskrevet
som ubrugelig, en klokke på stangen, sikkert
den lille sølvklokke, som året før var istandsat. 842 1758 bortauktioneredes en ubrugelig
klingpung af fløjl. Herefter bestod beholdningen af fem punge, en broderet pung med sølvklokke (jfr. ovf.), to tilsvarende punge med metalklokker og to gamle fløjlspunge uden klokke.
De to sidste udgik 1779 og de øvrige 1803. 7-8)
1779 indkøbtes to nye røde fløjlspunge med
guldgaloner og messingbjælder. Kasserede 1803.
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Fig. 490. Udkast til dørfløje o. 1875 (s. 600). Tegning af J. D. Herholdt. Kunstakademiets Bibliotek. - Proposal
for doors, c. 1875.

9-13) 1803 skænkede købmand Peter Eilschou
og hustru fem punge af forskelligt farvet fløjl,
broderet med guld og sølv og forsynet med
skafter af mahogni. 29 Pungene blev ifølge en påtale fra biskoppen året efter kun ombåret på kirkegulvet og ikke blandt de bedrestillede i de lukkede stole og på pulpiturerne. 843 Samtlige punge

udgik inden 1867,844 sikkert som følge af beslutningen om afskaffelse af denne indsamlingsform
til fordel for kirkens kasse 1859.845 14) 1822 indkøbtes en ny pung af lyseblåt fløjl med sølvbroderi, kvast og alungarvet skind. 686 Udgået
som nr. 9-13.
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Fig. 491. Udkast, o. 1861, til våbenhusets vindfang
med dobbeltdør (s. 601). Tegning af Vilhelm Haugsted. Landsarkivet for Fyn. - Proposal for the double
door in the porch, c. 1861, by Vilhelm Haugsted.

DØRFLØJE OG PULPITURER
NOTER s. 687.

Dørfløje. Udvendige. Samtlige udvendige dørfløje i domkirken hidrører fra hovedrestaureringen 1868-75, og kun i kirkens del af konsistoriebygningen ses ældre fløje.
1-2) 1800'ernes begyndelse, med fyldinger.
Gråmalede. I konsistoriebygningen, mod øst og
vest. 3-8) (Fig. 490), o. 1875, udført efter tegninger af J. D. Herholdt; af lakeret eg. 8 4 6 Hovedindgangsdøren i vest er dobbeltfløjet ligesom
dørene i sydvest, sydøst og nordvest, mens de
to døre i vest til tårntrapperne har enkeltfløje
(den søndre er en attrap). Hovedindgangsdøren,
der i overfeltet har stiliseret bladværk, dækket af
glas, og foldeværk i ydersidens fyldinger, er
spidsbuet i lighed med døren i nordvest. Sydsidens to døre og tårntrappernes to er retkantede,
de to førstnævnte i spidsbuet indklædning.
Dørfløje. Indvendige. Indvendig er bevaret enkelte ældre døre, heraf to formentlig fra hoved-

istandsættelsen i midten af 1700'erne. Hovedparten af dørfløjene stammer dog ligesom de
udvendige fra Herholdts restaurering.
Af fløjene skal særligt nævnes: 1-2) (Fig. 493)
antagelig 1748, da snedker Jens Sørensen dette år
betaltes for en hollandsk dør med egetræskarm
til konsistoriet. 847 To dobbeltfløj ede fyldingsdøre med ottekantet spejl på indersiden og øregerigter. Indersiden er gråmalet og ydersiden
hvid. Mellem de to døre blev 1838 indsat en
dobbeltfløjet dør af jern med glat yderside og
reliefornamenter (bånd og blomster) på indersiden. 38 Mellem søndre sideskib og konsistoriesalen. 848 3) 1700'erne(?), plankedør med samtidigt eller ældre(?) låsetøj, opsat ved indgangen
fra tårntrappe til midtskibsloft (fig. 492). 4)
1800'ernes begyndelse, muligvis udført af tømrermester Thor, der 1819 fik betaling for en ny
dør til konsistoriet. 219 To enkeltfløjede døre med
fyldingsdekoration; gråmalede. Fra konsistoriesalen til vindfangene inden for yderdørene mod
øst og vest. 5) O. 1860, nygotisk med indsat
vindue, hvidmalet. Fra orgelpulpitur til loftet
over nordre sideskib. 6-9) (Jfr. fig. 490) o. 1875,
udført efter tegninger af J . D . Herholdt; 849 af lakeret eg. Opsat mellem våbenhuset og hhv.
midt- og sideskibene; endvidere ved indgang til
tårntrappen i søndre sideskib. Samtlige er spidsbuede fyldingsdøre og enkeltfløjede bortset fra
døren mellem våbenhuset og midtskibet, der
med bladværksdekoreret, glasdækket overfelt
og fyldinger med foldeværk svarer til hovedindgangsdøren (se ovf.).
†Dørfløje. Adgangsforholdene i domkirken
har gennem tiden undergået flere forandringer,
jfr. bygning og s. 416. Opførelsen o. 1618 af et
våbenhus i nordvest medførte, at vestindgangen
med tiden gik af brug og først retableredes, efter
at våbenhuset 1872 sløjfedes. D o g udførtes
endnu i tidsrummet 1618-23 en ny dørfløj til
»den store Kierke Dør i Vester«, 850 og 1627 færdiggjordes en ring, som hang i »den Løwe på
Wester Kircke Dør«, åbenbart et †dørringsbeslag
af form som et løvehoved med en ring i flaben
og antagelig overført fra en middelalderlig
dør. 851 Ringen blev repareret 1631.852 Vestindgangen er opgivet inden 1695, da den »forlorne«
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dør i vestre tårngavl og det tilhørende dørhul på
dette tidspunkt blev udmuret og kalket. 29
Af kildernes omtaler af domkirkens øvrige
dørfløje kan ud over lejlighedsvise reparationer
af låsetøj og beslag nævnes, at »den ny våbenhusdør« (den udvendige eller den indre?) 1694
stafferedes i mønje og udsmykkedes med to
skriftsteder, indrammet af kranse. På samme
tidspunkt fik kirkens »begravelsesdør« (en af de
udvendige dørfløje i nord eller syd?) en bemaling i træfarve med et bibelsted, mens to andre,
uspecificerede dørfløje blev cinnoberrøde med
forgyldte bibelord og englehoveder. Også døren fra skibet til konsistoriesalen blev cinnoberrød. 2 9
I forbindelse med den store istandsættelse i
1750'erne solgtes adskillige gamle dørfløje, bl.a.
1758 en jernbunden dør af eg og 1760 yderligere
to gamle egedøre med jernbeslag. 8 5 3 Samtidig
udførtes et antal nye dørfløje, hvoraf fire enkelte
og en stor dobbeltdør 1758 perlefarvedes. 29 1807
fik en stor dobbeltdør med vinduer (våbenhusets ydre eller indre dør?) gul oliefarve, ligesom
to mindre dobbelte døre og to enkelte. 53 1835
stafferedes våbenhusets indre dør i lys perlefarve, og 1840 blev både den indre og den ydre
dør malet med lys oliefarve og stenkulør.
1861 udførtes et vindfang til våbenhuset, forsynet med to dobbeltdøre i nygotisk stil efter
tegning af Vilhelm Haugsted (fig. 491, 555). 38

Fig. 492. Lås på dør fra trappeløb til midtskibsloft. HJ
fot. 1994. - Lock on door from the staircase to the attic
above the nave.

Fig. 493. Dørfløj mellem søndre sideskib og konsistoriesal, antagelig udført 1748 (s. 600). Opmåling
ved Foreningen af 3die Decbr. 1892. Nationalmuseet.
- Door between the south side-aisle and the consistorium,
probably made in 1748. Drawing 1892.

Disse døre er sikkert identiske med de gotiske
glasdøre, der solgtes 1872. 854
†Pulpiturer. 1) Tiden før reformationen. 1466 lod
biskop Mogens Krafse kirken udstyre med et
nyt pulpitur (»pulpitum aditi«), hvilket dog antagelig må hentyde til et lektorium mellem højkoret og lægmandskirken (jfr. s. 272).
2) O. 1536 - o. 1750. Sikkert som følge af
kirkens ændrede status som sognekirke blev der
i årene umiddelbart efter 1618 udført et antal
pulpiturer. Kun et enkelt af disse er omtalt som
et ophængt pulpitur (betegnet »loft«), mens de
øvrige principielt kan have været anbragt som
lukkede stole på gulvet. 855
1638 og atter 1667 nævnes gymnasiasternes
pulpitur i koret. Dette kan dog allerede have
været opsat i forbindelse med Gymnasiets
grundlæggelse 1621.856
I forbindelse med vinduesreparationer opregnedes 1668 i alt otte pulpiturer (benævnt »lof-
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ter«): på sydsiden tilsyneladende fire pulpiturer,
hvoraf det andet kaldtes »borgmester og råds
loft«; bag koret to pulpiturer; endvidere i nordsiden et pulpitur, placeret i »gavlen mod Mogens Mules gård« (jfr. s. 302), dvs. formentlig
anbragt i 3. fag ud for Valkendorfs kapel
(fig. 294, 3); endelig i vestenden et pulpitur ved
orglet. 29 Det sidstnævnte, der sad under orglet
og over døbefonten, havde egen opgang. 1694
stafferedes det af Johan Zachariassen Getreuer,
der yderligere malede sol, måne og stjerner på
loftet (på pulpiturets loft eller på dets facade?). 29
1712-13 blev snedkeren Søren Jensen betalt for
at flytte etatsråd Ehrenschilds (Martin Conrad
Biermann von E.) pulpitur og for at forny det,
biskoppen lejede - et arbejde, der måske skal
sættes i forbindelse med opsætningen af to nye
pulpiturer sidstnævnte år. 857
1725 opførtes et pulpitur til Det adelige Jomfrukloster, formentlig i nordsidens 4. fag og lige
over for konsistoriedøren. 858 1738-39 synes der
endvidere opsat (endnu?) et pulpitur under orglet, tidligst benyttet af kirurg Johan Wandeler og
prokurator Wolrath Holm. 8 5 9 Umiddelbart inden den store istandsættelse påbegyndtes o.
1750, optaltes i alt ni pulpiturer: to pulpiturer i
koret på hhv. nord- og sydsiden, 860 fem i midtskibets nordside og to i vestenden under orglet,
placeret over hinanden. Blandt disse var i hvert
fald pulpiturerne i koret og under orglet smykket med forgyldte lister og fyldinger med skriftsprog på brystningen. 861 Samtlige pulpiturer
blev nedbrudt i forbindelse med hovedistandsættelsen o. 1750, og størstedelen af materialerne
solgtes 1751.29
En række af pulpiturerne anvendtes allerede
fra 1600'ernes slutning af standspersoner, der
samtidig havde stolestade på gulvet (borgmester
og råd, biskop samt professorer). Denne tendens blev for alvor markant i løbet af 1700'erne
og navnlig efter istandsættelsen i 1750'erne, da
pulpiturerne fik status som kirkens fornemste
pladser (se ndf.).
3) O. 1751 - o. 1872. 1751-52 udførtes ti ensartede pulpiturer i to etager (fig. 293-95, 468,
494). Hermed opgav man en ældre plan om udelukkende at sænke de gamle pulpiturer og sup-

plere disse med en ekstra etage. Placeringen af
de nye svarede til den tidligere, omend antallet
på nordsiden øgedes fra fem til seks, og der tilføjedes et pulpitur i sydsiden. Således fandtes
der nu to pulpiturer i koret, seks i nordsiden fra
4. - 9. fag, et pulpitur i sydsidens 4. fag og et
under orglet. 862 Et ekstra pulpitur planlagdes
opsat i sydsidens 7. fag ved pillen vest for prædikestolen, men synes aldrig udført. 863
Pulpiturerne var formet som tresidede karnapper i to etager, afskærmede mod midtskibet
med et antal vinduer og kronet hver især af en
svungen segmentgavl med muslingeprydet rocaille (i vestpulpituret dog med et kartoucheindrammet ur, jfr. fig. 295). 864 På brystningen under vinduerne var en række rundbuede fyldinger, svarende til de samtidige stolestader (s.
584), omend uden kartoucher. I de enkelte pulpiturer var fra 1754 gulvtæpper af stampet tøj fra
Tugt- og Manufakturhuset. Desuden havde
flere stole grønne gardiner. 29 Adgangen til pulpiturerne skete via trapper, dels i nordre og søndre sideskibs 2. og 3. fag, jfr. fig. 294, dels i
arkaden mellem tårnrummet og det tilstødende
fag nord herfor. Til sydsidens pulpitur fandtes
en indgang, formentlig af middelalderlig oprindelse, via loftet over konsistoriesalen (s. 297).
1815 blev den underste etage i det fjerde pulpitur i nord omdannet til kongestol, jfr. †kongestole nr. 2.
Pulpiturerne var antagelig fra første færd
hvidmalede ligesom det øvrige inventar. 1801
fik de en staffering i lyst perlegråt med blåt og
gult på ornamenterne. Disse blev dog 1845 forgyldt. 865
Hvad angår brugen af pulpiturerne, sad her
som nævnt ovf. flere af byens standspersoner,
der for manges vedkommende tillige havde stolestader på gulvet. Antallet af pulpiturer bevaredes konstant frem til hovedrestaureringen o.
1870. Nordsidens seks pulpiturer havde plads til
23 familier, 11 i de underste loger og 12 i de
øverste. Jomfruklosteret var som førhen fast lejer af den underste etage i det andet pulpitur,
regnet fra øst, mens S. Knuds klosters ejer indtil
1805 sad i den næstfølgende loge, underetagen i
det tredje pulpitur regnet fra øst. Han var i øv-
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Fig. 494. Kirkens indre, set m o d vest før hovedrestaureringen 1868-75. Stereoskopfot. ved Høegh og Brøns,
Møntergården, Odense. - Interior looking west prior to the restoration of 1868-75.

rigt den eneste afgiftsfri af pulpiturernes brugere. 866 I lighed med gulvets stolestader blev
flere af pulpiturerne opsagt i 1800'ernes første
halvdel.
I forbindelse med hovedrestaureringen i
1870'erne debatteredes pulpiturernes skæbne.
Blandt fortalerne for deres bevaring var Vilh.
Dahlerup og biskop Engelstoft, der fremhævede, at der ikke alene skulle tages hensyn til
den historisk kunstneriske behandling, men
også til den andagtssøgendes brug af kirken.
Derimod argumenterede restaureringens byg-

ningskyndige hovedmænd, N. L. Høyen, J. D.
Herholdt og Chr. Hansen for en radikal fjernelse. Herigennem ville man opnå en frilægning
af bygningens indre struktur og en forbedring af
lysforholdene. 867 1871 fastslog Det særlige Kirkesyn, at de indvendige arbejder nødvendiggjorde en nedtagning af pulpiturerne, og året
efter vedtog man definitivt at fjerne disse med
undtagelse af kongestolen (jfr. s. 340). De kasserede materialer benyttedes bl.a. til en midlertidig tværgående skillvæg, placeret øst for prædikestolen. 868
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ORGLER
NOTER s. 689.

Orgel,869 (fig. 495). 1965, med 56 stemmer, fire
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn,
Åbenrå, med anvendelse af ældre facade, orgelhus, piber, vindlade, bælge, klokkespil m.v.
1980 udvidet med to kopler.
Hovedværk
Quintatøn 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Q u i n t 2 2/3'
Oktav 2'
Mixtur V
Scharf IV
Trompet 16'
Trompet 8'
Rygpositiv
Principal 8'
Gedakt 8'
Quintatøn 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Oktav 2'
Gemshorn 2'
Q u i n t 1 1/3'
Sesquialtera II
fra g
Scharf IV-VI
Dulcian 16'
Krumhorn 8'
Tremulant

Svelleværk
Bordun 16'
Rørfløjte 8'
Fugara 8'
Principal 4'
Traversfløjte 4'
Spidsquint 2 2/3'
Nathorn 2'
Terts 1 3/5'
Oktav 1'
Mixtur IV-V
Fagot 16'
O b o 8'
Tremulant
Svelle
Brystværk
Gedakt 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Oktav 2'
Waldfløjte 2'
Sivfløjte
Cymbel III
Regal 16'
Skalmeje 8'
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Hulfløjte 4'
Nathorn 2'
Mixtur VI
Basun 32'
Basun 16'
Trompet 8'
Trompet 4'

1'

En stor del af piberne hidrører fra †orgel nr. 4.
Manualomfang: C - g ' " ; pedalomfang: C-f 1 . Kopler:
RP-HV, SV-HV, BV-HV, SV-RP (1980), SV-BV
(1980), HV-P, RP-P, SV-P, BV-P. To frikombinationer (heraf én adderende), tre fri pedalkombinationer.
Tutti og generalcrescendo. Afstillere for tungestemmer og mixturer; friløbskoppel for HV. Cymbelstjerne (mekanisk klokkespil med fem skålklokker og roterende facadestjerne, Amdi Worm 1756, ombygget
1935). Mekanisk traktur med to elektriske kopler (tilbygget 1980), elektropneumatisk registratur, sløjfevindlader. 8 7 0

Orglets hovedværk, brystværk, rygpositiv og
pedalværk er placeret i overensstemmelse med

facaden fra 1756 (se s. 608). Bag de oplukkelige
brystværksdøre er også enkelte mindre pedalstemmer opstillet. Svelleværket er anbragt i hovedorglets bageste afdeling.
†Orgler: 1) Omtalt 1524. 871 2) Anskaffet brugt
fra København 1625-26, 872 renoveret, opsat og
ombygget af Johan Lorentz, København. Orglet havde rygpositiv. 29
Instrumentet blev repareret adskillige gange,
bl.a. af Peter Karstensen (1641), Johan Petersen
Botzen (1677), Abraham Nielsen Svane (1704)
og Christian Svane (1733). To af orgelbyggerne,
Botzen og Abraham Nielsen Svane, var ansat
som organister ved kirken, sidstnævnte i et
kombineret embede som organist og orgelbygger. Bælgene fornyedes 1725 af orgelbyggeren
Hans Goltapfel fra Marslev. 29 Ved reparationen
1677 blev der »indsat adskillige stemmer i værket«, der muligvis ved denne lejlighed fik den
disposition, Amdi Worm optegnede 1752 (22
stemmer, to manualer og pedal): 873
Manual Verk
Principal 8 Fod
Subbas 16 Fod
Quintadena 8 Fod
Fliøt 4 Fod
Octav 4 Fod
Octav 2 Fod
Siefliøt 1 1/2 Fod
Sexqiualter diskant 874
Scharff 4 Fag
Tromet 8 Fod

Brust Verk875
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Fliøt 4 Fod
Sedecema 1 Fod
Octav 2 Fod
Kromhorn 8 Fod

Pedal Verk
Underzatz 16 Fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Dulcian 16 Fod
Tromet 8 Fod
Schalmei 4 Fod
Alle værker havde kort oktav: C, D, E, F, G, A.

Orglet solgtes til Amdi Worm, der leverede et
nyt 1756; antagelig blev nogle af piberne genanvendt i dette instrument. 873 På †orgelpulpitur
nr. 2. 876
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Fig. 495. Orgel, bygget 1965 af Marcussen & Søn (s. 604). Facaden, udført 1753-56 til †orgel nr. 3 er tegnet af
Amdi Worm, muligvis med bistand fra Nicolai Eigtved (s. 608). NE fot. 1987. - Organ built in 1965 by Marcussen
& Søn. The organ case was made in 1753-56 for †organ no. 3, based on drawings by Amdi Worm, possibly with assistance
from Nicolai Eigtved.
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3) 1756, med 42 eller 43 stemmer, tre manualer og pedal, bygget af Amdi Worm, Engum,
antagelig med genanvendelse af piber fra †orgel
nr. 2. Orgelbyggerens overslag 873 opregner følgende 42 stemmer:
Manual Vercket
Principal 16 Fod
Subbas 16 Fod
Octav 8 Fod
Fiolegam 8 Fod
Q v i n t a 6 Fod
Octav 4 Fod
Fliøtte 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 6 Fag
Cimmel 3 Fag
Trommet 16 Fod
Voxhumana 8 Fod
Pedal Vercket
Principal 16 Fod
Underzats 16 Fod
Rorquint 12 Fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
RauschFeif 2 Fag
Mixtur 8 Fag
Dulcian 16 Fod
Posaune 16 Fod
Trommet 8 Fod
Schalmeie 4 Fod
Cornet 2 Fod

Rych Vercket877
Principal 8 Fod
Quintadena 8 Fod
Octav 4 Fod
Fliøtt 4 Fod
Quinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Sedecema 1 Fod
Scharff 4 Fag
Kromhorn 8 Fod
Trommet 4 Fod
Brust Vercket
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Fliøtt 4 Fod
Octav 2 Fod
SieFliøtt 1 1/2 Fod
Sedecema 1 Fod
Cimmel 3 Fag
Dulcian 8 Fod

Hertil k o m en Vox humana 16 Fod, indsat ud over
kontrakten, antagelig i brystværket. 8 7 8 Manualerne
og pedalet havde fuldt udbygget basoktav. Cymbelstjerne (mekanisk klokkespil med roterende stjerne i
hovedværksfacadens midtpibe). Seks vindlader og ni
bælge, alle af eg, traktur af fyr, messing og jern, registratur af eg og jern samt orgelpiber af metal. Manualklaviaturer belagt med elfenben på undertangenter
og ibenholt på overtangenter.

Bælgene anbragtes i et særskilt hus af fyrretræ,
antagelig i tårnrummet bag orglet.
Efter orglets aflevering forestod Amdi Worm
i en årrække dets stemning og vedligeholdelse, 29
og efter hans død 1791 blev instrumentet tilset
og repareret af Jürgen Hinrichsen Angel, Flensborg (kontrakt 1802),53 Hans Friedrich Oppenhagen, Rudkøbing, 879 og Peter Ulrik Frederik
Demant, Dalum (1826 og 1836).38 1826 havde

Fig. 496. Spillebord, 1862, fra †orgel nr. 4 (s. 607).
Ældre fot. i Den Danske Orgelregistrant. - Console,
1862, of †organ (no. 4).

orglet stadig 42 stemmer, men da J. A. Marcussen 1858 foretog en grundig undersøgelse af det,
var stemmeantallet øget til 44: 880
Hauptwerk
Principal 16'
Subbass 16'
Principal 8'
Quinte 6'
Octav 4'
Flöte 4'
Octav 2'
Rauschpfeife 2 fach
Mixtur 6 fach
Simbel 3 fach
Trompete 8'
Vox humana 8'
Oberwerk881
Quintadena 8'
Octav 4'
Flöte 4'
Octav 2'
Siefflöte 1 1/2'
Sedecime 1'
Simbel 3 fach
Dolcian 8'
Vox humana 8'
Piano 2' 882

Riickpositiv
Principal
Gedackt 8'
Octave 4'
Spitzflöte 4'
Quinte 3'
Octav 2'
Sedecime V
Scharf 4 fach
Trompet 8'
Krumhorn (bas/diskant)
Pedal
Principal 16'
Untersatz 16'
Quinte 12'
Octav 8'
Octav 4'
Octav 2'
Rauschpfeife 2 fach
Mixtur 3 fach
Posaune 16'
Trompete 8'
Schalmei 4'
Cornet 2'

Manualomfang C-c'"; pedalomfang: C-d'. 9 spanbælge. 8 8 3 Tonehøjde: Kortone. 8 8 4
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4) 1862, med 40 stemmer, tre manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå, med
genanvendelse af facader og orgelhuse fra †orgel
nr. 3. 885 I overensstemmelse med tidens praksis
var hele orglet opbygget bag hovedfacaden:
Hovedværk (manual I)
Principal 16'
Bordun 16'
Principal 8'
Viola di Gamba 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Q u i n t 2 2/3'
Oktav 2'
Terz 1 3/5'
Mixtur III-IV
Trompet 16'
Trompet 8'
Overværk (manual II)
Quintatøn 16'
Principal 8'
Corno di basetto 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Vox angelica 4'
Q u i n t 2 2/3'
Oktav 2'
Trompet 8'

Præluderværk (manual III)
Gedakt 16'
Gedakt 8'
Salicional 8'
Fugara 8'
Gemshorn 4'
Fløjte 4'
Dulcian 8'
Svelle
Pedal
Principal 16'
Violon 16'
Subbas 16'
Q u i n t 10 2/3'
Oktav 8'
Violoncello 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Basun 16'
Fagot 16'
Trompet 8'

Manualomfang: C - f " ; pedalomfang: C-d'. Kopler:
OV-HV, HV-P. 4 spærreventiler. 886 Mekanisk aktion, sløjfevindlader. 10 kassebælge.

Fig. 497. Spillebord, 1935, fra †orgel nr. 4 (s. 607).
Annelise Olesen fot. 1975. - Console, 1935, of †organ
(no. 4).

1922 udskiftede Eggert Froberg, Odense, kassebælgene med nye magasinbælge og installerede
en elektrisk centrifugalblæser. 887
1935 foretog Marcussen & Søn en udvidelse
og gennemgribende ombygning af instrumentet. Den overvejende del af stemmerne fra 1862
blev bevaret, og rygpositivet blev atter gjort
klingende. 888 Dispositionen, med 53 stemmer,
tre manualer og pedal, var præget af tidens interesse for nordtysk barokorgelbygning, og det
ombyggede orgel blev hermed et tidligt eksempel på et »orgelbevægelses-instrument«.
Hovedværk (manual II)
Principal 16'
Quintatøn 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Q u i n t 2 2/3'
Oktav 2'
Mixtur V
ScharflV
Trompet 16'
Trompet 8'
Svelleværk (manual III)
Gedakt 16'
Principal 8'
Gemsehorn 8'
Rørfløjte 8'
Fugara 8'
Q u i n t 5 1/3'
Oktav 4'
Gedaktfløjte 4'
Spidsquint 2 2/3'
Oktav 2'
Terz 1 3/5'
Nasat 1 1/3'
Sivfløjte V
Scharf IV-VI
O b o e 8'
Vox humana 8'
Tremulant
Svelle

Rygpositiv (manual I)
Principal 8'
Hulfløjte 8'
Quintatøn 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Gemsehorn 2'
Sesquialtera II
Scharf IV
Dulcian 16'
Krumhorn 8'
Tremulant
Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Violon 16'
Q u i n t 10 2/3'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Blokfløjte 2'
Cornet IV
Mixtur VI
Basun 16'
Fagot 16'
Trompet 8'
Trompet 4'

Manualomfang: C - f " ; pedalomfang: C-f'. Klokkespil (Amdi Worm 1756, ombygget 1935). 2 frikombinationer, generalcrescendo og tutti. Afstillere for:
kraftige pedalstemmer, tungestemmer og 16'-registre
i manual. Mekanisk traktur med syv barkermaskiner,
pneumatisk registratur, sløjfevindlader.
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Fig. 498. Interiør, set m o d orglet. C. Bech fot. før
1914, Møntergården, Odense. - Interior looking to the
organ.

partiet samt i opbygningen med hovedværk,
rygpositiv og pedaltårne. 892 Billedskærerarbejderne 893 udførtes muligvis i København, hvor
de 1755 blev malet og forgyldt af Christian Peiter Getreuer. 894
Orgelfacadens hoveddel er opbygget med hovedværk, brystværk og to store flankerende pedaltårne. Hovedværket består af et bredt centraltårn og to konkave sidefelter. Brystværkets
to døre med attrappiber adskilles af en kraftig
konsol, som understøtter centraltårnet. Tårnets
topstykke er udformet som et rocailleornament,
indrammet af skyer og kronet af en strålevifte.
Rocaillen, der flankeres af to engle med basun,
nedadvendt scepter og bækkener, udfyldes af et
vinget englehoved og en forgyldt cymbelstjerne, oprindelig placeret på tårnets midtpibe. På
sidetårnene er kronede skjolde, indrammet af
bladværk, med Frederik V's og Juliane Maries
monogrammer; kongens våben flankeres af
scepter og sværd. Mellem centraltårnet og sidefelterne er udskåret bladværk, ligesom storvingerne har gennembrudt blad- og rocailleværk.
Tilsvarende ornamentik smykker pibepartierne.

Bælganlægget fra 1922 blev udvidet, 889 og spillebordspartiet fra 1862 (fig. 496) erstattedes af et
fuldstændig nyt, udstyret med en række pneumatiske faciliteter, der gjorde det muligt for den
spillende at foretage hurtige klangskift (fig.
497). 1950 udskiftede Marcussen & Søn svelleværkets Quint 5 1/3 med Nathorn 2'. 890 Væsentlige dele af instrumentet genanvendtes i det nye
orgel 1965. 891
Orgelfacade (fig. 495), udført 1753-56 til †orgel
nr. 3 i henhold til tegninger, leveret af orgelbygger Amdi Worm. Facaden, der indtager en
fremtrædende plads i periodens nordeuropæiske
orgelarkitektur, viser med sit brede, fladt buede
centraltårn et påfaldende slægtskab med sachsisk
orgelbygning, og det må antages, at Worm har
lagt den endelige udformning i hænderne på en
af landets ypperste, internationalt orienterede
arkitekter, muligvis Nicolai Eigtved. Worms
egen, konservative indflydelse på projektet fornemmes tydeligst i sidetårnene og brystværks-

Rygpositivets facade har et konkavt midtfelt,
flankeret af sidetårne med udskårne hængestykker og rudimentære vinger. Midtfeltet krones af
et udskåret rigsvåben, støttet af to vildmænd,
mens blomstervaser i rocailleværk (jfr. †korskranke nr. 2) smykker sidetårnenes top. Dørpanelerne under orgelhusets tårne er som tårnenes bund smykket med reliefskårne blomster og
trofæer. 895 Facadepiberne, af tinlegering, stammer fra fornyelserne af orglet 1862 og 1965.
Facaden har antagelig ligesom det øvrige inventar oprindelig været hvidstafferet med spredt
forgyldning (jfr. s. 420). 1801 opmaledes den i
hvidt med ornamenter i blåt og gult (måske
glans- eller metalguld). 53 1827 nystafferedes og
forgyldtes facaden, muligvis også med anvendelse af sølv (jfr. fig. 295); i forbindelse med
opsætningen 1861 af †orgel nr. 4 nymaledes facaden af F. Leisner. 1875 fik facaden sit nuværende
udseende, idet træværket afrensedes for farve og
i stedet lakeredes med spredt forgyldning af ornamenter, i rigsvåbenet desuden med en rød-og
blåstaffering. 38
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†Orgelfacader. 1) Ubekendt, jfr. †orgel nr. 1.
2) Anskaffet brugt 1625-26 og moderniseret
med nye paneler, pibegitre og topstykker, udført af Henrik billedsnider. 896 1634 tilføjede
samme to sidevinger, 29 og 1724 blev orgelværket udstyret med zirater, malet og forgyldt af
Ludvig maler. 897 En lille blomstervase til orgelværket nævnes i Herman Jansens overslag 1748,
men det er uvist, om den blev udført. 2 9
Orgelpulpitur, 1756 i skibets vestende, udført
til †orgel nr. 3, formentlig med genanvendelse af
det gulv, der blev etableret ved opsætningen af
†orgel nr. 2. 898 Brystningen med konkavt midterparti har balustre, udført af Herman Jansen
og svarende til balustrene på †korgitter nr. 2 og
†fontegitter nr. 2. 29 Hvert af brystningsafsnittene indrammes af pilastre, som på hjørnerne
forkrøppes. De fremspringende sidepartier understøttes af udskårne trekantkonsoller. Farvesætningen svarer til facadens.
†Orgelpulpiturer. 1) 1500'ernes begyndelse(?),
jfr. †orgel nr. 1. 2) 1625, opsat i skibets vestende
til brug for †orgel nr. 2 og formentlig delvis
bevaret i den bageste del af det nuværende pulpitur. Niels tømmermand omlagde et loft under
pulpituret og udførte en beklædning af savede
planker, 29 vel en lige overløbende brystning
med fyldinger. En reparation af tårntrappen til
orglet omtales 1694. 29
Samme år fik Johan Zachariassen Getreuer
betaling for et malerarbejde, der bl.a. omfattede
udførelsen af 11 bibelske stykker i felterne på
panelet, 25 sikkert orgelpulpiturets brystning,
hvor der 1748 nævnes malede billeder foruden
»forgyldte lister og skrift«. 2 9 Malerifelterne var
muligvis blandt de 24 billeder, som efter tilladelse fra Magistraten 12. dec. 1757 blev solgt til
amtmand Hans Simonsen til Erholm og Søndergårde (jfr. s. 580).
På orgelpulpituret fandtes i 16-1700'erne en
†rottefælde med arsenik og rosiner. 25
En †ildpande, dvs. en jernskål, hvori der
kunne brændes trækul, er tidligst nævnt på orgelpulpituret 1684. Den blev fornyet 1689 og før
1712 suppleret med endnu én, der repareredes,
mens den gamle ildpande fik en ny indsats. Senest nævnt 1751.29

Fig. 499. Salmenummertavle, udført efter tegning af
Vilh. Petersen og leveret 1896 eller 1912 (s. 609). NE
fot. 1993. - Psalm and hymnboard, made on the basis of a
drawing by Vilh. Petersen and delivered either in 1896 or
in 1912.

F O R S K E L L I G E TAVLER
NOTER s. 690

Salmenummertavler, (fig. 499), udført efter tegning af Vilh. Petersen 1896. Af otte identiske
tavler leveredes de seks af snedker Gustav Karstens 1896, mens de to sidste indkøbtes 1912.899
Afrenset eg, i nygotisk stil. Stifter til nummerophæng. Under tavlernes hængestykker er
kroge til nyere skilte med indskrifter i hvidmalet
antikva og løse tal.
†Salmenummertavler. 1786 anskaffedes fire sortmalede tavler til sangen med tilhørende skydebrikker og kasse til samme. Tavlerne var 179192 blandt de inventargenstande, der under spirets ombygning midlertidigt anvendtes i †Gråbrødre kirke. 1805 ændredes tavlerne; samtidig
indkøbtes fire nye, hvoraf de tre svarede til de
førnævnte, mens den fjerde tavle var mindre og
forsynedes med 30 nummerbrikker. 29 1821
nævntes endnu en lille tavle, og 1867 registreredes yderligere en tavle på orgelpulpituret. At
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Fig. 500. Våbentavler for Frederik II (t.v.) og Sophie (t.h.), antagelig udført i 1500'ernes sidste årtier, men
istandsat (eller fornyet) 1749 (s. 611). NE fot. 1994. - Boards with coats-of-arms for Frederik II (left) and Sophie
(right), probably made in the last decades of the 16th century, but repaired (or renewed) in 1749.

dømme efter fig. 295 og 477 var tavlerne højrektangulære med riller til skydebrikker; alle var
sortstafferede med hvide tal. 1875 forandredes
syv tavler, mens en ny indkøbtes. 900
Otte præsterækketavler, o. 1950, 901 af lakeret eg,
113x78 cm, med flade rammelister omkring såvel overskrift som navnefelt. Både overskrifter
og navne står med hvidmalede versaler. Tre tavler på nordre sideskibs vest- og nordmur omtaler: »Biskopper over Fyns Stift før reformationen« og »Biskopper over Fyns Stift efter reformationen«, to tavler på vestvæggen i søndre sideskib opregner: »Stiftsprovster og sognepræster ved Sct. Knuds kirke« og to på nordvæggen
smst.: »Kapellaner ved Sct. Knuds kirke fra 1816
præst v. hospitalskirken«. En tavle på søndre sideskibs sydvæg bærer overskriften: »Kaldska-

pellaner ved Sct. Knuds kirke fra 1924 2. residerende kapellan«. En organistrækketavle, o.
1965, af træ med staffering i to grå nuancer,
87x63,5 cm og navne i mørkegrå versaler, er
ophængt bag orglet.
†Skriftetavle(?). 1813 repareredes en tavle til
brug ved kommunionen, antagelig en tavle til
optælling af skrifte- og dermed nadvergæster. 38
Andre tavler. 1) (Fig. 500), våbentavle for Frederik II, med malet årstal 1559; 902 antagelig fornyet eller helt opmalet 1749. 903 248x128 cm, udskåret efter våbenets kontur og indfattet i svejfet
ramme. Den todelte tavle viser øverst Frederik
II's kronede våben, indrammet af en kartouche; 904 nederst ses en syvlinjet, latinsk indskrift i
gulbrune versaler på sort bund: »Friderici 2 Dei
gratia Daniæ Norvegiæ Slavorvm et Gotthorvm
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BISPEPORTRÆTTER

regis Sleswigæ Holsatiæ Stormariæ et Dythmarsiæ dvcis Oldenbvrgensis et Delmenhorstensis
comitis insignia Anno 1559« (våben for Frederik
II, af Guds nåde konge af Danmark, Norge, de
slaver og gother, hertug til Slesvig, Holsten,
Stormarn og Ditmarsken, greve til Oldenburg
og Delmenhorst år 1559). Den illusionistisk malede bøjlekrone 905 er gulbrun med grå perler og
kugle og vissenrødt klæde, rocaillekanten grå,
profilrammen gulbrun, baggrunden for rigsvåbenet grå og rocailleværket omkring det rødbrunt med lyst brunt glanslys.
Tavlen var 1748 placeret på korets sydvæg. 2 9
Trods et forslag 1826 om at flytte både denne og
nr. 2 til korets østvæg 5 3 bevarede begge deres
gamle plads indtil 1875, da de ophængtes i våbenhuset. 38 Ophængt på tårnrummets østvæg.
2) (Fig. 500) våbentavle for dronning Sophie,
gift med Frederik II 1572, iflg. malet påskrift
fornyet eller opmalet 1749, jfr. nr. 1. 248x128
cm. Tavlen er i hovedtræk udformet som nr. 1.
Under dronningens mecklenborgske våben er
sekslinjet latinsk indskrift i gulbrune versaler:
»Sophiæ Dei gratia innatæ dvcissæ Megapolensis Daniæ Norvegiæ Slaworvm et Gotthorvm
reginæ insignia renovata anno 1749« (våben for
Sophia, af Guds nåde født hertuginde af Mecklenborg, dronning af Danmark og Norge, de
slavers og gothers, fornyet år 1749). Farveholdning som nr. 1. Tavlen er tidligst nævnt 1693, da
den måtte forsynes med et nyt anker; 219 1748 er
den som sin pendant registreret på korets nordvæg. 2 9 1875 flyttet til våbenhuset. 38 På tårnrummets vestvæg over for nr. 1.
På initiativ af Fyns guvernør, prins Christian
(VIII) Frederik blev 1827 udført syv ovale
†skjolde i tyndt blik med kongelige kronede navnetræk, alle forsynet med årstal forneden. Disse,
der efter planen skulle stå i gult på mørk grund
»uden videre forziring af løvværk eller lignende«, blev ophængt på korets sidemur. 53 1875
fandtes i alt ti skjolde med kongelige navnetræk,
der sammen med Frederik II's og dronning Sophies tavler blev ophængt i våbenhuset. 38

Fig. 501. T h o m a s Kingo, biskop 1671-1703. Oliemaleri, udført 1854 af Jørgen Roed efter T h o m a s Quellinus' relief i Fraugde kirke (s. 612). NE fot. 1989. Thomas Kingo, bishop 1671-1703. Oil-painting, 1854, by
Jørgen Roed from Thomas Quellinus's relief in Fraugde
Church.

BISPEPORTRÆTTER OG ANDRE
MALERIER
NOTER s. 690.

Bispemalerier. Samlingen af bispeportrætter er
grundlagt i slutningen af 1800'erne. Initiativtageren synes at have været kirkeværgen, vinhandler Frederik Wilhelm Hey, der bekostede et
antal malerier. Efter hans død oprettedes 1916
Det Heyske Legat til samlingens videreførelse. 906 Rækken viser et udvalg af efterreformatoriske bisper i Fyns stift, begyndende med
Thomas Kingo (1671-1703) og afsluttende med
den til enhver tid senest afdøde biskop; dog
mangler samtlige bisper fra tiden efter Kingo og
indtil Tønne Bloch (tidsrummet 1703-86). Malerierne, der en tid fandtes i søndre sideskib
(fig. 262), blev efter 1945 samlet i nordre sideskibs vestende. 616 1963 flyttedes de til konsistoriesalen, hvor de ophængtes i to rækker på syd-
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Fig. 502-03. Bispeportrætter nr. 3 og 2. NE fot. 1989. 502: Peder Hansen, biskop 1803-10. Oliemaleri 1897 af
Johanna Siqueland efter portræt i Kristianssand domkirke (s. 612). 503: Tønne Bloch, biskop 1786-1803. Oliemaleri o. 1897 efter en ældre miniature (s. 612) - Portraits (no. 3 and 2) of the bishops. 502: Peder Hansen. 503: Tønne
Bloch.

væggen. 9 0 7 Samtlige malerier er udført i olie på
lærred, og størstedelen har ensartede dimensioner (ca. 53-56x43-46 cm) og rammer af lakeret
egetræ, smykket med tovsnoninger og forsynet
med den portrætteredes navn og årstal i jugendprægede, forgyldte versaler på underkanten. Afvigende mål og rammer har portrætterne af
Thomas Kingo (nr. 1), Anders Jensen Rud (nr.
12) og Hans Øllgaard (nr. 13). Hovedparten af
bisperne er iklædt ornat med pibekrave og bærer
desuden forskellige ordener.
Portrætterne beskrives i kronologisk rækkefølge efter biskoppernes virkeår. Alle angivne
mål er lysmål.
1) (Fig. 501), Thomas Kingo, biskop 16711703. Udført 1854 af Jørgen Roed, til dels efter
Thomas Quellinus' portrætrelief i Fraugde
kirke, jfr. relief nr. 1 og påskrift på lærredets
bagside. Ovalt, 77x66 cm. Halvfigur, vendt
mod venstre. I hænderne holder Kingo, der bærer en kalot på det skulderlange hår, en bog;
med højre fatter han endvidere om en fjerpen.
På den rødbrune baggrund er til venstre med

lysere farve tegnet Kingos våben 908 og med
fraktur angivet: »Thomas Kingo, f. 1634, d.
1703«. Skænket 1916.51 I rektangulær, forgyldt
fyrretræsramme, hvis svikler udfyldes af laurbærblade. På rammen er nederst fæstnet et messingskilt med graveret indskrift i skriveskrift:
»Thomas Kingo, Fyens Biskop 1671-1703«.
2) (Fig. 503), Tønne Bloch, biskop 1786-1803.
Kopi o. 189729 efter en ældre miniature. 909
Brystbillede, profil mod venstre. Biskoppen er
iklædt en sort folderig dragt med glat bærestykke og rynkede, tilsatte ærmer. Hvidt halsbind med nedhængende snipper. Lysegrå pudderparyk med skulderlangt nakkehår og bukler
ved ørerne. Baggrunden er grå med et par vissengrønne strøg.
3) (Fig. 502), Peder Hansen, biskop 1803-10.
Kopi 1897 af Johanna Siqueland efter portræt i
Kristianssand domkirke. 53 Signeret og dateret i
nedre højre hjørne: »Copieret 1897 af Johanna
Sique(land)«. Halvfigur vendt mod højre.
Iklædt sort dragt med knapper ned foran, hvide
plisserede manchetter og hvidt halsbind med
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Fig. 504-05. Bispeportrætter nr. 4-5. NE fot. 1989. 504: Frederik Plum, biskop 1811-34. Oliemaleri antagelig o.
1831 af Wilh. Bendz (s. 613). 505: Nicolai Faber, biskop 1834-48. Oliemaleri o. 1896 af August Behrends (s. 613).
- Portraits (no. 4-5) of the bishops. 504: Frederik Plum. 505: Nicolai Faber.

nedhængende snipper. Den hvidpudrede paryk
er strøget tilbage over issen og afsluttet i bukler.
Biskoppen peger med højre hånd mod en
askeurne, placeret på en plint foran ham. Urnen,
på hvis låg hænger en lille grøn buksbomkrans,
har midtervulst med de brunmalede initialer
A. M. H. for hans afdøde hustru Abeline Marie
Hansen, død den på plinten med brun skriveskrift angivne dato: »d. X X I I Augusti 1796«.
Bag urnen ses en bogryg med titel i gyldne versaler på rød bund: »Phaedon«, Platons dialog
om sjælens udødelighed. Brunlig baggrund.
4) (Fig. 504), Frederik Plum, biskop 1811-34.
Antagelig udført af Wilhelm Bendz som en gentagelse af et portræt 1831.910 Halvfigur mod
højre, idet dog ansigtet er vist en face samme
vej; på brystet to ordener, kommandørkors og
brystkors til kommandører af 3. klasse. Halvlangt tilbagestrøget gråt hår og bakkenbarter.
Brunsort baggrund.
Billedet, der tidligst er omtalt i kirken 1844,911
har oprindelig kun målt ca. 41x33 cm, men har
ved en øgning af lærredet fået en størrelse modsvarende de øvrige bispeportrætter. 912
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5) (Fig. 505), Nicolai Faber, biskop 1834-48.
Kopi af August Behrends o. 1896 efter forlæg af
N. P. Holbech o. 1844.913 Tidligst nævnt 1897. 29
Brystbillede mod venstre, idet ansigtet er vist en
face samme vej; på brystet to ordener, Dannebrogordenens ridderkors og dannebrogsmændenes hæderstegn. Kortlokket mørkebrunt hår
med let rødlige bakkenbarter. Baggrunden er
ensartet grønlig.
6) (Fig. 556), Peter Christian Stenersen Gad,
biskop 1848-51. Kopi 1896 af August Behrends
efter portræt af C. A. Jensen 1840.914 Brystbillede, med kroppen vendt mod venstre og ansigtet en face samme vej; på brystet Dannebrogordenens ridderkors. Kort, krøllet, rødbrunt hår
og lysebrune bakkenbarter. Gråsort baggrund.
7) (Fig. 507), Christian Thorning Engelstoft,
biskop 1851-89. Udført af August Behrends efter et fotografi, jfr. påskrift i fraktur på lærredets
bagside. 915 Tidligst nævnt i inventariet 1891.29
Brystbillede, vist en face, dog med ansigtet
vendt mod venstre; på brystet tre ordener, storkors af Dannebrogordenen, dannebrogsmænde-
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nes hæderstegn og ridderkors. 916 Gråt, let bølget
hår og hvide bakkenbarter. Ensartet gråbrun
baggrund.
8) Harald Stein, biskop 1889-99. Udført 1891
af Knud Larsen. I nedre højre hjørne signeret og
dateret: »19 K.L. 01«. Brystbillede mod venstre,
ansigtet dog vist en face; på brystet to ordener,
dannebrogsmændenes hæderstegn og kommandørkors. Tilbagestrøget halvlangt, gråbrunt hår.
Grå baggrund.
9) H. V. Sthyr, biskop 1900-03. Udført 1910 af
Knud Larsen. I venstre side signeret og dateret:
»K. L. 1910«. Brystbillede mod højre. På brystet
bæres to ordener, kommandørkors og sandsynligvis ridderkors, hvoraf dog kun den øverste
del skimtes. Han har gråt hår og bærer ovale
briller med tyndt guldstel. Gråtonet baggrund.
10) Lauritz Nicolaj Balslev, biskop 1903-22.
Udført 1905 af Knud Larsen. I nedre højre
Fig. 507. Christian Thorning Engelstoft, biskop
1851-89. Oliemaleri, tidligst nævnt 1891, af August
Behrends (s. 613). NE fot. 1989. - Christian Thorning
Engelstoft, bishop 1851-89. Oil-painting, first mentioned
in 1891, by August Behrends.

Fig. 506. Hans Balthasar Lind Øllgaard, biskop
1938-58. Oliemaleri 1948 af Stefan Viggo Pedersen (s.
615). NE fot. 1989. - Hans Balthasar Lind Øllgaard,
bishop 1938-58. Oil-painting from 1948 by Stefan Viggo
Pedersen.

hjørne signeret og dateret: »K. L. 1905«. Skænket af Frederik Hey o. 1922.51 Brystbillede mod
højre, dog med ansigt vist en face. På brystet
Dannebrogordenens ridderkors og dannebrogsmændenes hæderstegn. Gråt hår og bakkenbarter. Bag ham anes et lodret profileret, lysegråt
karmstykke, mens baggrunden i øvrigt er tonet
i nuancer af mørkegråt og blåsort.
11) (Fig. 558), Peter Gabriel Koch, biskop
1922. Ifølge signatur i nedre højre hjørne udført
af »NL«, antagelig Nicolaus Lützhøft. 917 Tidligst nævnt 1923.51 Brystbillede en face. Glat tilbagestrøget gråt hår. Gråtonet baggrund.
12) (Fig. 557), Anders Jensen Rud, biskop
1923-38. udført 1925, antagelig af Nicolaus
Lützhøft, jfr. signatur og datering i nedre venstre hjørne: »(1)9 NL 25«. Brystbillede vendt
mod højre. Bispekorset bæres i en kæde om halsen.918 Glat tilbagestrøget, gråt hår og gråt fuldskæg. Baggrunden er tonet i blå, grå og lilla
nuancer. Bred, profileret ramme i forgyldt fyrretræ.
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13) (Fig. 506), Hans Balthasar Lind Øllgaard,
biskop 1938-58. Udført 1948 af Stefan Viggo Pedersen. I nedre, venstre hjørne signeret »S V P«,
i nedre højre hjørne dateret »(19)48«. 60,1x44,2
cm. Biskoppen er vist i halvfigur mod venstre
foran opgangen til domkirkens prædikestol. Bispekors i kæde om halsen, i venstre hånd en læderindbunden bog. Glat tilbagestrøget, hvidt
hår. Billedet har et lyst, broget helhedspræg, der
i nogen grad kontrasterer med de ældre bispemalerier. Bispekjolen har reflekser i blåt, lilla og
turkis, mens baggrunden domineres af grønt,
hvidt og brunt. Profileret ramme af forgyldt
fyrretræ.
Andre malerier. 1) (Fig. 508), barneportræt af
legatstifter, kancelliråd Peder Smidt til Lundegård (o. 1673-1711). Antagelig sidste fjerdedel af
1600'erne. Olie på lærred, i nyere tid, formentlig
1876, 38 opklæbet på træ. Lysmål 121x90 cm.
Drengen, der er vist i helfigur, er iført en tyrkisk
præget dragt bestående af en fodsid kaftan i purpurrødt med gyldne snørelidser og kanter af
guldbrokade med indsyede sten, smaragdgrønt
halsbind bundet i en løs knude, gul- og blåstribet skærf og støvler med spænder. En bue i
drengens højre hånd og et pilekogger, fastgjort
til skærfet, fuldender udstyret. Ved fødderne en
lille springende hund. Gulvet er sort- og hvidtavlet, og baggrunden udfyldt af et frynsebesat
draperi i sort og brunt. Til højre for drengens
hoved ses en indskrift i gylden kursiv: »Herr
Cancellie Raad Peder Schmidt. Lundegaard.«
Maleriet er tidligst nævnt i inventariet 1821.29
Dets proveniens er ukendt, men det kan være en
donation fra biskop Frederik Plum, som det antydes af et tilhørende dokument fra hans hånd:
»Mangen Velgiörer er glemt, hans Navn for
uskiönsomme Slægter. Hvis de end spurgde
derom, Kröniken nævner ei meer. Ansigtet her
er Smidts, vort Stifts Velgiörers; saa længe Dette
Lerred(!) er til, glemmes dog ikke hans Navn.
Her, hvor de Geistlige samles det bedst vil bevares; fra disse Gaaer dog i Verden som helst
Pligt og Erkiendtlighed ud. Vogter det, Brödre
og stræber imod Vor Tids Egoisme, Som vil
Gaver, men ei Giveren yde sin Tak. Odense Bispegaard, 16 Dec. 1814. F.Plum«. 9 1 9 Billedet

Fig. 508. Kancelliråd Peder Smidt til Lundegård, portrætteret som barn. Oliemaleri, antagelig sidste fjerdedel af 1600'erne (s. 615). NE fot. 1989. - Counsellor
Peder Smidt of Lundegård, painted as a child. Oil-painting, probably last quarter of the 17th century.

blev 1876 restaureret af August Behrends. 38 I
brunlakeret, hulkelet ramme; tidligere i konsistoriesalen, 920 men efter færdiggørelsen af mødesalen (»Knudssalen«) 1977 flyttet hertil.
2-3) (Fig. 509), portrætter af hhv. Martin Luther og hans hustru Katharina von Bora.
O.1700, 921 kopier efter Lucas Cranach den
ældre. 922 Tempera på træ, 37x23 cm (lysmål).
Luther, der er vist i brystbillede vendt mod
højre, er iført sort vams med stor, opretstående
krave og sort baret med øreklapper på det brune
hår. Lys olivengrøn baggrund. Til venstre ses
Cranachs signatur, en sortmalet slange. Katharina von Bora er gengivet i halvfigur mod venstre. Hun er iført underklædning med stivet
krave, brystdug i orange med sort mønster og
sort, snøret kjoleliv med snævre ærmer, der afsluttes i en halvbue over håndryggen. Det lyst
kobberrøde hår er samlet under en orange, per-
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Fig. 509. Martin Luther og Katharina von Bora. Oliemalerier o. 1700, kopieret efter forlæg fra 1526 af Lucas
Cranach den ældre (s. 615). NE fot. 1989. - Martin Luther and Katharina von Bora. Oil-painting c. 1700, copied from
the paintings, 1526, by Lucas Cranach the Elder.

lebesat nethue. Baggrund som på Luthers portræt. Til højre Cranachs signatur over årstallet
1532, begge dele i sort.
Portrættet af Luther er tidligst nævnt i inventariet 1821, mens portrættet af Katharina von
Bora først er anført 1830; antagelig er det dog
tilkommet samtidig med Luthers. 29 Begge er restaureret 187638 og indsat i nyere egetræsrammer. Malerierne har tilsyneladende fra første
færd 923 været placeret i konsistoriesalen.
4) (Fig. 511), portræt af Philip Melanchthon.
O.1700, kopi efter Lukas Cranach den ældre
(gentaget af Lukas Cranach den yngre). 924 Tempera på træ, 44,5x30 cm (lysmål).
Melanchthon er vist i halvfigur vendt mod
venstre. I hænderne holder han en bibel, der er

slået op på Rom. 8,31-32. 925 Gråt lokket hår og
kort skæg. Iklædt en sort, pelsbræmmet kappe
med opslidsede ærmer over hvid skjorte med
kruset krave, rød trøje og sort klædning. Baggrunden er grå. På stenkarm forrest i billedet en
plattysk, todelt indskrift i sort fraktur på hvid
bund: »Aus Javhets geshlecht kein höher man,
Vor der Zeitt die auff erdenn kam, Als Luther
der heylig Prophet, Welchem e(g?).. bald nachfolgen thet. Philipp Melanchton der zugleich,
Mitt i(h)m auffrichtet Christi Reich, Dem Bapst
zerstörten seine Macht, Durch sie Gotts wortt
an Tag ist bracht«. Tidligst nævnt 1905.29 Sort
ramme med gylden profil. I konsistoriesalen.
5) (Fig. 510), Knud den Helliges drab. Udført
1777 af Erik Pauelsen og skænket 1834 af Fyns
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guvernør, kronprins Christian (VIII) til ophængning i Ebbe Munks †kapel, hvor de nyfremdragne helgenskrin midlertidigt var placeret (jfr. fig. 294, 1 og s. 449). Olie på lærred,
148x151 cm. Billedet giver en dramatisk skildring af kongemordet i S. Albani kirke - en begivenhed, der på maleriets tilblivelsestid var aktualiseret ved Langebeks nyudgivelse 1774 af
Ælnoths beretning, jfr. s. 428. Kongen er vist
omgivet af fjender, hvoraf én har fat i hans økse,
mens andre hæver hhv. økse, dolk og lanse: den
sidstnævnte er i overensstemmelse med Ælnoths beretning rettet mod kongens venstre
side. To mænd til højre vender ryggen til eller
flygter fra kamptummelen ligesom en skikkelse
i venstre forgrund (kongens forræder). Benedikt
synes ikke gengivet. De kæmpende er iklædt antikiserede militærdragter, mens drabsstedet, der
kun anes i skæret fra en fakkel, er skildret som
en større (sten)kirke. Farvemæssigt domineres
billedet , der er meget dekomponeret, af brunt.
S. Knuds kappe er dog rødlig, hans kjortel lysegrøn med guldbesætning. Maleriet er indsat i en
oprindelig(?) profileret og forgyldt fyrretræsramme. Restaureret 1876 af August Behrends,
der bl.a. klæbede lærredet op på en tynd træplade. Billedet blev herefter ophængt i kryp-

Fig. 511. Philip Melanchthon. Oliemaleri o. 1700, kopieret efter forlæg af Lucas Cranach (s. 616). NE fot.
1989. - Philip Melanchthon. Oil-painting c. 1100, copied
from painting by Lucas Cranach.

Fig. 510. Knud den Helliges drab. Oliemaleri 1777 af
Erik Pauelsen (s. 617). NE fot. 1987. - The martyrdom
of S. Canute. Oil-painting, 1777, by Erik Pauelsen.

ten.38 1937 var det flyttet til søndre sideskib, 616
sandsynligvis over døren til tårnrummet, hvorfra det 1963 foresloges flyttet »tilbage«. 616 I dag
på nordvæggen i nordre sideskibs vestligste fag.
6-7) (Jfr. fig. 295), to farvelagte litografier af
kirkens indre set mod henholdsvis øst og vest,
udført efter tegning af Niels Ringe 1840. Lysmål
42x36 cm, i sortmalede rammer med forgyldt
profilkant. Litografierne var sandsynligvis blandt
de tre billeder af kirkens indre, som 1881 skulle
indrammes, 38 og som fra 1886 er nævnt i konsistoriesalen.29 Ophængt på kryptens vestvæg
ved den nordre nedgang.
8) (Fig. 513), Anders Knudsen Damgaard,
stiftsprovst 1858-95. Udført 1895 af L. Hansen;
antagelig identisk med portræt, skænket 1918 af
M. C. H. Dreyer. 926 I nedre højre hjørne signeret og dateret: »L. Hansen 1895«. Olie på lærred,
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54,5x44,7 cm. Brystbillede en face. Stiftsprovsten er iført ornat med pibekrave og tre ordener,
dannebrogsmændenes hæderstegn, kommandørkors og brystkors til kommandør af 1. grad.
Han bærer kalot på det halvlange, hvide hår.
Mørkegrå baggrund. Billedet udgik 194751 og
opbevares nu (uden ramme) på loftet over konsistoriesalen.
9) (Fig. 512), Hans Henrik Holten Lützhøft,
stiftsprovst 1904-31. Udført 1926 af Ellen Hofman-Bang. I øvre venstre hjørne signeret og dateret: »E. Hofman-Bang 1926«. Olie på lærred,
98x78,5 cm. Hoftestykke mod venstre, idet ansigtet er vist en face. Stiftsprovsten er vist siddende med en bog i skødet, venstre hånd er lukket om armlænet. Iklædt ornat med pibekrave;
på brystet to ordener, kommandørkors og dannebrogsmændenes hæderstegn. Gråt hår og
hvidt fuldskæg. Brunlig baggrund. Antagelig
samtidig forgyldt, profileret ramme. På nordvæggen i nordre sideskibs 1. fag.

Fig. 513. Anders Knudsen Damgaard, stiftsprovst
1858-95. Oliemaleri 1895 af L. Hansen (s. 617). NE
fot. 1993. - Anders Knudsen Damgaard, archdeacon
1858-95. Oil-painting, 1895, by L. Hansen.

*Maleri, (fig. 514), Kristus med en kvinde (en
synderinde?). Udført 1834 af Andreas Jørgensen. 927 Olie på lærred, 79x61 cm. Det naivistiske
maleri viser Kristus, der med højre hånd peger
mod himlen, mens han med venstre drager en
kvinde op fra et flammende bål. Frelseren, der
har langt, gyldenbrunt hår, bærer en folderig
kjortel, tonet i nuancer fra hvidt til højrødt. Den
omvendte synderinde har langt, lokket mørkebrunt hår og er iført en hvid, modepræget kjole;
brystet er blottet. Et lyseblåt draperi indrammer
begge som en fælles mandorla. Uden ramme.
Siden 1949 i Møntergården, Odense (inv. nr.
466/1949).

Fig. 512. Hans Henrik Holten Lützhøft, stiftsprovst
1904-31. Oliemaleri 1926 af Ellen Hofman-Bang (s.
618). NE fot. 1994. - Hans Henrik Holten Lützhøft,
archdeacon 1904-31. Oil-painting, 1926, by Ellen Hofman-Bang.

To *portrætmalerier af Hans Egede og hustruen Gertrud Rask, udført 1718, ifølge en senere tradition af en kunstner i Bergen, er tidligst
nævnt i inventarierne henholdsvis 1821 og 1837.
1971 skænket til Hans Egedes kirke i Godthåb. 928
†Malerier. 1) 1694 blev en lille tavle (et maleri?)
over for konsistoriedøren renoveret og »skatteret« (dvs. forsynet med farveafskygninger eller måske snarere med skyggemalet indram-
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ning). 219 2-4) 1773 registreredes blandt nyerhvervelser et maleri af Kristi korsfæstelse samt
portrætter af Christian V og dronning Juliane(!). 53 5) 1881-86 omtaltes et billede af kirkens
indre, sidstnævnte år anført under konsistoriesalen, jfr. andre malerier nr. 6-7. 38 6) Et portræt af
stiftsprovst Damgaard er nævnt i inventariet
1891 (jfr. også andre malerier nr. 8). 29 7) Ud over
bispemaleri nr. 4 anførtes 1897 et portræt af biskop Plum, skænket af kirkeværge Frederik
Hey. Endnu 1951 er registreret to portrætter af
biskoppen. 51
Relieffer. 1) Harald Stein, biskop 1889-99. U d ført 1896 af broderen, billedhuggeren Theobald
Stein. Nederst til venstre signeret og dateret
med fordybet skriveskrift: »Th. Stein 1896«.
Gips, 47x35 cm. Brystbillede i profil mod højre.
Biskoppen er iført bispekåbe over ornat med pibekrave. Profileret sokkelparti med indskrift i
fordybede versaler: »Harald Stein. Episcopus
Fioniæ«. Ophængt på nordvæggen i nordre sideskibs 2. fag. 2) Thomas Kingo, biskop 16711703, og hustru Birgitte Balslev, afstøbning udført af billedhuggeren Nils Waldemar Fjeldskov
og skænket 1901 af pastor H. J. J. Mygind, Fraugde, efter portrætrelief af parret fra Thomas
Quellinus' monument (1702) over Kingos svigerforældre i Fraugde kirke. 929 Gipsmedaljon,
monteret på træplade, tvm. 50 cm. Ophængt på
nordvæggen i nordre sideskibs 2. fag. 3) (Fig.
559) Hans Tavsen, biskop i Ribe stift 1541-61.
Udført før 191351 efter Aksel Hansens mindetavle (1894) over biskoppen i Birkende kirke,
Bjerge hrd. Gipsrelief, 56,5x42,5 cm. Brystbillede, indrammet af arkade med skriftfelt og indskriftbånd langs bueslaget. Begge indskrifter har
fordybede versaler, skriftfeltet: »Hans Tausen«
og indskriftbåndet: »I morgen skal min retfærdighed svare for mig«. Profileret sokkelparti
med skriftfelt, hvorpå fordybede versaler: »Guds
ords prædiker Født i Birkende 1494 Biskop i
Ribe død 1561«. Ophængt på nordvæg i nordre
sideskibs 2. fag.

Fig. 514. Kristus med en kvinde (synderinden?).
*Oliemaleri 1834 af Andreas Jørgensen (s. 619). Møntergården, Odense. NE fot. 1994. - Christ with a
woman (the woman with the ointment?). *Oil-painting,
1834, by Andreas Jørgensen.

†Skulpturer(?). På kirkens auktion 1755 købte
Jens Søfrensen snedker to store, tre små og to
mådelige billeder, mens Troels tømmermand erhvervede et enkelt stort. 829 1757 gav Magistraten
tilladelse til salget af bl.a. 24 gamle billeder
(skulpturer eller malerier?), der erhvervedes af
amtmand Hans Simonsen til Erholm og Søndergårde, jfr. s. 580. 1758 solgtes to billedhuggerarbejder, hhv. et nyt stykke »som en vinge«
og »som en vinge på en anden model«; endvidere to billeder af eg, det ene med billedhuggerarbejde samt en træmodel. 29 Det er uvist, om de
omtalte genstande hidrører fra selvstændige figurer eller måske var dele af f.eks. epitafier.
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Fig. 515. Lysekrone (nr. 1), o. 1600 (s. 620). NE fot.
1994. - Chandelier (no. 1), c. 1600.

heste. Huller i skiveleddet mellem de nederste
lysearme antyder, at der kan have været endnu
et sæt pyntearme, jfr. ndf. Balusterskaft, kronet
af flakt ørn med hånd, som griber om ring; forneden afsluttet af glat hængekugle, hvorunder
dobbelt løvehoved med delfinhængering.
Kronen er antagelig identisk med den krone,
som fandtes i kirken ved anskaffelsen 1630 af en
stor ny lysekrone (nr. 2). 29 Iflg. inventariet 1674
havde den 32 arme, hvoraf dele dog manglede. 932 Siden 1678 omtalt som ophængt i midtskibet sammen med nr. 2, dog placeret vestligst
(»nederst«) i forhold til denne. 25 1826 nævnt
som den anden krone i midtskibet. 38 Iflg. fig.
479 i midtskibets 7. fag, nu i midtskibets 8. fag.
En beslægtet, men noget enklere krone findes
i Lyngå kirke (DK Århus 1780).
2) (Fig. 516) 1630. 2x8 s-svungne lysearme,
anbragt afvekslende med et tilsvarende antal
pyntearme, formet som blomster med lang
spids frøstol, øverst og nederst på balusterskaft.
Herimellem er på skaftet yderligere otte pynte-
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Lysekroner. Af kirkens ni lysekroner stammer
fem fra 1600'erne og to fra 1700'erne, mens de to
sidste er af nyere dato. Fem af de ældre er skænket af fremtrædende medlemmer af menigheden
og de fleste oprindelig placeret nær givernes begravelsessteder (nr. 3-5 og 7). Trods reparationer på fem kroner i 1756 fandtes de alle defekte
ved tilkomsten af nr. 7 to år efter. 29 Først 1826
blev alle syv lysekroner underkastet en gennemgribende restaurering med maling og forgyldning af ophængningsstængerne. 930 1875 forandredes kronerne til gas, 3 8 1903 blev der indlagt
elektricitet, og 1947 erstattedes kronernes gasrør
af smedejernskroge. 931
Otte af kronerne (nr. 1-8) har ensartet ophæng, bestående af leddelt, sortmalet jernstang
med forgyldte kugler.
1) (Fig. 515) o. 1600. 2x8 s-svungne lysearme,
afsluttet med dyrehoveder; herover otte pyntearme, skiftevis s-formede og af form som hav-

Fig. 516. Lysekrone (nr. 2), udført 1630 af Antoni
Hollænder (s. 620). NE fot. 1994. - Chandelier (no. 2),
made in 1630 by Antoni Hollænder.

LYSEKRONER

arme, udformet som bladranker. Topfigur i
skikkelse af en knælende engel, hvorover ring,
sammensat af mandligt og kvindeligt havvæsen,
begge med oprullede spiraler i stedet for arme.
Stor, glat hængekugle.
Kronen, som anslået vejede 11 lispund, blev
anskaffet på kirkens bekostning. Antoni Hollænder afregnede for selve kronen, hvortil kom
udgifter 1630-31, dels til forfærdigelse, dels til
staffering og forgyldning af en ophængningskæde af jern med 24 led. Yderligere betaltes til to
karle, som bar kronen og kæden til kirken,
mens Hans ringer leverede små lys, og Lauritz
grydestøber udførte en supplerende lysepibe.
1678 var kronen, der siden 1694 er betegnet »kirkens lysekrone«, ophængt i midtskibet foran
»korsdøren«, dvs. vest for korskranken i 4.
fag. 25 Ved tilkomsten af krone nr. 5 1695 flyttedes den til nordre sideskib, hvor den ophængtes
på en ny stang, skænket af Sille Risbrich, som
havde bekostet en anden lysekrone som afløser.29 Før 1760 blev den ophængt på sin gamle
plads i midtskibet og krone nr. 5 flyttet til søndre sideskib, jfr. fig. 293. 38 Nu atter i midtskibets 4. fag.
3) (Fig. 517) 1694,29 skænket af Niels Buchholt, gift med Magdalene Jacobsdatter, enke efter hhv. Hans Jørgensen Friis og Thomas Balthazar Freithof. 933 Ti s-svungne lysearme bærer
hver to lyseholdere, den ene med muslingeskalsformet dråbeskål; fastgjort til skaftets nederste skive, afvekslende med ti pyntearme,
hvoraf de øverste, ottetalssnoede arme krones af
småspir. På stamme, sammensat af kugle og balusterled er foroven en topfigur, forestillende
S. Peter med nøglen, nederst en tilspidset hængekugle med profileret knap. På hængekuglen er
indskrift i graverede versaler med blomster og
druer ved linjeskiftene og omkring årstallet:
»Denne Huse-Krone som vaar tiltæncht og udlovet dette Guds huus til prydelse af høyagtbar
og velviise raadmand og handelsmand heri staden S. Thomas Balthazar Freidthof og hans k.
hustru S. Magdalena (flere bogstaver sammenskrevne) Jacobsdatter Holst (s og t sammenskrevet) haver den S. Qvindis efterlatte kiæriste
Niels Buckholt herover deris begravelsested la-
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Fig. 517. Lysekrone (nr. 3), skænket 1694 af Niels
Buchholt (s. 621). NE fot. 1994. - Chandelier (no. 3),
donated in 1694 by Niels Buchholt.

det ophænge aar 1694«. Herunder er med tilsvarende bogstaver tilføjet: »Hans kjeriste Inger
M. P. Grøne Wold 1696«, og ved siden af dette, i
graveret kursiv med blomsterornamenter som
skilletegn mellem de enkelte ord: »Saa Længe
Noget Liys paa denne Krone tændis Skal deris
Lyst til Gud og til hans Tempel kiendis De Selv
ævindelig Skal for Guds Throne staa Som Klare
himmel Lius med Ærens Krone paa«.
Kronen var oprindelig ophængt i den smalle
mandsgang, dvs. i søndre sideskibs 6. fag over
for Freithofs begravelse og nærmest prædikestolen.934 Nu i midtskibets 6. fag.
4) (Fig. 520) 1694, skænket af Johannes Poulsen og ophængt af broderen Hans Poulsen. Seks
s-svungne lysearme med bladknopper og sideskud, hver arm forsynet med tre lyseholdere,
hvis skåle er formede som hhv. en muslingeskal
og to flade, seksdelte blomsterkalke. Mellem de
sidste er kvindefigur med kugle i den oprakte
højre hånd, kort stav i venstre. Seks ottetalssnoede pyntearme, hver smykket med spir og pal-
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Fig. 518. Lysekrone (nr. 5), skænket 1695 af Jacob
Bircherod og hustru Sille Risbrich (s. 622). NE fot.
1994. - Chandelier (no. 5), donated in 1695 by Jacob
Bircherod and his wife Sille Risbrich.

met. Stamme, sammensat af kugle-og balusterled. Øverst ørn (Jupiters?) med udbredte vinger,
hvorover bærering med led, tildannet som orm
med hoved i begge ender. Stor hængekugle med
spids, profileret knap. Om hængekuglen skriftbånd med reliefversaler på skraveret grund:
»Velachtbar og fornemme unge mand salig Johannes Povelsøn fordum handelsmand i Ottense
som døde den 21. may ano 1694 hafver gifvet
Gud til ære oc kirken til prydelse denne lyuse
crone saa oc rede penge 200 daller huor fore et
jerne galleri omkring altared her i kircken er bekostet lyusecronen haf/ver hans broder Hans
Povelsøn forneme handels/mand her i Ottense
ladet ophenge paa sin egen bekostning anno
1695«.
Fig. 519. Lysekrone (nr. 6), formentlig identisk med
krone skænket 1715 af rådmand Jørgen Hahn (s. 623).
NE fot. 1994. - Chandelier (no.6), probably the chandelier donated in 1715 by alderman Jørgen Hahn.

Kronen, der faldt ned både 173129 og 1932931,
har siden sin tilkomst været ophængt i korets 2.
fag. 935
5) (Fig. 518), 1695, skænket af Jacob Bircherod og hustruen Sille Risbrich. 2x8 s-svungne
lysearme med prydspir over akantusled, fæstnede hhv. til øvre og nedre led af den balusterog skivedelte stamme. Fra stammens midterste
skive udgår syv pyntearme, formet som stiliserede bladranker. Øverst ring og ørn, svarende
til lysekrone nr. 4. Stor hængekugle med knap
under fliget femblad. På kuglen indskrift i graverede versaler; de enkelte ord er adskilt af femdelte blade: »Jacob Bircherod assessor (a og s
sammenskrevne) i det kong(e)l(ige) consistorial
doct(or) collegiou og theol(ogisk) profess(or)
her paa steden med sin kjæriste hvstrve Sille Risbrich have foræred denne lyuse crone Guds kirche til prydelse og til en hvkommelse over deris
forældris venners og eget graf- og hvilestæd blef
her ophengt anno 1695«.
Kronen var oprindelig ophængt i midtskibet,
i kirkens 4. fag, hvor »kirkens krone« (nr. 2)
havde hængt. 219 1760 blev den flyttet til søndre
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Fig. 520. Lysekrone (nr. 4), skænket 1694 af Johannes Poulsen og ophængt 1695 (s. 621). NE fot. 1988.
Chandelier (no. 4), donated in 1694 by Johannes Poulsen; suspended in 1695.

sideskib og 1929 til nordre. 936 Nu i søndre sideskibs 7. fag.
6) (Fig. 519), sandsynligvis identisk med
krone, skænket af rådmand Jørgen Hahn 1715.29
2x8 s-svungne lysearme, prydet med blade, til
dels i gennembrudt arbejde, og dråbeskåle, formet som rosetter; placeret hhv. på øvre og nedre
led af stammen, afvekslende med 2x8 prydarme. Yderligere otte prydarme er fæstnet til midten af stammen, der består af kugle-, balusterog skiveled. Hængering og topfigur i form af
ørn, svarende til krone nr. 4-5. Glat hængekugle
med knap under firblad.
1826 ophængt som nr. 3 i midtergangen jfr.
fig. 293, nu i nordre sideskibs 5. fag.
7) (Fig. 521), 1758,29 skænket af Birte Marie
Fabricius, enke efter Gørtz Gørtzen på vegne af

Pernille Mule (†1756), enke efter professor Elias
Naur. 2x8 s-svungne lysearme med akantusled
og tværstillede sløjfer (de nederste); fæstnet til
stammens øverste og nederste skiveled, afvekslende foroven med otte spir, forneden med otte
(nu kun seks) pyntearme. 937 Stamme med baluster- og skiveled. Topfigur som nr. 2. Hængekugle med knap. På kuglen graverede versaler
og kursiv, afbrudt af krans med initialerne GFD
og CLS for Pernille Mules mor, Gunder Focksdatter (Witt) og dennes første mand, Christen
Lauridsen (Lee) i dobbeltvåbenskjold: »Denne
lyse crone som lector og professor Elias Naurs
enke Pernille Mule havde tiltænct Ste Knuds
kircke har arvingen Birte Marie Fabricivs sal
Görtz Görtsens til samme brug givet og bekostet samt til samme med voxlius at forsiune saa
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Fig. 521. Lysekrone (nr. 7), skænket 1758 af Birte M a rie Fabricius (s. 623). NE fot. 1994. - Chandelier (no.
7), donated in 1758 by Birte Marie Fabricius.

Petersens tilsyn, er en kopi af en middelalderlig
krone i Nørre Broby (Sallinge hrd., Svendborg
amt). 848 Seks lysearme med bladudløbere og
kunstige stearinlys. Kegleformet skaft, øverst
med siddende løve med højt løftet hale og ophængningsring på ryggen, forneden med løvehoved, gabende over ring med graverede årstal
1895 og 1920. Ophængt i snoet jernstang over
døbefonten.
I konsistoriesalen hænger en nyere prismelysekrone, i våbenhuset en af Poul Henningsens
koglelamper.
Lysearme, 1875, udført af gørtler W. Hansen. 940
14 identiske arme, udformet som lysearmene på
krone nr. 4. Vægpladen er erstattet af en ring om
en kugle, hvorunder er anbragt en knap svarende til knappen under hængekuglen på krone
nr. 4.
†Lysearme og -plader. 1620 nævntes fire lysearme, der fæstnedes til pillerne af Peder murmester, som også kalkede omkring dem, mens Gevert maler udførte en malet indramning i form
af løvehoveder, jfr. †kalkmalerier. 29 1635 registreredes seks lysearme, alle på pillerne, og 1674

og familiens grav stedse at vedligeholde henlagt
og skenkcket til kirken en capital af et hundrede
rixdaler at betale efter hendes död da hun i levende live selv besörger sligt af eller i steden for
renten anno MDCCLVIII die Sancti Martini
hvorom fundatzen skal findes i stiftskisten«.
Kronen blev oprindelig ophængt i søndre sideskib, 29 hvor den endnu hang 1929. 938 I nordre
sideskibs 7. fag.
8) 1875, udført af gørtler W. Hansen. 2x8 ssvungne lysearme med dyrehoved på midten,
samt hueklædt profilhoved på den inderste oprulning. 939 Adskilt af et tilsvarende antal prydarme, ligeledes med dyrehoveder. Balusterstamme, kronet af langhåret figur med højre hånd
løftet og den venstre på (tomt) skjold; trepasformet bærering. Glat hængekugle med profileret
knap. I søndre sideskibs 5. fag.
9) (Fig. 522), 1920, skænket af biskop Balslev i
anledning af hans 25-års jubilæum. 5 1 Kronen,
der blev udført af gørtler Sørensen under Vilh.

Fig. 522. Lysekrone (nr.9), 1920, skænket af biskop
Balslev (s. 624). - Chandelier (no. 9), 1920, donated by
the bishop Balslev.
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Fig. 523. Udkast til kandelabre og gelænder ved kortrappen (s. 625). Tegning, antagelig af Vilh. Petersen i
samarbejde med J. D. Herholdt. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Proposal for chandeliers and rails for the choir steps.
Drawing, probably by Vilh. Petersen in collaboration with J. D. Herholdt.

syv, hvoraf fem sad på pillerne, én var på prædikestolen, mens den sidste omtaltes som værende
i stykker (1680 henlagt ved alteret). 25 1694 blev
en »afbrudt« lysearm flikket og opsat på en pille
ved bønderkvindernes stol. 219 Indtil 1756 omfattede beholdningen stadig syv lysearme,
hvoraf én leveredes 1727 af enken efter Hans
Røy. 1758 solgtes 40 lyseplader (eller -skjolde) af
blik; en aflang lyseplade af jern med to tapper,
der under hovedistandsættelsen havde været
brugt ved †Gråbrødre kirkes orgel, blev sat til
salg samme år, men først solgt 1760. 1766 afhændedes fire ubrugelige lysearme, der siden
1764 havde været henlagt på loftet over konsistoriesalen. 29 1821 fandtes iflg. inventariet kun
tre lysearme, alle af messing; heraf var én på
prædikestolen. 1832 nævntes 50 små træpiber til
lys og 127 tilsvarende af blik (til stolestaderne?)
foruden to pyramider af træ til at sætte lys på.
1853-59 fandtes to lysearme af messing på org-

let. 1884 er smst. registreret to pyramider til
gasblus. 2 9
†Lampetter. 1884 fandtes 14 trearmede gaslampetter i kirken. 29
Skitser til kandelabre (fig. 523). Blandt tegningerne fra restaureringen 1868-75 er et skitseblad,
antagelig udført af Vilh. Petersen med forslag til
kandelabre, udformet enten som syvarmede stager eller som stager, forsynet med krenelerede
ringe til lyseholderne. En kandelaber med fem
lyseholdere, skitseret som afslutning på kortrappens gitterværk, skyldes formentlig Herholdt,
jfr. s. 573.
*Lyseslukker måske identisk med den i inventarierne 1788-1875 omtalte, 941 bestående af en
205 cm lang, lakeret træstang, hvorpå er fastgjort en (lyse)tragt samt to klemmer, alt af jern.
Formentlig kasseret, da lysekronerne 1875 ændredes til gas. I Møntergården, Odense (inv. nr.
519/1949).
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ANDET OPHÆNGT, LIGBÅRER ETC.
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NOTER s. 693

300 †hatteknager blev opsat 1899.
†Ligbårer. Fra 1671 er nævnt tre store og små
ligbårer. De i alt tre bårer, fra 1678 alle karakteriseret som små, repareredes jævnligt. 2 5 Afhændet 1751.942 En stor ligbåre, som udførtes
1703 med henblik på biskop Kingos kiste, nåede
lige at blive føjet til inventariet, før klokkeren
1704 kunne meddele, at den var bortfjernet af
Kingos enke. 1779 blev en sandsynligvis nytilkommen båre malet sort og forsynet med hvide
lister, indskrift og fire englehoveder af maler
C. F. Wegner. 1790 anskaffedes endnu en ligbåre. Fra 1830 opregner inventarierne fire lange
bænke med sort læderbetræk til brug i koret,
sandsynligvis til kister, og 1867 nævnes endvidere fire sortmalede bænke, som 1875, da antallet var steget til seks, beskrives som begravelsestilbehør. 29 Det var antagelig en af de sidste,
som 1893 blev stafferet af August Behrends. 38
38

†Bårehimmel(er) eller baldakin(er)(?). 1671 og
atter 1673 er anført nogle piller til at sætte op i
lighuset, »når adelige lig bliver indsat«, antagelig benyttet til en eller flere bårehimle eller baldakiner, placeret over kisten i forbindelse med
den kirkelige bisættelseshøjtidelighed. 943
Jordpåkastelsesspade(r). 1) (Fig. 524), 1700'erne.
48 cm langt, snoet skaft med endeknop, udskåret som tovværksknob over bevikling. På dyvelen to sømhuller, antagelig til fastgørelse af
skovlblad. Fra 1830 er en jordpåkastelsesspade
(denne?) registreret i inventariet; 1890 nævnes
den dog som udgået(!). 29 2) O.1900 944 , en 65 cm
lang spade med messinglaf og tilhørende kobberbakke med bølget kant, begge placeret på et
smedejernsstativ.
To sorte †tæpper til brug ved jordpåkastelser i
kirken blev anskaffet 1848. 29

Tårnur, udført 1899 af firmaet Bertram Larsen,
København, støbejern. Gangværk med Denisons gang samt kvarter- og timeslagværk.
207x56 cm, 75 cm højt. Værket står på en ca. 85
cm høj træstol. 1 1/4-sekundpendul af træ. Uret
går en uge. I stokværket under klokkerummet i
højde med de tre runde urskiver, der har blå
bundfarve, sorte romertal og forgyldte visere.
*Tårnur af smedejern, formodentlig udført o.
1580 af sejermester Hans Madsen og iværksat af
Brede Rantzau efter kongens ønske. 945 Hagegang med kvarter-og timeslagværk. Akslerne
ligger i hinandens forlængelse i fem lodrette taphulsstivere. Rammeværket, 120x63 cm, 104 cm
højt, er samlet med kiler. Den nedre og øvre
vandrette ramme er helt ensartede og er samlet
til et hele med nitter. I alle hjørnerne er der støttestivere (fig. 526). Der er otte lodrette stivere,
stående på udadbøjede ben. Fire af hjørnestiverne er fæstnet på en påfaldende måde, idet
rammerne går igennem de lodrette stivere og
afsluttes med profilerede skråkanter. Desuden er
hjørnestiverne foroven afsluttet med en slags
konsol med et hul i midten. Utvivlsomt har der
været en pyntetop, en »blomst«. 9 4 6
I den ene ende af uret ses gangværket, i midten kvarterslagværket og i den anden ende timeslagværket. Der er stokkedrev overalt. De tre
snorevalser er af træ med vinkelformede spærhager samt vinkelret optræksgear med flyttelige
aksler til svinget. Gangværket har mellemhjul
og ganghjul af bronze, mens hagen er af jern.
Gaffel; ca. 205 cm langt jernpendul med linse,
anbragt mellem gangværket og kvarterslagværkets taphjulsstivere, kun 3,5 cm fra hinanden.
Oprindelig har der kun været en stiver med taplejer, fælles for gangværk og kvarterslagværk;
denne er endnu i behold og fungerer stadig som
lejer for kvarterslagværkets aksler. På denne stiver ser man spor af det oprindelige arrangement
Fig. 524. Skaft, antagelig fra jordpåkastelsesspade, o.
1700 (s. 626). NE fot. 1995 - Handle, probably from
spade for the sprinkling of earth on coffins.
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med spindelleje og ganghjulsbøjle. På et tidspunkt har man erstattet spindelgangen med hagegang, og man har da fundet det rigtigst at
anbringe pendulet inde i selve værket mellem de
to taplejestivere.
Udløsning for kvarter- og timeslagværk er
dobbeltsidig og konventionel. Kvarterslagværkets vindfang har fire vinger anbragt på vindfangsakslen (fig. 526). Slagskive på blindfælgen.
Timeslagværkets slagskive er anbragt udvendig
på rammen, med indvendige tænder og profileret nav. Vindfangets blade har form som ansigter (fig. 525).
Urværket repareredes ofte, 947 senest 1866-71
ved urmager H. Th. Andersen, og der opsattes
viserværker til skiverne med time- og minutvisere. 769 Disse er endnu bevaret tillige med selve
urværket, 948 som stod i tårnet, efter at det nuværende ur blev opsat. Senere kom det til Møntergården, Odense (inv. nr. 297/1964).
†Urskiver. En urskive nævnes tidligst 1624-25,
udført af Ernst snedker og malet af Jens maler,
mens Steffen murermester opsatte den på tårnet;
den blev fastholdt med otte jernankre af Jacob
smed. Anders Christoffersen bragte det fornødne tømmer til kirken. 1632 opsatte Daniel
sejermester en ny urviser. 29 En indvendig urskive omtales 1687, idet en stang fra sej erværket
til viseren måtte repareres, da en sten fra hvælvingen faldt ned og sønderslog stangen (akslen). 219 1694 malede og stafferede Johan Zachariassen Getreuer urskiven mod klosteret og viseren inde i kirken 29 , og 1722 blev den store udvendige urskive og viser malet af Johan Daniel

Fig. 525. Blad fra vindfang, formet som ansigt (s.
627). Detalje af fig. 526. HS fot. 1993. -Fly vane in the
shape of a face, from the tower clock.

Fig. 526. *Tårnur, formentlig udført o. 1580 af sejermester Hans Madsen (s. 626). Møntergården,
Odense. HS fot. 1993. - *Tower clock, probably c. 1580
by clockmaker Hans Madsen.

Getreuer. Ved et syn 1748 ønskedes den udvendige urskive malet og forsynet med de kongelige cifre og årstal; viseren blev fornyet af Herman Jansen 1754-56. 1788 foretoges store ændringer, udført af klejnsmed Hans Ottesens
enke; der opsattes tre urskiver på tårnet. 1804
betaltes maler Hørlin for at staffere tre urskiver
med sort og hvidt, mens viserne forgyldtes. 29
1821 nævnes »solskive med kobbervisere af engelsk tin«, og 1850 males urskiven på tårnets
nordside med sort og perlefarve, hvide tal og
forgyldt viser. 686 Den indvendige, forsvundne
urskive, der var anbragt under orgelpulpituret i
midtskibets vestende, ses på fig. 295.
†Ure. 1674 nævner inventariet i konsistoriet en
sejerværksviser og en solskive, der skal have
været brugt i Kongens sal på Odensegård. 2 1 9
1702 omtaltes sejerværk, der tilhørte kirken og
opbevaredes hos klokkeren. Formodentlig er
der tale om det samme ur, som 1703 nævntes
med en kobberplade med tilhørende blylod og
reb, utvivlsomt et vægur med lod. Uret, der
1713 repareredes med lod, ny skive og rund
kobberviser, måske med en »sol«, var en gave
fra Anna Brahe (jfr. også s. 422). Senest nævnt
1776. 29 1785 anskaffedes et 24-timers urværk i
futteral, omtalt 1830 som et stueur og senest registreret 1866.
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†nr. I). 952 Hertil kom før 1721 endnu en klokke
(†nr. 3) i det lille spir over østenden. 7 Dette spir
blev tilsyneladende delvis nedbrudt 1763 og var
under alle omstændigheder fuldstændig fjernet
1789 (jfr. s. 280). 1767 registrerede DaAtlas fem
klokker, hvoraf to var skænket 1730 af borgmester Andreas von Bergen. Begge kan være omstøbt af ældre klokker (†nr. 1 og †nr. 3), og antagelig blev begge igen støbt om til nye klokker
(nr. 4 og 5). En række af klokkerne har haft
forskellige betegnelser. Generelt gælder det dog,
at flere af benævnelserne er usikkert overleveret.

Fig. 527. Klokke nr. 1, med årstallet 1300(?) (s. 628).
NE fot. 1994. - Bell (no. 1), probably cast in 1300(?).

KLOKKER
NOTER s. 694

Domkirken savnede middelalderen igennem et
tårn, der kunne danne en monumental ramme
om dens klokker, jfr. bygning. Mulige ophængningssteder for kirkens to kendte middelalderklokker (nr. 1 og †nr. 1) kan have været i †tagryttere over såvel vestfacaden som langhuset
(jfr. s. 280). 949
Da Christian III i november 1558 formanede
prioren til at fuldende et tidligere påbegyndt
tårn, understregedes det tillige, at stormklokken
(nr. 2) og »kirkens andre klokker« skulle ophænges heri. 950 Formentlig sigtede kongebrevet
til det aldrig færdiggjorte tårn over nordre sideskib (s. 283), hvilket forklarer, at stormklokken
i første omgang flyttedes fra det nedrivningsdømte S. Albani tårn til tårnet ved †Gråbrødre
kirke, der 1540 havde overtaget †S. Albani sogn
(s. 81). 29 Odense by bevarede sin ejendomsret
over klokken frem til 1684. 951
Foruden stormklokken fandtes i tårnet i
1600'ernes slutning tre klokker (nr. 1, nr. 3 og

1956 blev der installeret elektrisk ringning, 953
og 1991 gennemgik både klokker og klokkeophæng en større istandsættelse ved arkitekt Ebbe
Lehn Petersen i samarbejde med ingeniørfirmaet
J. Surlykke Petersen. 954
1) (Fig. 527) med årstallet 1300(?), måske støbt
eller skænket af Adam(?). Tvm. 109 cm.
Om halsen latinsk indskrift i reliefmajuskler:
»O rex glorie xpe veni cum pace anno milleno
treceno nep pedenoto« (O, ærens konge, Kristus, kom med fred, år 1300(?) (...)). 9 5 5 To par
lister indrammer hele indskriften på nær det sidste ord, anbragt under selve begyndelsesordene,
mens tre prikker adskiller ordene i indskriftens
første del. Et bladkors, et støber- eller pilgrimsmærke(?), indleder og afslutter skriftbåndet.
Også klokkehuen bærer som noget usædvanligt
en latinsk majuskelindskrift, hvis ord ligeledes
er adskilt af prikker: »Petrus et Pavl erit dictvm
in gavdia« (Peter og Paulus være hilsede i
glæde). 956 På legemet læses under ordene »nep
pedenoto» navnet Adam i reliefmajuskler. Dette
kan tolkes som en henvisning til enten selve
klokken, støberen, giveren eller måske til klosterets prior. 957 Ved overgangen fra legemet til
slagringen er tre lister.
1624 fik klokken en ny stang til hammeren;
1639 forbedredes klokkestolen (hertil?), mens
skaglen 1685 fik nyt beslag. 1702 istandsattes
kneblen, og 1727 repareredes træværket (ved
klokkestolen). 29
Klokken har haft flere betegnelser, således
»kvartérklokken«
(campana quadrantaria) 87 ,
»tolvklokken«, 9 5 7 »tolv- eller lektieklokken« 958
og »Adamsklokken«. 9 5 7

KLOKKER

Ophængt i slyngebom af eg med aftrapning
markeret ved volutter.
2) (Fig. 528), omstøbt 1597 af Jens Hansen i
Sørby af ældre klokke, oprindelig hidrørende
fra †S. Albani kirke, men på et tidspunkt efter
1558 (eller muligvis allerede o. 1540) og indtil o.
1618 opsat i †Gråbrødre kirke (se ovf.). 128 cm i
tvm.
Om halsen tolinjet, listeindrammet indskrift i
reliefversaler: »Hellig Trefoldighed[z] klocke
heder ieg lens Hansøn i Sørby støbte mig til en
stormklocke Othense by til aere oc gafn saa
støbte hand mig i Iesv nafn«. Over og under
indskriften er korsblomstfriser, mens ord og enkelte ordgrupper afgrænses af franske liljer.
Umiddelbart herunder læses med reliefversaler:
»C.S. G.H. a(nn)o MDXCVII G.S.O.P«; også
her ses liljer som skilletegn samt efter hhv. C.S.
og G.S.O.P. medaljoner, hvori øverst er en engel(?) med halvcirkulært skriftbånd(?), nederst
en pelikan, der hakker sig selv i brystet - et velkendt Kristussymbol. Efter den sidste medaljon
følger først trelinjet versalindskrift, atter med
liljer som skilletegn: »Mester M. H. Jacob
M(adsen) bisp i Fyen«, derpå »MH« (sammenskrevet), en pelikan under favnende engel(?) og
endelig et bomærke, formet som et kors på en
trekantet høj med bogstaverne »S« og »P« ud
for korsarmene. Ved overgangen fra legeme til
slagkant er tre lister og på slagkanten atter tre.
Hankene er udformet som skæggede mandshoveder.
Klokken, der som indskriften siger, var støbt
som stormklokke til byens brug, dvs. til varsling af krig, brand og andre ulykker, var som
ovf. omtalt ophængt i †Gråbrødre kirkes tårn,
før den o. 1618 flyttedes til S. Knud. Dette arbejde, som varetoges af Mads Hansen Dyrebar,
omfattede bl.a. flytning af klokkestolen og af
den store hammer, omlægning af ankrene og
fornyelse af akslen. Hammeren skulle endvidere
ændres, et arbejde, som Niels bøssemager frem
til 1623 blev betalt for. Allerede 1621 havde
begge byens dragere dog fået løn for at ringe
med stormklokken. 29
1684 var Odense by kommet til at stå i gæld
til kirken og så sig i den anledning nødsaget til at
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Fig. 528. Stormklokken (klokke nr. 2), omstøbt 1597
af Jens Hansen i Sørby (s. 629). NE fot. 1994. - The
tocsin (bell no. 2), recast in 1597 by Jens Hansen.

afgive den 10 skippd. tunge stormklokke, der
ifølge et brev af 3. dec. havde kostet byen 74 rdl.
bare ved sin omstøbning (i 1597).959 Men klokken bevarede sin funktion og ringede fremdeles
»af vagt og på vagt, aften og morgen«; desuden
brugtes den til markering af højmesse, helligdage og begravelser. Taksten for sidstnævnte
tjeneste var i 1682 1 rdl, 219 i 1700'ernes begyndelse det dobbelte. 960 Klokken, der 1744 hang i
samme stol som nr. 3, blev kort herefter omhængt. 769
Ophængt i slyngebom af samme type som nr.
1.

3) (Fig. 529), omstøbt 1622 af ældre klokke
(†nr. 2). 60 cm i tvm.
Om halsen er listeindrammet indskrift i reliefversaler: »Denne klocki hafver lens Moenson oc
Frederick Amerbach kircke wergi til S. Knpd(!)
ladt omstove Aar 1622«. Over indskriften udvisket akantusbort og nedenunder bort med
nedadvendte blade. På legemet initialerne
»I.M.« (for Jens Mogensen Rosenvinge) og våbenet for slægten Rosenvinge, på den anden side
»F.A.B.« (for Frederik Ammerbach). 961 Ved
overgangen fra legeme til slagkant tre lister.
Klokken betegnedes »femklokken« 87 eller »tiklokken« 958 og anvendtes - i det mindste i
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Fig. 529. Klokke (nr. 3), omstøbt 1622 (s. 629). NE
fot. 1994. - Bell (no. 3), recast in 1622.

1700'ernes begyndelse - ved ringning kl. 5, 10
og 17 samt ved prædikener. 957
Ophængt i slyngebom af samme type som nr.
1, omend kun med ét trin.
4) (Fig. 530), omstøbt 1767 af Michael Carl
Troschell i København af ældre klokke(r) (†nr. 3
og muligvis †nr. 5). Tvm. 45 cm.
Om halsen liste- og akantusindrammet indskrift i reliefversaler med rudeornament mellem
ordene: »Soli deo gloria me fecit M. C. Troschell«. På legemet fire linjer reliefversaler: »Aar
1767 blev denne leitze-klokke omstøbt«. På
slagkanten tre lister over bladbort.
Klokken bar ligesom sin(e) forgænger(e) betegnelsen »lektieklokken« eller »gymnasieklokken«. Af Mumme desuden kaldt »étklokken«. 962
Den kan være identisk med den ene af de to
klokker, nævnt i DaAtlas som skænket 1730 af
borgmester von Bergen; 9 6 3 samtidig kan den
være omstøbt af den ældre lektieklokke (†nr. 3).
Klokken har muligvis en kort tid været ophængt
i det lille spir over kirkens østende, der først
synes helt fjernet 1789.
Ophængt i slyngebom af samme type som
klokke nr. 3.

5) (Fig. 531), omstøbt 1873 af Mathias Peter
Allerup, Odense af ældre klokker (†nr. 1 og †nr.
4). Ved den seneste omstøbning øgedes vægten
med 40 pd., ligesom en ny støberindskrift påsattes. Tvm. 110 cm.
Om halsen på klokken, der i formen antagelig
kopierer sin forgænger, er en listeindrammet,
todelt indskrift i reliefversaler: »Gloria deo in
excelsis anno 1730« og »omstøbt af M. P. Allerup 1873«; som skilletegn ses stjerner. En mæanderbort og en bort med nedadvendte blade
indrammer indskriften. På legemets ene side
kronede spejlmonogrammer for Frederik IV og
dronning Anna Sophie over rankebort. På den
anden side et skjoldlignende felt, dannet af
blomster. Heri elleve linjer reliefversaler under
lilje: »Borgemester Andreas von Bergen raadmand Hans Povelsen Jørgen Hahn Christian Ulrik Bles haver ladet denne klocke støbe ved
Henrik Tessin / udi Kjøbenhavn aar 1728«. Ved
overgangen fra legeme til slagkant tre lister og
på slagkanten to. Hanke udformet som løvehoveder.

Fig. 530. Klokke (nr. 4), omstøbt 1767 af Michael
Carl Troschell, København (s. 630). NE fot. 1994. Bell (no. 4), recast in 1767 by Michael Carl Troschell,
Copenhagen.

KLOKKER

Ophængt i slyngebom af samme type nr. 1.
Omstøbte klokker, †1) 1410. Indskrift i leoninske heksametre for de to første linjers vedkommende: »Fecit contundi me fr(ater) Adamqu(e)
refundi/ omni nempe die missam resonabo Marie. An(no) D(omini) 1410« (Broder Adam lod
mig slå i stykker og omstøbe. Hver dag skal jeg
lyde for Marias messe. Det herrens år 1410).964
Klokken, der betegnedes »langklokken« og
»syvklokken«, istandsattes 1681 og 1694. 965 Alligevel revnede den få år efter, så den ikke kunne
ringes, men bidrog dog stadig ved kimningen. 7
1727 blev den sendt til klokkestøber Henrik Tessin i København for at blive omstøbt, et arbejde,
der dog trak så meget ud, at kirken overvejede
at engagere en anden klokkestøber (jfr. †nr. 4).
†2) En ældre klokke blev 1622 omstøbt til den
nuværende nr. 3.
†3) En klokke nævntes 1682952 og endnu før
1721 som ophængt i den lille spir i øst. Klokken,
der betegnedes »lektieklokken« og anvendtes til
ringning i forbindelse med Gymnasiets undervisningstider, var forsynet med en indskrift,
som dog ikke er registreret. 7 1721 blev klokkestolen gennemgribende renoveret af tømrer
Holger Hansen. 29 Klokken kan o. 1730 være
omstøbt til †nr. 5.
†4) 1730, omstøbt af †nr. 1 og skænket af Andreas von Bergen. 9 6 3 Arbejdet udførtes af Henrik Tessin i København (jfr. ovf.), og det kan
være til denne eller †nr. 5, regnskaberne 1732 og
igen 1737 registrerede udgifter til ophejsning. 29
Klokken var forsynet med en indskrift (se nr. 5)
og omstøbtes 1873 til nr. 5. Vægten var da 1568
pd. 3 8 Klokken betegnedes af Mumme »toklokken«.
†5) 1730, skænket af Andreas von Bergen. 9 6 3
Klokken, der alene nævnes af DaAtlas 1767, kan
være omstøbt af †nr.3 og atter være indgået i
fremstillingen af nr. 3.
Et uspecificeret antal ur-klokker til at angive
urslagene inde i kirken (jfr. f.eks. DK Ribe 519)
blev 1757 opsat i et klokkehus og istandsat af
urmageren. 29
Af de to klokkestole kan den nordre, hvori
hænger klokke nr. 2-3 samt (fra 1834) 4, rumme
træ fra før 1619, da stormklokken, med »klocke-
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Fig. 531. Klokke (nr. 5), omstøbt 1873 af Mathias
Peter Allerup (s. 630). NE fot. 1994. - Bell (no. 5),
recast in 1873 by Mathias Peter Allerup.

werck offuer klockewerck« blev flyttet til
S.Knud. 9 6 7 Den består af to afdelinger, dannet
ved tre to fags-vægge med dobbelt kors, som
hviler på de nord-syd-gående lejebjælker. Hver
af væggene støttes i længderetningen af to skråstivere, hvoraf den nordre ind mod væggen dog
er beskåret. Også på den tværgående led er kraftige skråstivere, der ligesom stolen understøttes
af bjælker fra tagværket. Stolens ældre forbindelse med ydermurene blev afbrudt 1870, da tårnet angiveligt tog skade af bevægelsen ved ringningen. Den søndre stol, hvori hænger klokke
nr. 1 og 5, er sandsynligvis opsat af tømrermester Truels Lund i 1750'erne. 968 Stolen, udført af
øjensynlig flere gange genanvendt egetømmer
med en nummerering, angivet med øksehugne
mærker (nu i tilfældig rækkefølge), har to brede
fag, afstivet i længderetningen øst-vest ved kors
og flankerende et smalt fag med vandret bjælke.
Hjørnerne støttes af skråstivere i begge retninger.
Klokkespil, opstillet 1988. 969 Spillets 48 klok-
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ker (hvoraf den største er 128 cm i tvm.), er
støbt af Petit og Fritsen i Aarle-Rixtel, Holland.
Samtlige klokker har versalindskrifter, flankeret
af dobbeltbånd om halsen. På den største ses:
»Vi støbtes til Sct. Knuds kirke i Odense i året
1988 af Petit & Fritsen i Holland. Vi skænkedes
af A.P. Møller og hustrus Fond i anledning af
tusindåret for bispedømmet og Odense by«; de
øvrige har en efter størrelsen afpasset del af den
første linje. De tre største klokker har endvidere
tolinjers versalindskrifter på legemet, alle strofer
af salmer, forfattet af personer med tilknytning
til Odense: 1) »Vi samles for dit åsyn her, O Gud
dit Ord at høre« (Den Danske Salmebog 379; Jacob Ramus 1782), 2) »Kom sandheds Ånd og
vidne giv, at Jesus Kristus er mit liv« (Den Danske Salmebog 258; Thomas Kingo 1699) og 3)
» O g lovsang skal stige med tak fra de små, som
arv i Guds rige med Jesus skal fa« (46 salmer nr.
789, K. L. Aastrup 1962). 970
Den automatiske spillefunktion styres af en
computer på orgelpulpituret. Instrumentet er
placeret i spirets lanterne, og det spilles fra et
stokklaviatur i spirets nederste stokværk. 971
*Klokkespil, opstillet 1936. 972 Spillets 12 klok-

ker (hvoraf den største er 96 cm i tvm.) er støbt
af Jysk Jernstøberi i Brønderslev 1935. Spilletromlen er udført af Julius Bertram Larsen i K ø benhavn 1936 med automatisk forskydelig vippearms-slæde, der aktiverer fire permanent indkodede melodier. 973 Instrumentet kunne både
anslås af urværket og spilles fra et stokklaviatur
med overdimensionerede claves (tangenter).
Klokkerne har versalindskrifter flankeret af
rammelister om halsen; på de ti mindre: »Inger
og Th. Andersen«, på de to store desuden henholdsvis: »Mand i vrimlen, mærk mit bud, glem
ej himlen, frygt din Gud« og »Med malmens
røst jeg melder trøst til sjæle i vor by, fra gry til
kvæld Guds naades væld gør livet rigt paany«.
Støberiets bomærke markerer indskrifternes begyndelse og slutning på alle klokkerne undtagen
på den sidste af de store, hvor bomærket er placeret på skillepunktet, men under rammelisterne. 974
Spillet var placeret med klokkerne i tårnets
vestre glamhuller i urkammeret og i stokværket
herover. I urkammeret stod ligeledes tromle og
stokklaviatur. 1991 opstillet i Dansk Klokkemuseum i Hammelev. 9 7 5

Fig. 532. *Løvehoved fra postamentfelt af *(†)prædikestol, 1591, o. 1757 opsat i Rørup kirke, (s. 577).
Kalundborg Museum. NE fot 1987. - *Lion head from
lower panel of *(†)pulpit, 1591, partly remounted in Rørup Church, c. 1757.

NOTER TIL S. 411-12

N O T E R TIL I N D L E D N I N G E N
En samlet fortegnelse over kilder og indberetninger
til domkirkens beskrivelse følger efter omtalen af
gravminderne. Redaktionen af inventaret er afsluttet
februar 1995.
2 En almindelig oversigt over det anvendte utrykte
og trykte kildemateriale findes s. 55f. og 60f. En detaljeret fortegnelse følger efter beskrivelsen af gravminderne. En litteraturoversigt med forkortelser
vedr. såvel Odense amt generelt som Odense bys kirker specielt ses s. 56f. og 60f.
3 Biskop Jacob Madsens visitatsbog, affattet i hans
embedstid 1588-1606, rummer kun fa og sparsomme
oplysninger om stiftets hovedkirke, j f r . Jacob Madsen,
passim.
4 Jfr.
LAFyn. Kirkeinspektionsarkiv, Odense S . K n u d .
(1569) 1618-1844. Hovedregnskabsprotokol (herefter:
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.) og (1604) 16181913. Regnskaber (herefter: LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.). De bevarede kirkeregnskaber for S. Knuds
kirke kendes først fra 1618, da domkirken overtog det
tidligere S. Albani sogn, der midlertidigt var henlagt
til Gråbrødre kirke (s. 79). M e d overtagelsen fulgte
de ovennævnte regnskabsbøger, hvis første knap 50
år rummer regnskabsoplysninger vedr. Gråbrødre
kirke. Det er derfor urigtigt, når oplysninger før 1618
tages til indtægt for S. Knuds kirke, jfr. Odense bys
historie 2, 1984, 112f., specielt tabel fig. 4.1 og 4.6.
Senere rgsk., der supplerer Kirkeinsp.ark. er Fyns
Stiftsøvrighedsarkiv.
Odense
S. Knud.
1812-1901.
Regnskaber (herefter: LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.).
5 Domkirken er ikke nævnt i præsteindberetninger til
Ole Worm 1623, jfr. PræsteindbWorm. Derimod er et
uvurderligt materiale i 1670'erne indsamlet af brødrene Jens og Jacob Bircherod, en registrering af odenseanske monumenter med hovedvægten på kirkernes
gravminder og deres indskrifter, vel tænkt s o m en
parallel til Peder Hansen Resens »Inscriptiones Haffnienses« fra 1668. En planlagt publicering af samlingen, der tillige omfattede en række tegninger, hvorefter kobberstik var udført, synes afbrudt af brødrenes øvrige studier og Jacob Bircherods tidlige død
(1687). Det håndskrevne materiale suppleredes og videreførtes af andre langt ind i 1700'erne, som det
fremgår af talrige afskrifter. En række af disse har på
titelbladet årstallet 1679, hvilket principielt kan betegne tidspunktet for en første redaktion af samlingen. En sammenfattende undersøgelse af samtlige bevarede Bircherod-manuskripter synes aldrig foretaget. Den antagelig ældste version findes i KglBibl.
NyKglSaml 4646, 4°, der ifølge titelbladet har tilhørt
Maria Rosenvinge, vel en efterkommer af sognepræst
Jens Rosenvinge i Vissenbjerg, s o m arvede en del af
sin morbror, Jens Bircherods efterladenskaber. 1734
omtalte historikeren Jens Gram, hvordan han havde
1
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haft lejlighed til at låne Rosenvinges »Inscriptiones
Otthinianiæ«, måske denne udgave(?). Håndskriftets
sider er dog en række steder fejlagtigt sammenheftet.
En gentagelse af dette er NyKglSaml 739a, 4°, skrevet
tilsyneladende med s a m m e hånd og med korrekt paginering, omend tegningerne her er langt mere summariske. Håndskriftet hidrører fra P. F. Suhms manuskriptsamling. En sammenskrevet udgave, forsynet med 42 kobberstik og for gravmindernes antal
suppleret indtil 1728, er »Monumenta et Inscriptiones
Othinienses uberioribus Historicis et Genealogicis illustratæ notis 1679«, KglBibl. Thott 1426, 4
der er
forsynet med en tilføjelse i nevøen, landsdommer Jacob Bircherods hånd (her: Bircherod, Monumenta).
En halv snes år før brødrene Bircherod indledte
Peder Hansen Resen indsamlingen til sit landsdækkende atlas, der for den fynske dels vedkommende
først synes færdigredigeret o. 1685, jfr. Resen, Fyn
26. Heri er et udvalg af domkirkens inventar og gravminder beskrevet.
6 Herom vidner de talrige afskrifter efter Bircherods
Monumenta, jfr. manuskripter i KglBibl, omtalt i
Emil Gigas, Katalog over Det store Kongelige Biblioteks
Haandskrifter I, Kbh. 1903, 231f. samt på RA. Topografisk samling, VI F 10. Dette er afskrevet o. 1800 og
fmdes i kopi i N M , hidrørende fra Vedel Simonsens
eje.
7 S. Knuds kirke er ikke omtalt i de bevarede præsteindberetninger fra 1706-07, jfr. LA.Fyn. Topografica 6. Udskrift af de af Stiftets Præster i henhold til
Stiftsøvrighedens Befaling af 22. okt. 1706 indgivne
Beretninger om kirkerne og disses Antikviteter (antagelig samtidig afskrift heraf i KglBibl. GlKglSaml
2351, 4°). Ej heller i præsteindberetningerne til Jessen,
Thurah og Danske Atlas, jfr. LAFyn. Topografica 3.
Indberetninger til Jessen, Thurah og Danske Atlas,
1743-71, i KglBibl. Kall 377 I-II, 4°. Copie af Beskrivelse over Kirkerne og Herregaardene i Fyen og
Laaland af Sognepræsterne til General Major og Hofbygmester de Thura, forfattet 1755 eller i NM Lauritz
de Thura, Beskrivelse over Sjælland og Fyn.
Enkelte vigtige notater findes i et manuskript, angiveligt hidrørende fra Christen Klokker (vel Christenjensen, †l721), jfr. afskrift i N M , Beskrijfuelse paa
nogle Monumenter som findis udi Graabrødre Kirke i
Odense, indsendt 1820 af kirkesanger Faaborg. Kortfattede omtaler af domkirken ses hos Jacob Bircherod
den yngre, jfr. hans Odensebeskrivelser i KglBibl.
Additamenta 161, fol. Beskrivelse over Byen Odense
og dens Antikviteter, 1730 (her: Jacob Bircherod), samt
NyKglSaml 184, 8°, Topographia Ottoniensia. Endvidere anonym (formentlig Lauritz Luja), Om St. Knuds
Kirkes, Klostres og de Latine Skoelers i Odense Første
Begyndelse og Opkomst, Odense 1726; Janus Aagaard,
Historica Descriptio Othiniæ Civitatis Fioniæ, Kbh.
1737-38, HofmFund V, 94, samt Da Atlas III og VI.
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Endelig i beskrivelsen af Odense bys kirker i manuskript, nedskrevet af domkirkens klokker, Morten
Kisbye (†1799), Odense Universitetsbibliotek.
8 Ringes pennetegnede udkast til litografierne findes i
NM (jfr. fig. 468). Farvelagte (samtidige?) versioner
af litografierne ses i domkirken (fig. 295).
9 Jfr. Mumme 1844 og Vedel Simonsen 1842-44. En kronologisk fortegnelse, specielt med domkirkens historiske data frem til 1830, er samlet af sidstnævnte i den
håndskrevne Samlinger til Odense By's Historie II,
1832, i N M . Denne rummer samtidig, anført under
året 1811, Vedel Simonsens fyldige beskrivelse af kirken, dens inventar og gravminder.
10 Jfr.
Lauritsen samt Damgaard, »Restaurationen«.
Nyttige oplysninger om kirkens inventar i dette århundrede findes i Hans Rasmussen, Sct. Knuds Kirke i
Odense. Vejledning for Besøgende, Odense 1903 (med
reviderede udgaver 1913, 1927 og 1934) og Richard
G. Nielsen, Odense Sankt Knuds kirke, Odense 1986
med detaljeret litteraturoversigt.
1 1 Om Lunds domkirkes kirkeskat, jfr. Göran AxelNilsson, Thesaurus Cathedralis Lundensis. Lunds domkyrkas medeltida skattsamling, Göteborg 1989. Jfr. for
Roskilde, Ribe og Vor Frue i København DK
KbhAmt 153f., Ribe 400f. og KbhBy I, 37f.
12 ÆldDaArkReg
V,1, 202.
13 ÆldDaArkReg
V,1, 203-4.
14 Jfr. Tage E. Christiansen, »De gyldne altre I. Tamdrup-pladerne«, ÅrbOldkHist 1968, 197f.
15 Ælnoths Krønike, udg. Erling Albrechtsen, i KnudsBogen 39.
16 FyAktst 66.
17 ActaPont nr. 3104 (10. maj 1488).
18 Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7).
19 Jfr. Engelstoft, Sognehistorie 38f.
20 KancBrevb 10. jan. 1559 med befaling til rigsråd J ø r gen Lykke om at undersøge, hvor i S. Knuds kirke
kongens begravelse kunne være, enten i koret eller i
kirken.
21 Engelstoft, Sognehistorie 44.
22 KancBrevb 17. april 1578.
En tilsvarende ordning
blev samme dag fastlagt for S. Nikolaj kirke i København.
23 KancBrevb 28. sept. 1581.
2 4 Domkirken må næsten uundgåeligt have været berørt ligesom de kongelige bygninger i og ved
Odense, bl.a. S. Knuds kloster, hvor størstedelen af
inventaret var forsvundet, jfr. Odense bys historie 3,
13f. Beklageligvis mangler kirkens regnskaber fra perioden, ligesom centrale kildegrupper fra magistratsarkivet (således rådstuebøgerne, tingbøgerne, samt
kommissionsakterne vedrørende ødelæggelser af private ejendomme i byen).
2 5 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk.
26 Frederik V's Odensebesøg og dets konsekvenser er
beskrevet af G. L. Wad, » K o n g Frederik den Femtes

Besøg i Odense 1748 og dets Følger«, FyFort IV,
1924, 134-175. Se desuden Odense bys historie 5, 150f.
27 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Indkomne sager 1722-1806.
Brev (kopi) af 27. maj 1748 fra J. L. Holstein til Stiftsøvrigheden.
28 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Overslag af 24. okt.
ved murermester Gotfried Groehmann, 24. okt. ved
snedkermestrene J. Sørensen og Hans Eidorph,
24. okt. ved billedhuggeren Herman Jansen, 25. okt.
ved smedemester Peder Jørgensen, 28. okt. ved malermester Christian Hviid og 29. okt. ved tømrermester Truels Lund.
29 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
3 0 RA. DaKanc D 2 4 og 25. Fynske og smålandske
Tegneiser samt koncepter til samme, 1752, nr. 20.
Brev af 5. april 1752 fra magistraten.
3 1 RA. DaKanc D24-25. Fynske og smålandske Tegneiser 1753 samt koncept nr. 23 til samme.
32 Kong Knuds Tale Om sig selv til Folcket samt Taksigelse Til Monarchen og Øvrigheden for Sin Kirkes Reparation (1754). Heri hedder det videre. »Træd, Læser,
frem for Alteret, Der glimrer, s o m en lue:/ Dit Ø y e
bliver ikke tret/ af samme at beskue./ Den kunstig
giorte Præke-Stoel / Sig for dig og fremstiller,/ Der
mit i Kirken, som en Soel/ Paa Firmamentet spiller./
Til noget af det rareste/ Bør Orgelet henføres, / S o m
øjet lystes ved at see,/ Og Øret, naar det høres. / De
prægtig bygte Stole, som/ Og nylig er anlagte/ For
oven neden, runden o m , / Man tillig bør betragte./
Men da vil dette have Art/ Da stikke ret i Øyet,/
Naar Pentzelen ey bliver spart/ Naar Kunst til Kunst
er føyet./ See hvilke Epitaphier/ I gyps og gylden
Ramme!/ See Chor og Funt af Billeder/ Paa prægtig
viis at bramme...«
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager 1756 samt
RA. DaKanc D 22-23. Fynske og smålandske Registre
1756 samt koncept til samme nr. 361.
34 LAFyn. Bispeark. Bispens Copibog, 15. juli 1755.
35 DaAtlas III, 442.
36 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. samt Odense Byfogeds
arkiv. Auktionsprot.
37 Mumme 31.
38 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
39 RA.
Kirke- og Undervisningsministeriet 1. kontor,
1862-75, nr. 3603. Akter vedr. restaureringen af Sct.
Knud i Odense, specielt indlæg fra april-juli 1865.
40 LAFyn. Kirkeinsp. ark. Rgsk. samt Odense Byfoged
arkiv. Auktionsprotokol 1870-79. Beklagelligvis er de
bevarede auktionskataloger for summariske til at give
et præcist billede af kassationerne.
41 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, overslag af
27. apr. 1801 over malerarbejde.
42 Ungdomsvandringer i mit Fødeland II, Kbh. 1815, 128.
43 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Det er dog bemærkelsesværdigt, at både altertavle og prædikestol på C. L.
Zeuthens maleri (fig. 413) overvejende er brunstaf-
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feret. Muligvis afspejler også dette træk den forvarslede ændring af kirkens helhedspræg, ligesom udeladelsen af pulpiturerne.

N O T E R TIL A L T E R B O R D E O G
-PANELER SAMT ALTERKLÆDER
N M . Det særlige Kirkeprot. 1925-76 og LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk.
4 5 Matthäus Merians kobberstik, udført 1625-28, udk o m 1630 i den i Strassbourg udsendte Lutherbibel.
En nyudgave af stikkene er trykt i Die Bibel. Die
ganze heilige Schrift des alten und neuen Testament, Wiesbaden 1983, 125, 173 og 227.
4 6 Den korrekte bibelske rækkefølge ville være: J o s e f
tyder Faraos d r ø m m e (1 M o s . 41, 1-36), Jødernes første påskemåltid (2 M o s . 12, 1-28), Kobberslangen i
ørkenen (4 M o s . 21, 4-9) og Davids flugt fra Absalom
(2 Sam. 15, 13-37). Udvalget af scener forekommer
naturligt som henvisning til nadvertjenesten, hvad
angår det andet og det tredje motiv, hvorimod gengivelsen af Josefs ophøjelse og Davids fornedrelse kan
undre netop på dette sted.
44

At d ø m m e efter forlægget er disse kun tilskuere,
mens Moses, der på stikket er vist i forgrundens højre
side, her er udeladt.
4 8 Indberetning i NM af N . J . Termansen 9. juni 1947
med forslag til alterbordsforsidens istandsættelse. I
forbindelse med dette arbejde blev forsidens rammeværk, der stod i en gråblå farve, foreslået stafferet i
egekulør som de øvrige paneler.
49 Jørgen Kaas, Fyenske Antiquiteter, 1606, jfr. H. H.
Fussing, »Fyenske Antiquiteter«, ÅrbOdense og Assens
1931-36, 390.
50 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Desuden gavebrev af 1704 i LAFyn. Karen Brahes bibliotek, D II 36.
51 Ved embedet. Inv.prot.
52 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, 1874.
5 3 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager.
54 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Ved embedet. Inv.
prot.
47

N O T E R TIL H E L G E N S K R I N E N E
SRD III, 1775, 317f., M. Cl. Gertz, Knud den Helliges Martyrhistorie, Kbh. 1907 (herefter Gertz, Martyrhistorie) 98f. og samme, Vitae Sanctorum Danorum,
udg. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk
Historie, Kbh. 1908-12 (herefter Gertz, Vitae Sanctorum) 54f., 137f. En kort oversigt over litteraturen er
givet af Aksel E. Christensen i Danmarks historie I,
Kbh. 1977, § 90, 255. Modsat Knud selv er hans relikvier sjældent omtalt i de middelalderlige kilder til
S. Knuds kirkes historie. I sit gavebrev til S. Knuds
kloster 1180 nævnte Valdemar (I) den Store, at kirken rummede relikvier af helgener, der samtidig talte
55
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blandt hans frænder, DiplDan 1, III, nr. 89 (s. 77),
mens hertug Knud Pritzlausøn i forbindelse med en
godsdonation tre år efter omtalte, at kirken ejede relikvier af S. Knud og S. Alban, DiplDan 1, III, nr. 116
(jfr. også s. 76). Den sidste oplysning finder en bekræftelse i dronning Christines hofholdningsregnskaber, jfr. s. 458.
56 De latinske tekster er udgivet af Gertz, dels med
danske paralleltekster i Gertz, Martyrhistorie 2-5 og
24-25, dels med tekstkritiske noter i Gertz, Vitae
Sanctorum 60-62 og 76.
5 7 Knud blev ligesom Kristus forrådt af sin egen
bordfælle (»ut Christus a proprio conviva traditus«),
jfr. ndf.
58 Gertz, Martyrhistorie 28f., 51f. og 56f. Her foresloges bl.a., at de formodentlig yngre udgaver af Tabula
er udarbejdet med henblik på at indgå i de læsestykker, der blev benyttet på S. Knuds festdage. Som
yngre udgaver nævntes én, indarbejdet i det håndskrift af Ælnoths Krønike, der blev udgivet henholdsvis 1602 og 1631, jfr. ndf.; én i en excerpt af Ælnoths
Krønike, bevaret i Petri Olai Collectanea (KglBibl.
Den arnamagnæanske Saml. 107, fol. 8-9), og tre stort
set enslydende udgaver i breviarierne fra Odense,
Lund og Roskilde. I de sidste er forrædermotivet udvidet med en bemærkning om, at forræderen, hvis
navn angives (Piper, respektive Blakke) gjorde det
for vindings skyld. Listen over hirdmændene findes i
en del variationer, hvoraf de fleste dog synes at være
udsprunget dels af fejllæsninger, dels af forsøg på at
omskrive navnene til samtidsdansk. På længere sigt
fjernedes alle hirdmændenes navne.
59 Om kanoniseringen, jfr. DiplDan 1, II, nr. 26, om
diskussionen vedr. skrinlæggelsesåret Petrus D.
Steidl, »Når blev Knud K o n g e skrinlagt?«, Varden 5,
1907, 391-97; Gertz, Vitae Sanctorum 30, note 1; Curt
Weibull, »Saxo. Kritiska undersökningar i Danmarks
historia«, Historisk Tidskrift for Skåneland VI, Lund
1915, 50, note 1, og Tore Nyberg, » K o n g Knud i
Odense«, FyStbog 1981, 7-14 (herefter Nyberg, 1981).
Sidstnævnte påpeger bl.a., at 19. april 1100 var en
torsdag, netop den ugedag, på hvilken der i den senere middelalder blev fejret private Knudsmesser i
Odense.
60 Den latinske tekst er udgivet med dansk paralleltekst i Gertz, Martyrhistorie 6-25 med kommentarer
64f., og med tekstkritiske noter i Gertz, Vitae Sanctorum 62-71. En oversættelse er desuden publiceret af
Hans Olrik, Danske Helgeners Levned I, Kbh. 1894
(fot. optryk 1968) 6-18.
6 1 Et afsnit om Benedikts og hirdmændenes fortjenester, føjet til et officium i Breviarium Othiniense, er
opfattet s o m en original, af de officielle dokumenter
slettet del, jfr. A. D. Jørgensen, »Helgenskrinene i St.
Knuds kirke«, ÅrbOldkHist 1886, 204-14 og ÅrbOldkHist 1887, 125-70 (herefter Jørgensen, 1886 og Jørgen-
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sen, 1887). Gertz, Martyrhistorie 74f., afviser, at der er
tale om et officielt indskud, idet han mener, at dette i
høj grad bryder teksten.
62 Teksten er overleveret gennem to belgiske håndskrifter fra 1200'erne samt gennem et - 1728 brændt håndskrift hidrørende fra Herrisvad kloster og kendt
i flere trykte udgaver, hvoraf den ældste, fra 1602,
sikkert skyldes historikeren Arild Huitfeldt. Her er
benyttet den tekstkritiske udgave af Gertz, Vitae
Sanctorum 77-136, samt oversættelsen ved Erling Albrechtsen med efterskrift af Preben Meulengracht Sørensen, Ælnoths Krønike, Odense 1984, genoptrykt i
Knuds-Bogen 21-60 (herefter Albrechtsen, Ælnoths
krønike). Om skriftets datering, jfr. Gertz, Martyrhistorie 84 med note 1.
63 Gertz, Vitae Sanctorum 120, 124 og 127; Albrechtsen, Ælnoths krønike 44, 46 og 48. Knuds og Benedikts grave er ikke nærmere stedfæstede, mens det
om hirdmændene hedder, at de jordfæstedes i kirkens
»forhal« (»atrio eiusdem basilicæ«).
64 Skrinet er dels omtalt på det sted, hvor den kronologisk fremadskridende handling er nået til skrinlæggelsen, dels vel indregnet blandt de prydelser, der
fandtes i domkirken på Ælnoths tid ifølge et klagedigt, indplaceret under omtalen af det gryende oprør
m o d kongen. Førstnævnte sted er skrinet beskrevet
således: »Ossibus arca sacris insigni scemate facta /
conficitur, puro nitidi fuluique metallo / ceruleis, croceis pulchre decorata lapillis, / quo possent sancti iam
pignora sancta recondi« (jfr. Gertz, Vitae Sanctorum
133), i oversættelse af Albrechtsen, Ælnoths krønike
51, »(blev) virket et prægtigt skrin til de hellige knogler / skinnende blankt s o m sølv og i guldets rødlige
lue, / dertil prydet med dejlige blå og gullige stene. /
Heri den helliges hellige knogler skal hvile«). Det er
usikkert, hvorvidt man ud fra passagen »puro nitidi
fulvique metallo« kan slutte, om skrinet har været
smykket med sølvbeslag, jfr. dog note 90 og 115.
Klagedigtet om S. Knuds helligdom lyder hos Ælnoth (Gertz, Vitae Sanctorum 110): »Aureolis aula donis ditatur et ipsa, / Hicque nitent fului nunc ornamenta metalli / C u m serico gemmis croceo preciosa
decoris« (»Der nu hans helligdom prydes med guldklædte gaver, / stråler med kostbare smykker, her
lyser det gyldne metal, / silken, safrangul, ædelsten,
alt i det prægtigste udstyr, jfr. Albrechtsen, Ælnoths
krønike 39).
65 Gertz,
Vitae Sanctorum 134; Albrechtsen, Ælnoths
krønike 52.
66 Jfr. Gertz, Martyrhistorie 80f.
67 Gertz,
Vitae Sanctorum 521f., 538-58. Om Yngre
Passio, jfr. endvidere Gustav Albeck, Knýtlinga. Sagaerne om Danmarks konger, Kbh. 1946, 125f.; Tue Gad,
Legenden i dansk middelalder, Kbh. 1961, 160f.
68 Gertz, Vitae Sanctorum 554.
69 Knytlinga Saga er udgivet i Carl af Petersens og

Emil Olson, Sogur Danakonunga (Samfund til U d g i velse af gammel nordisk Litteratur), Kbh. 1919-25,
27-294 (herefter Sogur Danakonunga). En nyere oversættelse er Knytlinge Saga. Knud den Store, Knud den
Hellige, deres Mænd, deres Slægt, udg. af Jens Peter
Ægidius, Hans Bekker-Nielsen og Ole Widding,
Kbh. 1977 (herefter Knýtlinga Saga).
7 0 Beskrivelsen af hhv. Knuds og Benedikts skrinlæggelse lyder efter (Sogur Danakonunga 184f.: »Pá var ór
jqrdu tekin su kista, er lik Benedikts, konungs brodur, hafdi verit í lagt, ok våru sár hans qll gróin, pau
er horft hqfdu at helgum dómi Knúts konungs. Sidan
lét Eirikr konungr gera skrin virduligt, ok par var i
lagdr heilagr dómr Knúts konungs, ok var sett yfir
altari. I qdru skríní hvílir Benedikt, konungs bródir, i
Odinsey á Fjóni« (Så blev den kiste, s o m liget af kongens broder Benedikt var lagt i, taget op af jorden, og
alle de af hans sår, s o m havde vendt m o d S. Knud,
var lægte. Derefter lod kong Erik forfærdige et prægtigt skrin, og deri blev kong Knuds relikvier lagt, og
det blev sat over alteret. I et andet skrin hviler kongens broder Benedikt, i Odense på Fyn, jfr. Knytlinga
Saga 110). I beretningen om Knuds og Benedikts død
indføjer Knytlinga detaljer, som ikke kendes fra andre
middelalderkilder, bl.a at kongen først ramtes af en
sten på øjenbrynet og dernæst myrdedes med et
sværd, ført af forræderen (Knýtlinga Saga 84-86). Interessant er også omtalen af en række jærtegn og helbredelser af blinde, halte, spedalske og djævlebesatte
ved S. Knuds skrin, jfr. Sogur Danakonunga 185 og
Knytlinga Saga 110f.
71 Københavns Universitet, Den arnamagnæanske Samling, 852, 4°. Håndskriftet, der givetvis er en afskrift,
mangler både titelblad og overskrift, men kan bl.a.
dateres ud fra omtalen af 1591 s o m »usque ad hunc
annum« (indeværende år, jfr. fol. 6 r ). S o m påpeget af
Peter Zeeberg, har det sandsynligvis forbindelse med
Georg Braun & Frans Hogenbergs flerbindsværk, Civitates orbis terrarum, jfr. ndf. Denne forbindelse lader
sig ikke nærmere efterprøve inden for Danmarks Kirkers rammer, men synes bl.a. antydet af, at håndskriftets medtagelse af Roskilde og Ringsted begrundes med, at disse byer ikke er nævnt i 4. del af Brauns
og Hogenbergs værk, udgivet 1588. Håndskriftet er
på mange måder præget af et vist sløseri. En anden
afskrift af samme original, fra 1700'erne, er sandsynligvis KglBibl. NyKglSaml 4°, 649, Dania Chorographia, sub fmem Sec. XVI t i conscripta.
72 Fol. 44 v . Beretningen indledes lidt abrupt med »in
illa autem cum chorus renouatur arcula auro obducta
in qua Diui Canuti cui templum illud sacrum est, & a
quo nomen habet, corpus repositum erat inuenta est
1582 Jan: 22 cum tali epitaphio in schedula pergamentacea« (I denne [muren] blev der, da koret blev renoveret, d. 22. januar 1582, fundet et lille skrin beklædt
med guld, i hvilket legemet af den hellige Knud, som
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Fig. 533-34. Endegavl og detalje af langside af skrålågskrinet. Kobberstik efter T h o m a s Bircherods beretning om
fundet 1694 (jfr. fig. 321 og s. 448). Det kongelige Bibliotek. 533. Endegavl. 534. Detalje af langside. - Shrine
with hipped roof. Engravings, based on Thomas Bircherod's report of the find in 1694.

denne kirke er viet til og efter hvem den har sit navn,
var anbragt. M e d det blev fundet det følgende epitafium på et stykke pergament)«. Tabula afsluttes med
en bemærkning om, at Knuds fæller blev begravet i
samme kirke.
73 Beskrivelsen er senest publiceret i en kritisk og
kommenteret udgave af O v e Jørgensen i Otonium. De
i Brauns og Hogenbergs værk gengivne oplysninger
om danske (og slesvig-holstenske) byer blev først og
fremmest formidlet gennem Henrik Rantzau, fra hvis
bogsamling den sekundære »Passio« i øvrigt stammer. Men forfatteren eller blot formidleren af skildringen af Odense er ukendt. Muligvis har der været
tale om den lærde historiker, kansler Niels Kaas, som
siden 1573 havde S. Knuds kloster som lønningsien,
og som i sommeren 1586 sendte materiale om bl.a.
Odense til Braun, jfr. Otonium 64f. Odense er allerede
nævnt i Georg Braun & Frans Hogenberg, Civitates
orbis terrarum IV, 1588, men yderst kortfattet og uden
omtale af kirkerne.
Af teksten, gengivet på latin, fransk og tysk, følger
her den latinske version, jfr. Otonium, 24: » C u m chorus Ecclesiæ D. Canuti reparetur, Anno salutis 1582,
Die 22. Ianuarij, inventa est tumba cuprea auro obducta, & cristallinis lapidibus heroice & decenter ornata, in qua reconditum fuit Divi Canuti Regis Daniæ
Martyris sceleton, cum tali epitaphio«. (Da koret i
S. Knuds kirke skulle restaureres, blev der den 22. j a nuar 1582 fundet et skrin af forgyldt kobber, s o m var
rigt udsmykket med bjergkrystaller. I skrinet var
martyren, Knud den Hellige, Danmarks konges ben
nedlagt. Skrinet var forsynet med følgende gravskrift, jfr. Otonium, 25.
74

75 Forrædermotivet (s. 425) er her suppleret med en
bemærkning om, at under kampen dræbtes også
Blakke, som havde forrådt dem alle.

76 Historia S. Canvti regis et martyris, Othoniæ sepvlti,
per Ælnothvm Anglicvm, Kbh. 1602.
7 7 Series
Episcoporum Otthoniensium (KglBibl.
GIKglSaml 3645, 8°) 13f. Teksten er optrykt i Dänische Bibliothec, IX, 1747, 375 (herefter Hamsfort). Listen over navnene er endvidere optaget i Hamsfort's
»Chronologia Rerum Danicarum«, SRD I, 266f.
Teksten, i udgaven med forrædermotivet, har den
selvstændige tilføjelse »proditor« (forræder) i en parentes efter Blakkes navn. Da bispekrøniken sandsynligvis er affattet over en længere årrække kan det
på det foreliggende grundlag ikke afgøres, hvilket
forhold Hamsforts afskrift af Tabula har til de øvrige
kendte, tidlige udgaver. Jfr. Tore N y b e r g og Fritz
Saaby Petersen, »De latinske vers om Fyns middelalderlige biskopper«, FyÅrb 1980, 76-98.

KglBibl. NyKglSaml 889, 4°, gengivet i uddrag hos
Gertz, Vitae Sanctorum 40f. Værkets fulde titel er:
»Ausstzug vndt summa aller Könnige in Dennemarcken, Regiment, Kriegsswesen, vndt Leben, von
dem Ehrsten Konige Dan, biss auff Königk Christianum den Vierten«.
79 Konninck, citeret efter Gertz,
Vitae Sanctorum 40,
beskriver Knud den Helliges skrin som »einer Eichenen kiste midt messingh beschlagen, einwendigh
negst dem holze, midt Vielem Braunen Seiden (tilføjet over linjen) Taffte, so noch ghar schön, vnuerwesen, gefuetterdt / Darnach in einem dobbelten (tilføjet over linjen) gelben Seiden Tafften (seiden tilføjet, Tafften overstreget) Decke, midt Baumwholle
gefuettert, vndt midt gelber Seiden durchgenehet,
vndt wiederumb ein vergültet (ordet er rettet til »gülten«) stucke (»stueke«?), darin ein Leinen schiertuech
gelegt (i marginen er tilføjet de atter delvis overstregede ord: »sein gebeinte eingewicke[lt] befunden«);
Zue Odense in Sanct Knudzkirchen, wie dass Chor
78
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Anno 1582 den 22 Januarij abgebrochen, vndt wieder
neuw erbauwet worden, in beisein Magister Niels Jespersen Superintendenten, Magister Gheorgo Simonssen, Pastorn zue Sanct Albanj Kierch, Magister
Johannes Langen, Rectoris, vndt mein Joachim K o n nings von Gustrouw, damhaaln Ambtschreiber in
Sanctj Canuts Closter daselbst, auffgenhommen,
vndt darnach von vielen Einwohnern dess Landess
vndt Reichs v o m Adel vndt Buergern besichtiget,
vndt nachbeschriebene Lateinische Versche, auff ein
weiss Pergamen geschrieben, vndter seinen (ordet er
rettet til »den«) gebeindten, eingelegt, befunden worden, (Epitaphium)«.
Fasti Danici, Kbh. (1626) 1643, 28f.
Fasti Danici 28-29: »Ea autem utar verborum formula, quæ in arculâ, in qua ejus corpus repositum
erat, inventa est Otthoniæ Anno M D L X X X I I . 22.
Janu., cum, pro reparanda æde ipsi dicata, sacellum,
in quo positus erat, immutaretur. C u m igitur haud
parum ad fidem historiæ conciliandam & totius negocii momentum illustrandum facere videatur, dignum
duco qvod hic (ne penitus obliteretur et pereat) locum
inveniat. Sic autem håbet« (herefter følger Tabula og
Epitaphium). (Jeg vil da holde mig til den Ordformular, s o m fandtes i den Kiste, hvori hans Lig laa, i
Odense Aar 1582 d. 22. Januar, da, i Anledning af
Istandsættelsen af den til ham viede Kirke, det sacellum, hvori han var hensat, blev forandret. Da j e g altsaa mener, at den har ikke saa lidt at betyde med
hensyn til at skaffe Historien Troværdighed og oplyse
Forholdet med hele Sagen, anser j e g det for passende,
at den finder Plads her, for at den ikke helt skal forglemmes og gaa tabt. Den lyder saaledes, jfr. Gertz,
Martyrhistorie 28. I sin opfattelse af begivenhedsforløbet slutter Gertz sig til C. Paludan-Müller, » O m
opdagelsen af Knud den Helliges relikvier«, Nordisk
Tidsskrift for Oldkyndighed II, Kbh. 1833, 216f. (herefter Paludan-Müller, 1833). Denne anfører s. 207,
note 1, at Worm næppe havde formuleret sig på
denne måde, hvis der havde eksisteret en officiel indberetning, eller hvis undersøgelsen 1582 havde været
husket af andre end private.
80
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Jfr. ndf. At fundet blev gjort 1694, er bl.a. anført af
T h o m a s Broder Bircherod, jfr. s. 448 og note 218.
83 Fra 1600'erne kendes endvidere en række værker,
hvori fundet 1582 beskrives. Trods tidligere forfatteres tro på det modsatte kan disse dog ikke tillægges
primær kildeværdi. Johannes Isacius Pontanus, der i
1631 beskrev fundet i sin Danmarkshistorie, Rerum
Danicarum Historia X, Amsterdam 1631, 199, lægger
sig tæt op ad teksten i Otonium, idet han kun ændrer
Brauns beskrivelse af et forgyldt kobberskrin med
bjergkrystaller til et forgyldt og kunstmæssigt udarbejdet kobberskrin med ædelsten og andre kostbare
prydelser. Denne beretning er af Gertz, Martyrhistorie
31f. tillagt værdi som en selvstændig kilde, jfr. Oto-
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nium 62f. Johannes Meursius, der s a m m e år udsendte
endnu en udgave af Ælnoth efter Huitfeldts håndskrift (Ælnothus monachus Cantuariensis, de vita, & Passione S. Canvti, Regis Daniæ, Kbh. 1631) lod den indføjede tekst til Tabula stå s o m et selvstændigt kapitel,
nr. 29. I kommentaren hertil henvises til fundberetningen i Worm, hvorefter følger en sammenligning
mellem dennes navne og de i håndskriftet angivne.
At betegnelsen »Tabula« er brugt (»mendosa sit hæc
Tabula«, jfr. 61, 111), antyder i øvrigt, at i al fald
Meursius har tænkt sig teksten skrevet på en metalplade, jfr. Gertz, Martyrhistorie 26, note 1, 42f. Peter
Hansen Resen, der i sit efterladte manuskript »Fyens
Beskriffvelse« fra o. 1685 (Resen, Fyn 81f.) ligeledes
kommer ind på fundet, støtter sig til Worm i sin gengivelse af teksterne og til Pontanus i sin beskrivelse af
skrinets fundsted og af dets udseende.
84 Reinhold Schottin (udg.), Tagebuch des Erich Lassota
von Steblau, Halle 1866, 189f. »Oder ad Sanctum C a nutum, dessen gebein auch Alba im hohen Altar erhaben, und ist biss nicht der heilige Canutus, so zu
Sora (fejl for Ringsted) ligt, wie oben gemeldet, Sondern ein anderer«.
Einer Molland, »Det jesuitiske misjonsforsøk i
Danmark 1623-24«, KirkehistSaml 1, VII, 1951-53,
284-359. Jfr. Frederik Münter, Den danske reformationshistorie II, Kbh. 1802, 653f.
86 KglBibl. NyKglSaml 2851, 4°, Nicolaus Janssenius
og Jacob de Brouwer, Itinerarium Danicum: »Reliquiarum partem aliquam (ex capite S. Canuti), P. P.
Commissarii secu(m) detulerunt. Serva(n)tur adhoc
in predicta eccelesia duo ossa S. Canuti justæ magnitudinis. Reliquie capitis fere distractæ sunt«, (En del
af relikvierne (fra hovedet af S. Knud) tog de pavelige
kommissærer med sig. I den omtalte kirke opbevares
stadig to knogler af rimelig størrelse. Hovedets relikvier er næsten splittet ad, jfr. oversættelse ved Peder
Zeeberg). Jfr. også J o n Peter Wieselgren, »Itinerium
Danicum. En resa i Danmark och Skåne 1622«, i Historisk Tidskrift 2, 29, Stockholm 1961, 369-81 og
Oskar Garstein, Rome and the counter-reformation in
Scandinavia, Leiden 1992, 97f.
83

Bircherod, Monumenta.
Om kobberstikket, der sikkert er udført efter en
tegning af Jacob Bircherod og udelukkende baseret
på Ælnoths ord om skrinet, s e j e n s Vellev, »Helgenskrinene i Odense - fund og forskning 1582-1986«,
Knuds-Bogen 124f. (herefter Vellev, 1986). Brødrene
Bircherod, der som fundstedet 1582 opgav koret, og
som i øvrigt henviste til bl.a. Worm og Pontanus (note
83) påpegede selv, at der manglede en linje i deres
gengivelse af Epitaphium.
87
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T h o m a s Bircherod, »Dissertatio epistolaris de causis deperditarum septentrionales & præsertim apud
Danos Antiquitarum«, Dänische Bibliothec IV, Kbh.
og Leipzig, 1743, 413f. En afskrift af originalmanu-
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Fig. 535. Skitser af søjleskrinet samt detalje af skrålågskrinet. Blyantstegninger 1833 i Johan Hancks skitsebog
(s. 449). Privateje. - Sketches of the shrine with column-decoration and detail from the shrine with hipped roof.
skriptet, med titlen De deperditus septentrionalium antiqvitatibus opbevares på N M . Mens der i den trykte
udgave er et tomrum, hvor årstallet for fundet i
1690'erne skulle anføres, har afskriften 1698. Jfr.
Gertz, Martyrhistorie 37, note 1.
90 Vedr. Bircherod, Noter til Ælnoth, jfr. Ernst J o a chim von Westphalen, Monumenta inedita rerum Germanicarum prcecipue Cimbricarum et Megapolensium IV,
Leipzig 1745, 1379-1439; jfr. endvidere uddrag i SRD
III, 325 og i Gertz, Martyrhistorie 37f. og 106-13. I det
følgende citeres efter Gertz, Martyrhistorie.
Vedr. Bircherod, Knud den Hellige, jfr. Kong Knud
den Helliges Historie, forfattted af Thomas Broder Bircherod, udg. Chr. G. Biering, Odense 1773 samt Almeennyttige Samlinger XXVIII, Odense 1794, 227-311.
Manuskripter til værket findes på KglBibl. Coll. 83,
4° (med sidetal) og Thott 1596, 4°. Sidstnævnte er
nedskrevet o. 1695, idet fundet s. 143 beskrives som
gjort »forgangen Aar«. De relevante uddrag vedr.
helgenskrinene er desuden gengivet i Gertz, Martyrhistorie 113-15, hvorefter der citeres i det følgende.
91 For beskrivelsen af kongens kiste, jfr. Bircherod,
Knud den Hellige (Gertz, Martyrhistorie 114). Heri o m tales kun beslag af forgyldt kobber samt indfatninger
af samme materiale, beregnet til (ædel)sten. D o g antog både Gertz, Martyrhistorie 123f. og siden Poul
Nørlund (note 115), at dele af udsmykningen var udført af sølv.
Beskrivelsen af kongens kiste er langt mere detaljeret i Bircherod, Noter til Ælnoth kpt. X X X I V (Gertz,
Martyrhistorie 108f.). Omtalen lyder i oversættelse ved
Peter Zeeberg: »Dette lille skrin stod, ligesom det

andet, oprejst på den ene ende, og alle knoglerne var
faldet ned og udgjorde en blandet bunke sammen
med indpakning af linned og silke samt andre klude
af ukendt art, og skønt låget helt var taget af, lå alle
knoglerne inden for skrinets buede og rygformede
form, bortset fra ganske få, der var faldet ud, og nu
var blevet omhyggeligt samlet sammen og forenet
med de øvrige (...). Der var her indpakning og
dække af forskellig art. Der blev fundet ret mange
silkeklude ! den farve, en blanding af rød og blå, som
nogle kalder columbinum (egentlig duefarvet).« I
begge beskrivelser opfattes skrålågskrinet entydigt
som Knud den Helliges skrin.
Beskrivelsen af det andet skrin, dvs. søjleskrinet, lyder hos Bircherod, Noter til Ælnoth kpt. XXVIII (oversat af Peter Zeeberg): »S. Albans eller S. Osvalds eller
muligvis begges (levn) var anbragt i samme skrin. Af
større knogler, såsom kranium, skulderblade, arme,
lårben og skinneben, fremgik det, at der kun havde
været knogler fra ét lig, men om der mellem de mindre knogler også var iblandet nogle fra en anden helgen, skal j e g ikke kunne sige (...). Forsiden af vores
skrin har været inddelt i 12 rum eller buer, adskilt ved
søjler, og udfra sporene kunne man klart se, at Kristus med de 12 apostle, fremstillet af metal, tidligere
havde udfyldt disse mellemrum.«
92

Bircherods beretning om fundet 1582, af bl.a.
Gertz, Martyrhistorie 37f. tillagt værdi s o m en selvstændig kilde, stedfæster yderligere fundstedet til et
skjul under alteret i den tilbygning på sydsiden, som
kansler Niels Kaas lod nedrive (Bircherod, Noter til
Ælnoth kpt. X X X V , jfr. Gertz, Martyrhistorie 110f. Ta93
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bula beskrives som en »tabula aënea« (kobbertavle).
Efter undersøgelsen - hedder det videre - var Knud
den Helliges kiste, »tillige med den anden, som fandtes hos den«, indmuret i væggen bag alteret, hvorfra
begge skrin var blevet udplyndret, enten allerede
1582, eller i forbindelse med opstillingen af det nye
alter 1649, jfr. også Bircherod, Knud den Hellige hos
Gertz, Martyrhistorie 113-14.

med en brun, voksagtig substans. Han mente nemlig,
at man forud for den ildprøve, S. Knuds skelet var
blevet underkastet (s. 426), havde beskyttet knoglerne med noget ildafvisende, s o m man - for at de to
samtidige skeletter ikke skulle virke for forskellige også havde påført broderens knogler (Paludan-Müller,
1833 223).

Jfr. Vellev, 1986 125f.
95 »Forskellige Stykker til den danske Choreographie«, KglBibl. NyKglSaml 647, 4°, 7f (herefter Choreographie). Skønt beretningen slutter med, at »mere
vil vides, når Th. Bircheroeds Ælnoth med noter udk o m m e r « , er der påfaldende mange lighedstræk mellem den anonyme indberetning og Thomas Bircherods. En kopi af beretningen, antagelig udført i
1800'erne, findes i N M .
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94

Choreographie 48: »Jeg fik og at vide, at sal. mag.
Christen Hansen Lund, fordum græcæ lingvæ Professor her i Gymnasio, iblandt sine Chartequer skal
have efterladt sig en Udskrift af s a m m e Inskription,
s o m han skriver hos sig at have udskrevet den med
egen Haand, efter Ipsium Autographum«.
97 De to notitser blev afskrevet i beretningerne fra
fundet 1833, jfr. LAFyn. Odense byfogedarkiv, Fogedprotokol 1833, 26. jan. På sedlen i nichen stod: »Aar
Sexten hundrede sex og halvfemsindstyve, Den een
og tyvende september Mand m o n skrive, Blev Sanct
K n u d Konges been og St. Alban med, her satte ind
igjen paa deres gamle Sted. - Skrevet samme Tid i
hast - Mats Peders søn Rostock Medtjener her til kirken. Paa den tid var ... Stiftamtmand .. doct. T h o m a s
K[ingo] og mag. D . . . ptus«. På sedlen i søjleskrinet
læstes: »Til Efterkommerne, s o m disse Kister finde,
skal dette skrevet staa til et Sandfærdigt Minde, hiin
er K o n g Knuds og den St. Albans Bolig blev her
funden og igjen her indsat, da mand skreff, Aar efter
Christi byrd det sexten hundrede halvfemsinds og
sex - dem ingen U f r e d gjör«. Enkelte bogstaver i den
første af de to tekster er gengivet lidt forskelligt her,
hos Paludan-Müller, 1833 194-95 med noter, hvor det
sidste ord er »situs«, og i RA. DaKanc, H 18, 1. departement, 1834, brevsager nr. 1775, hvor både b o g stavet efter »Thomas« og det første bogstav af det
sidste ord er udeladt.
96

Jacob Bircherod.
SRD III, 368, note (g), kapitel X X V I I I og 385, note
(n), kapitel X X X I V . Langebeks argumenter for, at
det andet skelet skulle være Benedikt, er ud over
Knytlinga baseret på en manglende tro på, at S. Alban
(og S. Oswald) var ført til Danmark s o m hele legemer eller skeletter.
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100 Tanken om, at det andet skelet, dvs. det, der lå i
søjleskrinet (jfr. ndf.), var Benedikts, blev efter Paludan-Müllers mening bestyrket af, at det var dette, der
havde det friskeste udseende, og af, at det var dækket

Vellev, 1986 128f.
Paludan-Müllers tanker følges af både Vedel Simonsen og Mumme. Kirkehistorikeren, biskop C. T.
Engelstoft omtalte skrinene i både førsteudgaven af
sin byhistorie fra 1862 og i andenudgaven fra 1880
(»Odense Byes Historie«, FySaml II, 27 og Engelstoft, Byhistorie 31f., 43f.). I førsteudgaven argumenterede han for, at det andet skelet var Benedikts,
mens han i andenudgaven konstaterede, at hvis de to,
1696 sammesteds placerede skrin havde samme proveniens, måtte de indeholde henholdsvis S. Knuds og
S. Albans relikvier. 1871 udgav stiftsprovst A. K.
Damgaard endelig en artikel om kapellerne ved S.
Knuds kirke (Damgaard, »Capelier«), hvori han foreslog, at skrinene 1582 var fremdraget fra hvert sit
kapel: Knud den Helliges fra det søndre, i januar måned dette år nedbrudte, det andet skrin, her opfattet
som Benedikts, fra et nordre, i juni samme år nedrevet kapel, jfr. s. 446. I samme forfatters 16 år yngre
artikel om restaureringen (Damgaard, »Restaurationen« 128) hed det, at i al fald Knud den Helliges skrin
måtte være fundet i den vel 1582 nedlagte krypt.
O g s å andre værker fra tiden omtalte skrinene, således
Finnur Magnusson i en artikel om middelalderlige
skrinlæggelser, jfr. » O m indenlandske Helgeners
Skrinlæggelse og Dyrkelse i Middelalderen blandt
Nordboerne«, Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed III,
Kbh. 1836, 351f. og sammes håndskrevne oversigt
over de vigtigste begivenheder i helgenskrinenes historie, Kortfattede Notater af vidtløftigere Excerpter,
KglBibl. Add. 225, XVIII, fol.
101

Jacob Helms, » O m Krypten i S . K n u d s Kirke i
Odense«, Berlingske politiske og Avertissements Tidende,
28. aug. 1873.
104
Helgenskrinene.
105 Jfr. Bircherod (note 91). Et spørgsmål, der i høj
grad indgik i diskussionen om det oprindelige Knudsskrin, var, at der på indersiden af søjleskrinet var fundet fastsømmede stumper af et taftstof svarende til
det, der 1696 lå løst i skrålågskrinet (jfr. s. 438). Fortalerne for, at søjleskrinet var S. Knuds, forklarede
dette med, at det løsrevne stof var flyttet, mens Paludan-Müller mente, at begge skrin havde haft taftfoer,
og at det var et tilfælde, at der kun var bevaret søm
fra påforingen i søjleskrinet.
103

Engelhardt, Strunk og Herbst fandt tanken om S.
Alban bestyrket af, at skelettet i skrålågskrinet virkede
mest forvitret. Blandt Burman Beckers argumenter
for at følge Engelhardt, Strunk og Herbst på dette
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punkt var, at Benedikt ifølge Ælnoth blev maltrakteret til døde, men at skelettet i skrålågsskrinet ikke bar
spor af en sådan vold.
107 Et nyt argument hos Paludan-Müller var, at dette
skelet ikke bar spor af den halshugning, som havde
fældet S. Alban.
108 Damgaard,
»Capelier« jfr. note 102. Damgaard
følger selv diskussionen op i to efterfølgende artikler,
ud over Damgaard, »Restaurationen«; » O m Benedicts
skrin i St. Knuds Kirke i Odense«, KirkeHistSaml 4,
I, 1889-91, 244-67.
Jørgensen, 1886 og Jørgensen, 1887. S o m bevis for,
at skelettet i skrålågskrinet ikke kunne være S. Alban,
anførte Jørgensen, at Ælnoth jo brugte udtrykket
»capsula«, en lille æske, om gemmet med hans relikvier. Og at Benedikt godt kunne opfattes s o m helgenkåret, fandt Jørgensen underbygget af 1) at Valdemar den Store 1180 mente at have flere frænder blandt
helgenerne i S. Knud (jfr. note 55), 2) at der fandtes et
kapel for Benedikt, og 3) at ærkebiskop Peder Lykke
1419 nævnte »beato Kanuto et Benedicto (hellig Knud
og (en ifølge navnenes rækkefølge lavere rangerende)
Benedikt)«. At Jørgensen tillod sig at se bort fra Ælnoths oplysninger om henholdsvis Knuds og Benedikts død, idet han fremhævede, at Ælnoths Krønike
ikke var mindre tendentiøs end Knytlinga, betød et
opgør med hans egen tidligere tro på Ælnoth, udtrykt i hans bog, Den nordiske Kirkes Grundlæggelse og
første Udvikling, Kbh. 1874-78, 790f.
110 Henry Petersen, »St. Albans relikvier i Odense«,
ÅrbOldkHist 1886, 369-402 (herefter Petersen, 1886).
Da det i den engelske legende, iflg. s. 386, note 2
Gesta abbatum monasterii S. Albani, udg. af H. T. Riely, London 1867, hed, at de Albansknogler, der var
bragt til England, var taget ud gennem et hul i skrinet, påpegede Petersen det hul, der sporedes i skrålågskrinets gavl, og s o m efter hans mening stort nok
til, at de manglende dele af skelettet i dette skrin
kunne være kommet ud dén vej. Indlægget vandt bifald i flere dag- og ugeblade, f.eks. Dagbladet 25. febr.
1887, Nationaltidende 31. marts 1887 og Nordisk Ugeblad for katholske Kristne 5. juni 1887.
111 Jfr. note 59. Skrinene er herudover bl.a behandlet
af Hans Olrik, der 1892-93 udgav »Ælnoths Skrift
om Knud den Hellige«, HistT 6, IV, 205-91, 1893-94
nyoversættelser af henholdsvis Passio og Ælnoths Krønike ved Hans Olrik, jfr. note 60. Førstnævnte sted
anføres bl.a. (219, note 1), at Tabula og Epitaphium
kunne have stået på en og samme - i søjleskrinet placeret - (metal)plade, og at det af bl.a. Hamsfort
nævnte pergament (s. 426) vel havde været en afskrift, tidligst taget i det 14. århundrede, »da man begyndte at bruge Mindeplader af Pergament«. I 1900'ernes begyndelse behandlede præsten ved S. Albani
kirke i Odense, Petrus Steidl, endvidere spørgsmålet
om skelettet i skrålågskrinet, efter Steidls mening S.
109
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Alban, jfr. St. Albans Helgenskrin, Odense 1908, 7f.
112 Gertz, Martyrhistorie 83f. og Vitae Sanctorum 43.
113 Til støtte for tanken om, at skelettet i skrålågskrinet
er Benedikt, peger også Gertz på Ælnoths brug af
ordet »capsula« om S. Albans relikviegemme, og finder i øvrigt forløbene i den engelske S. Albanskrønike »utroligt forvirrede« (Gertz, Martyrhistorie 95f.).
At Benedikt er blevet genstand for en folkelig helgenkåring, og - s o m Knytlinga skriver - skrinlagt, finder
Gertz bevidnet af en række tidligmiddelalderlige eksempler på en ligestilling af Knud og Benedikt, i
f.eks. Rydårbogen, Årbogen 936-1317 og Annales Esromenses (Gertz, Martyrhistorie 97). M e d hensyn til Tabula og Epitaphium mener Gertz, at begge disse tekster har været skrevet på metalplader og nedlagt i
skrinet. De pergamenter, Konninck og Hamsfort nævner s o m afskrifter af henholdsvis Tabula og Epitaphium, må efter Gertz' mening i sig selv være afskrifter, taget i den senere middelalder (Gertz, Martyrhistorie 26f., 56f. og Gertz, Vitae Sanctorum 41f.) En svaghed ved Gertz' teorier på dette punkt var dog, at han
ikke kendte Otonium og derfor foreslog Cornells
Hamsfort den yngre s o m ophavsmand til den udgave
af de to tavler, s o m findes hos henholdsvis Worm og
Pontanus (jfr. note 83); Gertz, Martyrhistorie 59f.)
114 Beckett, DaKunst 211f.
115 N M . Skrinene er dog kort berørt i Poul Nørlund:
»Le plus ancien retables danois«, Acta Archaeologica I,
Kbh. 1930, 147-64. - Blandt notitserne ligger overvejelser om fundstedet 1582, efter Nørlunds mening
koret, om plyndringstidspunktet og om indskrifternes materiale. Plyndringstidspunktet sættes til reformationstiden, idet Nørlund, ligesom i øvrigt Gertz,
påberåber sig Bircherods bemærkninger om, at i al
fald Knudsskrinet havde været beklædt med sølv
(note 91), og forklarer, at da ingen af kilderne til fundet 1582 omtaler sølv, kan der på dette tidspunkt kun
have været kobber tilbage. Mht. indskrifternes materiale hedder det, med støtte i Konnincks ord og et
sideblik til de - i forhold til en blyplade - meget lange
tekster, at det må have været pergament.
116 Erik Cinthio,
»Frontalet i Lyngsjö«, Från forntid
och medeltid II, Lund 1954, 32.
117 Torkel
Eriksson,
»Lyngsjöantemensalet
och
Grosskomburg«, Från romanik till nygotik. Studier i
kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald Gustafsson,
Stockholm 1992, 19. Jfr. også Harald Langberg, The
Lundø Crucifix. Lundøkorset, Kbh. 1992, 76, note 60.
118 Dansk kunsthistorie I, Politikens Forlag, Kbh. 1972,
124f.
119 Jfr. note 73. Otonium er gengivet i uddrag i Engelstoft, Byhistorie 527 (bilag 4), men er hverken k o m menteret eller brugt i argumentationen omkring skrinene. Blandt Jørgensens bemærkninger til fundet
1582 er, at såvel beretningen herom s o m Tabula og
Epitaphium efter hans mening først og fremmest er
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overleveret gennem kansler Niels Kaas. Jørgensen foreslår, at Tabula og Epitaphium var skrevet på (separate) metalplader og den første, som en dokumentation for eftertiden, nedlagt i skrinet, den anden anbragt udenpå. De af Konninck og Hamsfort nævnte
pergamenter skulle da være Arild Huitfeldts afskrifter
af det af Kaas foreviste materiale. Herved kunne
mand endvidere ville kunne forklare forekomsten af
Tabula i 1602-udgivelsen af Ælnoths Krønike, jfr. ovf.
Jens Vellev, »Helgenskrinene i Sct. Knud i
Odense«, FyStbog 1981, 15-44 (Vellev, 1981, desuden
udsendt s o m særtryk, Højbjerg 1982).
121 Nyberg, 1981. Sammesteds og i sine øvrige udgivelser om helgenskrinene optog N y b e r g også spørgsmålet om, hvorvidt det var S. Alban eller Benedikt,
der lå i skrålågskrinet, og besvarede det selv med S. Alban, jfr. f.eks. Tore Nyberg, »St. Knud and St.
Knud's Church«, Hagiography and Medieval Literature,
Odense 1981, 100-111, hvor det også (s. 109) formodes, at undersøgelsen 1582 stort set var holdt hemmelig: Der skulle ikke have været tale om nogen studier
af det fundne, idet opdagerne blot »secretly had a
peep on them(!)«.
120

Knuds-Bogen og Jørgen N y b o Rasmussen m.fl.,
Sankt Knud Konge, Kbh. 1986.
123 Vellev, 1986.
124 Isabella Tkocz og Kaj Robert Jensen, »Antropologiske undersøgelser af skelettet i skrinet med de snoede søjler«, Knuds-Bogen 117-22 (herefter Tkocz og
Jensen, 1986).
125 John H. Lind,
»The Martyria of Odense and a
Twelfth Century Russian Prayer«, Slavonic and East
European Review, 68:1, London 1990, 1-21. Bønnen er
sat ind i en større sammenhæng i samme: »De russiske ægteskaber. Dynasti- og alliancepolitik i 1130'ernes danske borgerkrige«, HistT 92, 2, 1992, 225-63.
Bønnen, der antages forfattet i den russisk gifte Erik
Emunes regeringstid 1134-37, omhandler endnu en
Benedikt, nemlig Benedikt af Nursia.
126 »Knud den Hellige og Erik L a m « , kronik i Fyens
Stiftstidende 23. maj 1992. Jfr. desuden samme, The
Lundø Crucifix (note 117) 79, note 199.
127 Kulstof-14 undersøgelsen er foretaget under ledelse af forskningsprofessor Kaare Lund Rasmussen,
Kulstof-14 Laboratoriet, N M . Prøverne er forbehandlet og grafittiseret på Kulstof-14 Laboratoriet,
N M , mens selve målingen er foretaget af AMS-laboratoriet, Aarhus Universitet ved lektor Niels Rud
og laboratorieleder Jan Heinemeier, Institut for Fysik
og Astronomi, Aarhus Universitet. Sporstofsammensætningen er undersøgt ved hjælp af neutronaktiveringsanalyse (almindelig bestråling på Risø's D R 3 reaktor, ved dr. Raymond Gwozdz, TraceChem, K ø benhavn, og hurtigbestråling i Triga-reaktoren i
Wien, Østrig).
122

128

Ulla Kjær og Birgitte B ø g g i l d Johannsen, »Hvad

kisterne gemte. Om undersøgelsen af helgenskrinene
og knoglekisten med »Erik Klippings døtre« i
Odense domkirke«, FyStbog 1993, 95-108.
129 Arkæologiske
udgravninger i Danmark, 1993, red.
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat, Kbh.
1994, 301. Dateringen er udført af Orla Hyllebjerg
Eriksen. Tre ud af fire prøver af skrinet, taget
24. sept. 1993, kunne dateres: et gavlstykke ved hovedet til efter o. 1072, et sidestykke ved skelettets højre
side til efter o. 1025 og et sidestykke ved skelettets
venstre side til efter o. 1074. I alle tre tilfælde var der
tale om et radialt kløvet bræt uden splintved.
En dendrokronologisk analyse baseret på fotografier blev allerede foretaget i efteråret 1985 på Skalks
dendrokronologiske laboratorium, jfr. Vellev, 1986
149. Denne prøve, der resulterede i en datering til o.
1100, var dog behæftet med en ret stor unøjagtighed,
idet årstallet var fremkommet ved en sammenlægning af dateringen på den yngste påviselige årring,
1048, og en tænkt alder på det yderste, borthuggede
træstykke på »et halvt hundrede år« yngre.
Resterne er ikke nærmere beskrevet, jfr. LAFyn.
Odense byfogedarkiv, Fogedprotokol 1833, 26. og
30.januar 1833, aftrykt i Helgenskrinene 4f. Ifølge
Thor Kielland, »Hellig Olavs skrin«, Norwegia Sacra,
Kristiania 1922, 1-15, havde Olavs, efter 1035 udførte
skrin et påhængslet låg, som kunne låses. - Et alternativ til, at øskenen (øskenerne?) har været brugt til
fastgørelse af et låg, er, at de har indgået i et system til
ophængning af skrinet.
131 Snostaven er på gavlene fortløbende, mens den på
begge langsider skifter retning ved den ene kant.
132 Søjlerne er på langsiden og på den ene af gavlene
snoet skiftevis den ene og den anden vej, mens de tre
søjler på den anden gavl er snoet hver sin vej. Samtlige ydersøjler er snoet modsat den snostav, de støder
op til.
133 I arkadefelterne er sømhuller langs siderne øjensynlig anbragt nogenlunde lige over for hinanden,
mens hvert bueslag kantes af systematisk anbragte
huller, hvoraf ét er umiddelbart over issepunktet. På
langside A er sømhullerne placeret mere spredt, idet
de fleste dog synes samlet i lodrette rækker med et
mellemrum, som svarer til et par af de figurer, hvoraf
nu kun omridsene er tilbage, jfr. ndf.
134 Midtfeltet måler 9,5 cm i bredden, de øvrige felter
8 cm.
135 Jfr. Paludan-Müller, 1833 367. Om foring af helgenskrin, jfr. Thor Kielland (note 130).
136 Jfr. Thomas Bircherods ganske vist fortegnede stik
fig. 321. Det er uklart, hvorvidt skrinet oprindelig
har haft fødder. Således nævner Joseph Braun, Die
Reliquiare. Des christlichen Kultes und ihre Entwicklung,
Freiburg im Breisgau 1940, 175, at skrin med fødder
sjældent ses før 1100'erne.
137 Johan Hancks skitsebogsblade, publiceret af Vel130
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lev, 1986 129f. Hanck foreslår, at øskenerne har været
anvendt, når skrinet skulle bæres i procession, idet
kroge, fæstnede på (bære)stænger, da kunne stikkes
igennem dem.
Jfr. LAFyn. Odense Byfogedarkiv, C. Fogedprotokol
1833, 26. og 30. januar 1833, aftrykt i Helgenskrinene
4f.
139 Protokol optagen af det den 17., 18. og 19. juli.... i
St. Knuds Kirke i Odense passerede, Helgenskrinene
52f.
140 Indb.
af stiftsfysikus Guldbrand 1833 og F.
Schmidt 1874 samt fortegnelse over knoglerne i de to
skrin med angivelse af de 1833 og 1874 omflyttede
dele, Helgenskrinene 7f. og 48f. Ifølge Bircherod, Noter til Ælnoth, kap. XXVIII (Gertz, Martyrhistorie
106f.), rummede søjleskrinet 1694 bl.a. kranium, skulderblade, armknogle, lår- og skinneben, foruden en
del mindre knogler. I skrålågskrinet fandtes bl.a. armben, lår-og skinneben, hvortil k o m et (helt og et)
beskadiget skulderblad (sp. 1437, note 267 (kap.
X X X I V ) ) . Jfr. endvidere indb. af Isabella Tkocz og
Kaj Robert Jensen 1981.
138

1694-96 indeholdt skrålågskrinet adskillige stykker
taft og en del dunfyldte puder af uld og silke, jfr.
Bircherod, Knud den Hellige (note 91). I søjleskrinet lå
nogle alterdugslignende linned- eller bomuldstøjer,
jfr. Bircherod, Noter til Ælnoth (Gertz, Martyrhistorie
107). 1833 rummede skrålågskrinet »et temmelig stort,
noget beskadiget tæppe med indvævede figurer af
ørne (det såkaldte »ørnetæppe«), et par mindre puder
og en lang smal rund pude med et gult bomuldsbetræk, tilligemed et stykke rødt og blåt changeantfarvet, tyndt silketøj«, mens der i søjleskrinet fandtes
»en pude og et linnedklæde med frynser«, jfr. Paludan-Müller, 1833 197, 199. - Tekstilerne, særlig »Ørnetæppet« og puden med fuglemønsteret, blev undersøgt af den svenske tekstilhistoriker Agnes Geijer
1934/35 og af tekstilkonservatorerne Marianne Rasmussen og Else Østergaard 1981, jfr. Agnes Geijer,
»Sidenvävnaderna i Helige Knuts helgonskrin i
Odense D o m k y r k a « , ÅrbOldkHist 1935, 155-68 (herefter Geijer, 1935) og Else Østergaard, » N o g l e mønstrede silketøjer fra danske relikviegemmer«, hikuin,
6, 1980, 83-92 (herefter Østergaard, 1980). Desuden
Vellev, 1986 144f. Der er ikke foretaget yderligere
analyser i forbindelse med Danmarks Kirkers arbejde. Om hørstofferne gælder generelt, at de er
yderst vanskelige at datere.
141

142 LAFyn. Menighedsark. Sager vedr. inventar 1920f.
og Diverse sager 1916-80.
143 Jfr. note 127. Kulstof-14 dateringen blev foretaget
på tibia (skinnebensknogle), laboratorienummer K6142. Konserveringsmidler søgtes fjernet før dateringen. Den konventionelle alder blev 985 + / - 100 1 4 C-år
før 1950. Beregnet med den 20 års midiede atmosfæriske kurve efter Stuiver and Pearson 1993 giver
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dette en kalibreret alder på 1025 e.K. Kal. og ved plus
og minus en standard afvigelse 980-1170 e.Kr. Kal.
For aldersbestemmelsen, jfr. Pia Bennike 1993, med
anføring af, at alderen ud fra kraniet kan bestemmes
til 35-55 år, udfra ribbensenderne til 33-42 år og udfra
bækkenet til 23-57 år, alt i alt 35-45 år.
Jfr. note 140. - En benpartikel, der efter sigende
stammede fra S. Knud, er i følge en notits i Samfundet
13. sept. 1902 overleveret fra pastor Tembois ved den
katolske kirke i Ålborg, der igen havde fået partiklen,
placeret i en opalsølvæske, fra kardinalbiskoppen af
Verona. Blandt de øvrige dele af S. Knuds skelet, der
allerede i middelalderen fandtes i andre kirker, var en
hage med tre fastsiddende og fire løse tænder, angiveligt i Gråbrødreklosteret i København, men snarest Gråbrødreklosteret i Roskilde, der (også?) havde
flere mindre dele (»de chyrotheca«), jfr. Petersen, 1886
374f., efter Dänische Bibliotec, II, 134, 138.) og DK
KbhBy 6, 22. Lund domkirke havde 1458 faet en relikvieæske med 16 forskellige relikvier til Knud Konges alter i testamentarisk gave fra en kannik, jfr. Curt
Wallin, De medeltida Knutsgillena. Religiose och kyrkliga
aspekter, Tommarp 1972 (Kbh.), 17. I en fortegnelse
over Lund domkirkes relikviegemmer fra tiden 147297 nævnes, at fire af de i alt 53 gemmer rummede
relikvier af S. Knud: lidt af hans kappe (skænket 1376
i forbindelse med kong Olufs hyldning), lidt af hans
hår, et overarmsben og et håndled med tilhørende
hånd, jfr. Curt Wallin, »Knudskulten i Lund«, KnudsBogen 79-86. Armrelikvier skal 1422 være skænket til
Vadstena klosterkirke af dronning Filippa gennem
Erik af Pommern, jfr. Arthur Bygdén, Niels Gustaf
Gejvall og Carl Herman Hjortsjö, Heliga Birgittas reliker, Lund 1954, 62f. og 88f. samt Göran-Axel Nilsson, Thesaurrus Cathedralis Lundensis. Lunds domkyrkas
medeltida skattsamling, Göteborg 1989 (Acta Regia Societas scientiarum et litterarum Gothoburgensis Humaniora 30). For henvisningen til den første takkes
venligst dr. phil. Tore Nyberg, Odense. 1730 skulle
en af S. Knuds fingre befinde sig i et nonnekloster i
Paris, jfr. Jacob Bircherod, og o. 1790 opbevaredes
Knuds kindben, lidt karmoisinrødt taft, omtalt som
et stykke af ligklædet, og en indskrift på pergament
angiveligt i en københavnsk privatsamling, jfr.
SuhmSaml 2,2, 117, note. Endelig nævner P. D.
Steidl, Knud den Hellige. Danmarks værnehelgen, Kbh.
1908, 326f. at der, ud over de nævnte knogler i Gråbrødreklostrene i København og Roskilde, var
Knudsrelikvier i karmeliterklostret i Århus, jfr. DK
Århus 1352 og i cistercienserklostret Himmerod ved
Trier. Om en til S. Knud fejlagtigt henført armknogle, nu i N M , jfr. Bente Gundestrup (red.), Det
kongelige danske Kunstkammer 1737, Kbh. 1991, II, 317.
145 Indb. af Pia Bennike 1993.
146 Jfr. indb. af F. Schmidt 1874, Helgenskrinene 24f.,
udbygget af Jørgensen, 1887 149f. Desuden Tkocz og
144
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Jensen, 1986 117f. Bruddet i kraniet blev bemærket,
men ikke kommenteret 1833, jfr. LAFyn. Odense byfogedarkiv, Fogedprotokol 1833, 24. juni 1833, optrykt i
Helgenskrinene 11f.
147 Jfr. indb. af Pia Bennike 1993. Er knoglen først
efter døden udsat for så kraftig en belastning, har den
sikkert været så tør, at den er blevet fuldstændig
knust.
148 Indb. af F. Schmidt 1874, i Helgenskrinene 24f. og
Tkocz og Jensen, 1986 119f.
149 Jfr. indb. af F. Schmidt 1874, aftrykt i Helgenskrinene 24f.
150 F. Schmidt mente 1874, at den gyldne farve skyldtes fedtudsvedning (Helgenskrinene 24f.) Da knoglerne havde den gyldne farve i al fald allerede 1833,
jfr. Paludan-Müller, 1833 223, kan den ikke tilskrives
konserveringen 1904, jfr. ndf.
151 Jfr. Kaare Lund Rasmussen 14. marts 1994 (note
127). Resultaterne af sporstofanalysen af kraniet og
skinnebensknoglen fra søjleskrinet er sammenlignet
med resultaterne af prøver fra 39 danske skeletter fra
de sidste 8000 år, og kraniets guldindhold ligger højt,
både i forhold til knoglerne fra de øvrige skeletter og
til skinnebensknoglen.
Jfr. notater af Poul Nørlund, N M . Privatarkiv.
Jfr. note 91 og 141. Et (dette?) linklæde lå allerede
1582 i søjleskrinet, jfr. Konninck (note 79). 1874 rummede søjleskrinet såvel dette klæde som det, der siden
anbragtes i skrålågskrinet, jfr. Helgenskrinene 53, men
det er uklart, hvorvidt dette også var tilfældet 1833.
Paludan-Müller, 1833 nævner kun sidstnævnte klæde,
jfr. note 141, mens det i synsforretningen 26. jan.
1833 hed, at skrålågskrinet rummede levn af linned,
silketøj og puder, både korte og lange, mens der i
søjleskrinet lå levn af et større linnedklæde med frynser
og en pude.
152
153

Indb. af Herbst og Engelhardt, Helgenskrinene 51.
155 Geijer, 1935 166, foreslår »spunnet vildsilke eller
affallssilke«.
156 Geijer, 1935 166f. Stoffet er ifølge bilaget analyseret på Kungl. Järnvägsstyrelsens kemiska provningsanstalt i Stockholm.
157 Jfr. note 139. Det er muligvis det samme stof, der i
Bircherod, Knud den Hellige 80, beskrives s o m uld.
158 Geijer, 1935 foreslår, at det gule silkestof er blevet
klippet op allerede før 1833, idet hun henviser til den i
Helgenskrinene 53, aftrykte liste over de tøjer, der 1833
var oversendt til Oldnordisk Museum og hvorpå der
efter puden med det fuglemønstrede silke er nævnt et
»indre overtræk til samme«. I museets protokol for
1833 er der dog under 2862-63 nævnt en pude med
blå bund og gule figurer og »et indre overtræk til
samme pude af groft lærred« (publiceret af Vellev,
1981, hvor overtrækket dog fejlagtigt er opgivet til at
være af gråt lærred).
154

159

Jfr. note 91 og 141. Puden kan muligvis være iden-

tisk med det »dobbelten gelben Seiden Decke, mit
Baumwholle gefuettert, vndt midt gelber Seiden
durchgenehet«, som ifølge Konninck lå i Knud den
Helliges skrin 1582, jfr. note 79.
160 Østergaard, 1980 87f.
161 Agnes Geijer, Ur tekstilkonstens historia, Lund 1980,
160, daterer tæppet til 1050-1100, mens Geijer, 1935 er
lidt mere usikker. I sidstnævnte fremhæves, at tæppet
i forhold til flere samtidige, gennem indskrifter knyttet til Byzans, virker ret løst, ikke mindst i detaljornamentikken.
162 Geijer, 1935 157. Den formodede vævebredde er
overordentlig stor, sammenlignet med andre samtidige stoffer.
163 Jfr. analyse af Østergaard, 1980 92: Binding: Samitum, 2-skuds, kiper ½ S. Kæde: 2 hovedkædetråde og
1 bindekædetråd, silke, rød og ufarvet i tilfældig orden, Z-spundne, 45 tråde pr. cm. Skud: Silke, blåsort og rød, uspundet, 30 passés pr. cm.
164 Muligvis som følge af at tæppet 1875-1957 var draperet over (søjle)skrinet (jfr. LAFyn. Menigheds.ark.
Sager vedr. inv. 1920f.), fremstår forsiden nu mærkbart lysere end bagsiden.
165 En tolkning af tegnene er venligst forsøgt af dr.
phil. John Strange, København; af dr. phil. Henning
Lehmann, Århus og af forskningsstipendiat; cand.
theol. Niels Arne Petersen, København. De bærer
mindelser om såvel armensk som georgisk, men må
nok snarest henregnes til de skriftlignende ornamenter, som findes på utallige tekstiler fra islamiske o m råder eller fra lokaliteter, der på en eller anden måde
har haft forbindelse med den islamiske verden, jfr.
Kjeld von Folsach og Anne-Marie Keblow Bernsted,
Vævede Skatte - tekstiler fra Islams Verden, Kbh. 1993,
30f. og 44f.
Jfr. Paludan-Muller, 1833. En mulighed er, at tæppet er identisk med det »gülten stucke«, der ifølge
Konninck lå i Knud den Helliges skrin 1582, jfr. note
79.
167 Geijer, 1935 165. Dateringen, der anses for usikker,
er bl.a. baseret på sammenligninger med en gruppe
sassanidisk-persiske silkestoffer, af Otto von Falke,
Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin 1913, 98f. dateret til mellem 700 og 900. - Et lille stykke af det
fuglemønstrede silke blev 1863 afklippet af Frederik
VII for at indgå i hans brudegave (en kopi af D a g m a r korset) til den kommende kronprinsesse af Wales,
kronprins Christian (IX)'s datter Alexandra, jfr. Helgenskrinene XVI.
166

Geijer, 1935 159f., 165, jfr. analyse af Østergaard,
1980: Binding: samitum. 3-skuds, kiper ½ Z. Kæde: 1
hovedkædetråd og 1 bindekædetråd, silke meget fin,
ufarvede og uspundne, 26 tråde pr. cm. Skud: silke,
gul, svagt gylden og lys blå, uspundne, 36 passés pr.
cm.
169 Burman Becker, jfr. Helgenskrinene XIV, opfatter
168
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uden videre fuglene som duer, mens Geijer (note
ovf.) benævner dem påfugle.
170 S o m indledning til restaureringen af tekstilerne
1936 (ndf.) rettede NM 1935 en henvendelse til Universitetets retsmedicinske institut for at få klarhed
over, hvorvidt nogle brunlige pletter på bl.a. puden
med fuglemønsteret kunne være blod. Resultatet var
dog negativt ( N M . Korrespondanceark.).
171 Jfr. note 91 og 141. I oversigterne over skrinenes
indhold 1694 og 1833 nævnes puderne uden angivelse
af antal og type, men i forbindelse med indsendelsen
af prøver til Oldnordisk Museum nævnes, at den lille
pude, der indsendtes hel, dvs. puden med det fuglemønstrede silkebetræk, stammede fra »kiste nr. 2«,
dvs. søjleskrinet. Jfr. LAFyn. Odense Byfogedark. Fogedprotokol, 24. juni 1833.
172 Stoffet har en trådtæthed på 28x20-36 tråde pr.
cm 2 . Kædetrådene er af z-spundet, skudtrådene af
uspundet, afhaspet silke. Tætheden varierer efter
hvor tæt trådene er blevet slået sammen i væven. Jfr.
indb. af Else Østergaard juli 1993.
173 Jfr. note 91 og 141. Det 1582 fundne skrin, Knud
den Helliges, var ifølge Konninck foret med brunt silketaft.
174 Nærmest ved disse stykker synes henholdsvis den
lange smalle pude og »Ørnetæppet«.
175 Jfr. note 60 samt Gertz,
Vitae Sanctorum 29f. og
Otonium 45f. og 60f. Både Dania Chorographia, Otonium og Hamsfort gengiver Tabula i udgaven med forrædermotivet; Otonium uden, de øvrige med navnelisten, mens Worm har den uden forrædermotivet og
med navnelisten. Sidstnævnte form er af Gertz, Martyrhistorie 41f. opfattet s o m den mest autentiske, først
og fremmest på grund af forrædermotivets karakter
af en yngre tilføjelse.
176 En revision af Gertz' rekonstruktion af teksternes
overlevering under hensyn til bl.a. Otonium er ønskelig, men ligger uden for rammerne af D K s redaktion.
177 Hér kan
tilføjelsen med forrædermotivet, »vt
Christus, à proprio conuiua, Blaco traditus«, være
indføjet. I Dania Chorographia er navnet »Blaco« udeladt af tilføjelsen.
178 Efter »eo« er i Dania Chorographia indskudt ordet
»scilicet« (som bekendt).
179 Herefter er i Otonium tilføjet »& in eadem ecclesia
sepulti (og blev begravet i samme kirke)«. Jfr. også
Dania Chorographia (note 73).
180 Gertz, Martyrhistorie 2f. Oversættelsen er dog gengivet med moderne retskrivning.
181 Jfr. Resen, Fyn 309, note 28.
182 Dania Chorographia har i stedet for »qui« »et«, jfr.
Gertz, Martyrhistorie 34 om afskrifter med denne variation.
183 Oversættelsen er tilpasset moderne retskrivning.
184 Otonium nævner hverken indskrifternes materiale
eller deres placering.
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Fig. 536. Pude med fuglemønstret silkebetræk, før
restaureringen 1935 (s. 436). Fot. N B . - Pillow with
bird-patterned silk cover, before the 1935 restoration.

Jfr. Johannes Meursius' Ælnothudgave, note 83.
Jfr. note 91 og ndf. Bircherod nævnte også, sammen med den anonyme forfatter, den afskrift, som
professor Christen Hansen Lund havde taget af tavlen
med Epitaphium (på papir?) (..»idem S. Canuti epitaphium, quod olim descripserat ex ipsa autographa tabula, quam viderat, ut testatur manus ipsius«, jfr.
Bircherod, Noter til Ælnoth sp. 1438, note 267 (kap.
XXXIV).
185
186

Skrinet blev ifølge Bircherod fundet med sine
»prydelser
og dets epitaphium eller indskrift,
som endnu var uskadt, ligesom man også mellem
knoglerne fandt en kobbertavle, s o m indeholdt en
kort beretning om hans drab og navnene på de fæller,
der bukkede under sammen med kongen, jfr. Noter til
Ælnoth, med oversættelse i Gertz, Martyrhistorie
110-11.
188 Poul Nørlund har i sine efterladte notater (note
152) sammenlignet indskriften på blypladen i Valdemar den Stores grav i Ringsted S. Bendts (DK Sorø
163) med Tabula og herudfra konstateret, at bare
længden af sidstnævnte måtte være tilstrækkeligt bevis for, at i al fald denne var skrevet på pergament. Et
skrin, udført i Limoges og forsynet med indgraveret
indskrift, men af langt mindre format end helgenskrinene (12,9x29,2x14) er omtalt i Ornamenta Ecclesiae.
Kunst und Künstler der Romanik, udg. Anton Legner,
Köln 1985, III, 95 (H 15). Om middelalderens oftest
pergamentskrevne indskrifter i relikviekapsler, jfr.
187
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Jens Vellev, »Relikvierne fra Seem kirke«, hikuin 1,
1974, 55-68.
189 Oplysningen i Bircherod, Noter til Ælnoth (at Lund
havde havde kopieret i al fald selve den originale »Tabula«, s o m han havde set »quos elim descripserat ex
ipsa autographa tabula, quam viderat«), synes mere
kategorisk end Choreographie, jfr. s. 426. Heri er det
efter en bemærkning om, at skrinet 1582 endnu havde
påskrifter, noteret, at der blandt Lunds papirer skal
have været en udskrift af s a m m e inskription, jfr. note
96.
190 Dateringen er først og fremmest baseret på ornamentikken på de bevarede beslag. Skrinets udformning med kantlister og fast (skrå)låg er en alvorlig
hindring for udførelsen af en ellers højst ønskelig
dendrokronologisk datering, idet en sådan kræver, at
skrinets sider adskilles.
191 Indb. af Herbst, Strunk og Engelhardt 14. dec.
1874, jfr. Helgenskrinene 28.
192 Skrinets konstruktion antyder, at det ikke har været til at lukke op. Spørgsmålet er da, om man på
anden måde har søgt at etablere et indblik til skelettet
(og om det er dette forhold, der er årsagen til det
uregelmæssige, øjensynlig aldrig færdiggjorte hul i
skrinets ene gavl?).
193 Langside A har ikke bevaret beslag, mens der på
langside B fmdes bånd på hele det karnisformede led
og på det glatte led på hele den ene sidekant samt
stedvis på både over- og underkant. Gavl A har beklædning på det karnisformede led på den ene sidekant, gavl B på en del af det karnisformede led på den
ene side- og underkant. Af det glatte led er på denne
gavl dækket en enkelt side, hvortil kommer en strimmel på overkanten. På låget findes kobberbånd på
underkanten og den nederste del af sidekanterne på
den ene gavl.
194 Båndene på de glatte led er fæstnet med søm direkte gennem båndet. De bånd, der dækker de glatte
led på skrinets nedre kanter er yderligere bøjet om
under skrinets bund.
193 Blot på lågets ene langside kan således tælles 23
kobberstumper i størrelsesordenen 0,5-1,5 cm 2 .
196 Jfr. T h o m a s Bircherods stik og Johan Hancks tegning samt akvarel (fig. 300). 1833 registreredes kun
tre ben. Jfr. note 136.
197 Jfr. Paludan-Müller, 1833 194f„ 198 og indb. af Birgitte Bøggild Johannsen, H u g o Johannsen, Birgit Als
Hansen og Morten Aaman Sørensen 1989. Selve skrinene synes herudover ikke berørt. - Skrålågskrinets
yderkiste, udtaget 1833, er genindsat i nichen, hvor
den blev genfundet og undersøgt 1989.
198 Jfr. note 127. Kulstof-14 dateringen blev foretaget
på
femur
(lårbensknogle),
laboratorienummer
K-6141. Konserveringsmidler søgtes fjernet før dateringen. Den konventionelle alder blev 860+/- 120
14 C-år før 1950. Beregnet med den 20 års midiede

atmosfæriske kurve efter Stuiver and Pearson 1993
giver dette en kalibreret alder på 1215 e. Kr., og ved
plus og minus en standard afvigelse 1030-1285 e. Kr.
For alderbestemmelsen, jfr. indb. af Pia Bennike.
199 Et slægtskab mellem skelettet i skrålågskrinet og
skelettet i søjleskrinet har ifølge oplysning fra Pia Bennike 1993 hverken kunnet af- eller bekræftes. Således
har korsbenet fra førstnævnte ingen lighedstræk med
det meget karakteristiske korsben fra skelettet i søjleskrinet. Prøver fra de udtagne knogledele fra de to
skrin er dog henlagt til en fremtidig DNA-analyse,
jfr. note 128.
Jfr. note 149. Blandt de punkter, Paludan-Müller
efter 1874-undersøgelsen fremførte s o m argument
for, at Knud den Helliges og Benedikts skeletter var
blevet forbyttet, dvs. at skrålågskrinet var Knudsskrinet, var, at Bircherod beskrev knoglerne i dette skrin
som solide og af en gullig farve, jfr. Noter til Ælnoth,
kpt. X X X I V (Gertz, Martyrhistorie 108). Set i m o d sætning til snehvide knogler, kan også de knogler,
der (endnu) ligger i skrålågskrinet idag, betegnes s o m
skinnende gule. Hér ligger i øvrigt endnu også et par
brændte knogler. Jfr. note 140.
200

Vævningen er en lærredsbinding med 26 z-spundne
kædetråde og 17 z-spundne skudtråde pr. cm 2 . Frynsen har rester af en tilsvarende vævning, 15x15 tråde
pr. cm. Jfr. indb. af Else Østergaard juli 1993.
2 0 2 Jfr. note 91 og 141. Et (dette?) linnedklæde lå allerede 1582 i søjleskrinet, jfr. Konninck (note 79).
203 Poul Nørlund omtaler i sine papirer (note 152)
stoffet s o m »drejlsagtigt«.
204 Jfr. Paludan-Müller, 1833 (note 141). Muligvis har
puden endvidere været en af dem, Bircherod 1694-96
nævnte placeret i skrålågskrinet.
205 Lærredet er sammensat af et større og et mindre
stykke, syet i forlængelse af hinanden. Jfr. Poul N ø r lund, note 152.
206 Dronning Christine 196 (»sancti albani arm«),
207 Dronning Christine 195, 359. Jfr. s. 458.
208 ÆldDaArkReg V, 1, 203-204; Jørgensen, 1887 165f.
og Gertz, Martyrhistorie 122.
2 0 9 Bircherod,
Noter til Ælnoth sp. 1439, note 270
(kap. X X X V ) og Bircherod, Knud den Hellige 77f.
Ligger der mere i Bircherods beretning end en ukritisk fortsættelse af Worms, kan det højst have den dog ikke særlig sandsynlige - forklaring, at det ene
skrin, Benedikts, blev fundet ved sydkapellets nedrivning og siden indmuret i korvæggen, hvor det andet skrin, Knud den Helliges, 40 år før var fundet.
Gertz, Martyrhistorie 118f. bygger videre på Bircherods forklaring og formoder, at begge skrinene 1582 er
fundet skjult i alteret i sydkapellet, og derpå begge
indmuret i korvæggen bag alteret.
201

S o m oplagt udækkede partier kan eksempelvis
nævnes overkanterne og det øverste af skrinets indervægge, over foerstoffet.
210

NOTER TIL S. 447-49
Jfr. note 86. Ligeså påfaldende s o m at munkene så
S. Knuds skelet var det, at de samtidig angiveligt fik
forevist kong Hans' og dronning Christines kranier i
Gråbrødre kirke. Disse burde 1622 hvile uberørt i de
henholdsvis 1513 og 1521 indrettede grave i klosterkirkens gulv, jfr. s. 516.
212 Johs. J. Duin, »På Vei mot Religionsfrihet under
Kristian IV«, KirkehistSaml 1987, 106, og Vello Helk,
»Rigshofmester Corfitz Ulfeldts katolske forbindelser«, smst., 131f. Sidstnævnte antager uden egentlig
diskussion, at det hele tiden har drejet sig om Knud
Lavards relikvier, hvilket korrespondancen dog ikke
utvetydigt viser. Jfr. også Steffen Heiberg, Enhjørningen. Corfitz Ulfeldt, Kbh. 1993, 71f., 77f.
213 Det Kongelige Danske Selskabs Begyndelse og Tilvext
i de tre første Aar, udg. Jacob Langebek, Kbh. 1748,
280.
214 Jfr. Danmark-Norges Traktater 1523-1750, VII, udg.
L. Laursen Kbh. 1926, 199f.
215 Danmark-Norges
Traktater 211.
216 Venligst meddelt af dr. Géza Jászai, kustos for
D o m k a m m e r , Münster, i brev af 1. juli 1994.
217 Bircherod, Knud den Hellige 79.
218 Jfr. C. F. Bricka (udg.), » K o n g Christian V.s egenhændige D a g b o g for Aaret 1694«, DaMag V, 4, 18981901, 301. Denne dag mønstrede kongen to fynske
regimenter ved Odense. Hverken 1695 eller 1696 synes kongen at have forladt Sjælland, jfr. E. Marquard
(udg.), »Af K o n g Christian den Femtes Dagjournaler
1695-1699«, DaMag VI, 2, 1916, 112f. At fundet af de
to skrin vitterligt skete 1694, fremgår også utvetydigt
af Bircherod, Noter til Ælnoth sp. 1437, note 267 (kap.
X X X I V ) : »Anno proxime elapso, nonagesimo quarto seculi huius decimi septimi«. Gertz, Martyrhistorie
37, note, formoder, at opgivelsen af dette årstal er en
fejl og tilskriver den sjuskeri hos udgiveren af Bircherods noter, Ernst von Westphalen. Begrundelsen
for, at det skulle være en fejl, er dog udelukkende
baseret på, at det af de sedler, der fandtes sammen
med skrinene 1833 (note 97) fremgår, at indmuringen
fandt sted 1696. Jfr. endvidere Langebek, SRD III,
388, note y.
219 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 1681-1706.
220 LAFyn.
Odense amtsarkiv. Breve til biskoppen
1750-52, nr. 216. Brev fra kirkeinspektionen til biskoppen 3. maj 1752.
221 LAFyn.
Odense amtsarkiv. Breve fra biskoppen
1750-52, nr. 216. Brev fra biskop Ramus til kirkeinspektionen 4. maj 1752.
222 LAFyn.
Odense amtsarkiv. Breve fra biskoppen
1750-52, skrivelse fra Kirkeinsp. til biskoppen 3. maj
1752. I første o m g a n g åbnedes et lille hul »paa 4 à 5
Tommer i Quadrat«. Om Søren Anchersens beretning, jfr. Odense Katedralskoles program, 1768, refereret i Odense bys historie 5, 156 og tilhørende note.
2 2 3 RA. DaKanc D 109, 1755 suppl. 5 y.

211

647

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1754-59. Liste over
bortsolgte materialer 26. sept. 1758.
225 RA. DaKanc H 18, 1. departement, 1834, Brevsager, nr. 1775, brev af 29. jan. 1833 fra Kirkeinspektionen til prins Christian (VIII) Frederik og brev af
1. febr. 1833 fra prinsen. Jfr. RA. DaKanc H 44, 1.
departement, 1833-34, Journaler.
2 2 6 Udskrifter af LAFyn.
Odense byfogedark. Fogedprotokol, henlagt i (note 225), samt i RA. Kirke- og
Undervisningsministeriet, Journalsager 1862-76, nr. Y
1089. Sagerne er endvidere optrykt i Helgenskrinene
4-12.
2 2 7 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Indkomne sager 1731-65.
Afsendelsen omfattede tre stk. trærammer eller lister,
fem stk. prøver af bronzebeslag og nogle små lister
samt to små forseglede pakker med prøver af tekstiler. Delene blev sendt fra Odense 29. juni 1833, hvorimod de påstået ledsagende akvareller ifølge Hancks
påskrifter er udført i Odense i hhv. august og september 1833. Dette forhold synes umiddelbart kun at
kunne forklares med, at akvarellerne er udført udfra
de ribbede skrin, idet beslagene er tegnet på med
støtte i Hancks skitser, fig. 300. En sådan arbejdsgang
ville også begrunde de åbenlyse fejl i Hancks gengivelse af beslagene, bl.a at alle beslag på skrålågsskrinets langside B er ens, sml. fig. 300 og 327-28. - Af
indsendte træprøver var der fra søjleskrinet et stykke af
kanten, hvoraf det kunne ses, at hele ydersiden havde
været beklædt med kobber, indersiden med violet silketøj, som var påslået med kobbernagler, under hvis
hoveder der var indføjet små firkantede stykker pergament. Hertil k o m to ligeledes uspecificerede stykker af kanten, det ene af facon som »et slags colonne«. Af kobber nævnes fra skrålågskrinet en del af
det usmykkede beslag på det karnisformede led, prøver af de kobberstifter, hvormed dette havde været
fæstnet, en af hver af de to lister på låget, med mønster beskrevet s o m hhv. blomster-zirater på en baggrund af små indslåede cirkler, og arabesker omgivet
af små kredse; et stykke af båndene med de bugtede
ranker på langside B og endelig listen med de to indfatninger fra gavl B. Fra søjleskrinet stammede beslaget med det vingede dyr, beskrevet som et slags arabeskzirater med en vis lighed med de drage- og slangefigurer, man finder på ældre arkitektoniske arbejder i Norden. Til dette skrin hørte endvidere en del
kobbernagler, svarende til naglerne fra skrålågskrinet.
Tøj prøverne omfattede et fragment af et ligklæde,
dvs. (hele?) »ørnetæppet«, beskrevet som en af alder
og vokspletter stærkt skadet damaskvævning med
ovale kredse dannet af arabesker og udfyldt af ørne
over fodstykker med »en slags firkantede munkebogstaver« indvævet. Mellem ovalerne var store rosetter,
mens mønsteret på den bevarede kant bestod af runde
figurer, indvævede med gult. Hertil k o m et uspecificeret antal prøver af et violet silketøj,, dvs. det chan224

44*

648

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

gerende taft, af det gule silkestof, der opfattedes som
bomuld, og af noget såkaldt groft flor-eller lærredsstof. Endelig nævnes et fragment af en pude med damaskvævet tøj (betræk) i gult og blåt (puden med det
fuglemønstrede betræk), samt et indre overtræk til
samme, af grøft lærred. Skønt den næstsidste post er
omtalt som et fragment, omfattede den givetvis hele
den lille pude, jfr. fogedforretningen i Odense 24.
juni 1833 jfr. Fogedprotokol aftrykt Helgenskrinene
11f.). Jfr. Vellev, 1981.
228 Regning fra F. Tietgen på sammenhæftning og reparation af skrinene, LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
1830-33. Et indtryk af istandsættelsens omfang giver
de brud på især søjleskrinet, som er angivet på Hancks
- fra hinanden svagt afvigende - tegninger og akvareller, fig. 300, 323-24, 535). N o g e n egentlig restaurering synes ikke foretaget. I følge kirkens regnskaber blev der 1833 forfærdiget fire små bænke, hvorpå
skrinene skulle stå i kapellet, mens fire tilsvarende var
beregnet til opstillingen under restaureringen. Af de
sidste blev i al fald de til S. Knuds skrin anskaffede
bænke solgt året efter, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
1830-46. Jfr. skrivelse fra Herbst, Strunk og Engelhardt 12. dec. 1874, Helgenskrinene 27f.
2 2 9 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1834-36; Mumme 259f.
230 LAFyn. Kirkeinsp.ark. R g s k og Stiftsøvr.ark. Rgsk.
1834-36. Af de sorte tæpper, stammende fra Ladegården, var det ene forsynet med et gult, kronet K.
231 Knoglerne, der udtoges før skrinene sendtes til K ø benhavn, var under restaureringen deponeret i henholdsvis Gråbrødre hospitals' skrin og murernes
laugslade, begge midlertidigt hensatte i Ebbe Munks
†kapel, jfr. N M . Korrespondanceark.
232 Jfr. breve fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsministeriet til direktionen for Oldnordisk M u seum og til professor Engelhardt 6. okt. og fra direktionen til S. Knuds kirkes Kirkeinspektion 8. okt.
1874, N M . Ministeriets ønske om at få skrinene sendt
af sted hver for sig skyldtes, at man skulle være aldeles sikker på, at de ikke k o m til at dele skæbne, hvis
der skulle indtræffe uheld under rejsen. Se desuden
Helgenskrinene 27f.
2 3 3 De mest ormædte dele blev tillige kogt i paraffin.
2 3 4 Kilderne til undersøgelsen og restaureringen af
skrinene 1874-75 findes i RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor, nr. 3603, Akter vedr. restaureringen 1862-76. Desuden i RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor, Journaler 1862-76, nr. Y
1089; i N M . Topografisk ark. og Korrespondanceark.,
samt i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. Et fyldigt udvalg er gengivet i Helgenskrinene 19-54. Jfr.
endvidere Vellev, 1986 133f. Restaureringen blev i alle
dele forestået af V. F. Steffensen.
233 Hancks angivelse af hvilke stykker træ, der manglede 1833, stemmer således ikke helt med, hvad M a g nus Petersen 1875 markerede som nyudført. Ifølge

Hancks akvarel har båndene på alle de glatte sider på
skrålågskrinets langside B endvidere samme mønster,
hvilket - om det skulle være korrekt - måtte betyde,
at der 1875 var tilsat mindst to forskellige typer bånd
af anden oprindelse. Mht. båndene på låget af det
samme skrin, lader akvarellen det vandrette bånd
være gennemgående, mens det på Hancks skitse antydes, at det er de lodrette, der er de gennemgående.
Jfr. også note 137.
236 Mellem fodstykkerne og skrinene var for at hindre
fugtindtrængning lagt kobberplader.
237 Behandlingen blev foretaget af konservator Steffensen, jfr. Nationaltidende 9. juli 1904.
238 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar 1929f. Om tekstilerne, jfr. Geijer, 1935. Puden var
så ødelagt, at fragmenterne af det mønstrede silkestof
måtte sys på et betræk, syet af nyt (håndvævet) gult
silke og udfyldt med en ny dunpude. Herefter blev
puden overtrukket med crepelin i en grøn farve, der i
forbindelse med puden virker omtrent gennemsigtig.
239 LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk. 1922f. og Sager vedr.
kirkens inventar 1929f. Læg vedr. helgenskrin. Før
udtagningen af tæppet, der som følge af sin placering
tværs over snosøjleskrinets ene ende var ved at revne
midtpå, overvejedes flere muligheder for fortsat både
at bevare det i sammenhæng med skrinet og holde det
udstrakt. Det blev således bl.a. foreslået at forsyne
skrinets hjørner med afrundede skjolde og at lægge et
stykke stof under ørnetæppet. Tanken om at erstatte
tæppet med en kopi blev fremsat, men med det
samme afvist af menighedsrådet.
240 Vellev, 1986 144f.
241 Indb. af Birgitte Bøggild Johannsen,
Hugo Johannsen, Birgit Als Hansen og Morten Aaman Sørensen 1989.
2 4 2 Om de nærmere omstændigheder, jfr. Kjær og
Bøggild Johannsen, »Hvad kisterne gemte« (note
128).
2 4 3 Jfr. Braun (note 136), 166f.
244 Efter 1035 udførtes et nyt skrin til Hellig Olav i
Nidaros, af træ med beslag af forgyldt kobber eller
bronze, ifølge Snorre endvidere prydet med guld,
sølv og ædelsten og af facon som en kirke, med tagformet (påhængslet) låg og svalegange. Jfr. Kielland,
»Hellig Olavs skrin« (note 130) samt om det skrin,
der tilkom i senmiddelalderen, Anne Lidén, »Der
Olavschrein in Stralsund«, Konsthistorisk Tidskrift
LXI, Stockholm 1992, 83-98.
2 4 5 Jfr. f.eks. mønsteret under bunden på et dåsespænde fra 1000'erne, gengivet i Viking og Hvidekrist.
Norden og Europa 800-1200, Uddevalla 1992 (kat.nr.
104). Mens denne er i Urnes-stil, er der især i ornamentets med prikker udfyldte dobbeltkontur generelle mindelser om den sene vikingetidsstil (Mammen
og Ringerik).
246 Tanken om denne udsmykning er, som nævnt, al-

NOTER TIL S. 454-55
lerede fremsat af Bircherod, Noter til Ælnoth sp. 1423,
note 211 (kap. XXVIII).
2 4 7 Jfr. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1922, red.
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat, Kbh.
1993, s. 312. Dateringen er udført af Niels Bonde. Jfr.
DK Århus 1402. Jfr. også retablet fra Odder, som dog
kun bærer ti apostelfigurer, omend indskriften nævner alle tolv navne, DK Århus 2536f.
2 4 8 Nichens mål er udvendig bredde 136 cm, indvendig 118,5 cm, bagvæggen 66,5 cm inden for murflugt. Højde ca. 260 cm.
2 4 9 S o m ovf. nævnt (s. 431 med note 130) fandtes 1833
rester af et egetræslåg i søjleskrinet. Hvor store disse
rester var, og hvordan de så ud, er dog ikke nærmere
beskrevet en omstændighed, der måske kan tolkes
derhen, at de hverken var særlige store eller særlig
karakteristiske. Hele låget har muligvis svaret til skrålågskrinet, eller det har været udformet som et sadeltag, jfr. lågene på f.eks. S. Hadelin-skrinet fra o.
1070-80, Tresors d'art religieux au pays de Visé et SaintHadelin, Visé 1988, eller Sigismund-skrinet, begyndt
i 12. århundrede, jfr. Ernst Gunther Grimme, Goldschmiedekunst im Mittelalter, Köln 1972, 80f. Om de
tidlige lågformer, jfr. Braun (note 243), 166 og 169.
250 Jfr. initial fra manuskript i Hessische Landesbibliothek, cod. 34, fol 7r., dateret til 1000-tallet (gengivet i Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, II,
Köln 1973, 315. O g s å de varierede blomster på kistens lodrette beslag minder om tidligmiddelalderlige
illuminationer.
251 Bengt Thordeman, »Erik den Heliges kungakrona«, i samme (red.), Erik den Helige. Historia - kult reliker, Stockholm 1954, 279.
2 5 2 NM inv.nr.
D 5144. Jfr. Nørlund, Gyldne altre
131f.
2 5 3 Tanken om en tidsforskel mellem låg og kiste,
fremsat af Erik Lassen (note 118) og Vellev, 1986, synes typisk opstået på grund af en tilbøjelighed til at
gøre de to skrins grundstammer samtidige. I »Brukrucifikset - et tidligmiddelaldersk klenodium«, Universitetets Oldsaksamling, Årbok 1956-57, 151-93, daterer Martin Blindheim således den bølgede ranke på
skrålågskrinets langside til 1100'ernes begyndelse, idet
han anfører, at der næppe er grund til at tro, at Benedikt fik sit skrin før broderen!
2 5 4 Den med små cirkler stemplede bund findes bl.a.
på Lyngsjöfrontalet fra o. 1170, jfr. Cinthio (note 116)
og Eriksson (note 117), sammen med firkløvere, anbragt s o m på skrålågskrinets ene lågbeslag. Sammen
med ranker som på det andet lågbeslag findes den på
en korsfod fra Niedersachsen, nu i domkirkemuseet i
Hildesheim, jfr. Peter Springer, Kreuzfusse. Bronzegeräte des Mittelalters 3, Berlin 1987, kat.nr. 28 (148f.).
Desuden på et bærealter fra 1200'ernes begyndelse,
nu i kunstindustrimuseet i Berlin, jfr. Dietrich Kötzsche, Der Welfenschatz in Berliner Kunstgewerbemu-
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Fig. 537. Skrålågskrinet, detalje med gennemboring,
muligvis brugt ved fastgørelse af lågets øverste del,
jfr. fig. 314 (s. 442). LL fot. 1981. - Shrine with hipped
roof, detail with drilled hole probably used for fastening the
upper part of the roof, cf. fig. 314.

seum, Berlin 1973, kat. nr. 3. Ranken genfindes på
Sindbjerg-frontalet, dateret til 1100'ernes sidste fjerdedel, N M . Inv. nr. D 927-28 og D 966-67. Jfr. Poul
Nørlund, Gyldne altre, 155f.
2 5 5 Går man ud fra, at det er Benedikt, der ligger i
skrålågskrinet, jfr. ndf., synes en datering til 1100'rnes
anden halvdel også at passe med det tidspunkt, hvor
en helgendyrkelse af begge brødre kunne bruges i det
politiske spil. Under bestræbelserne på at få den næste
Knud (Lavard) helgenkåret, til gavn for hans (og
Knud den Hellige samt Benedikts) gren af kongeslægten. Jfr. indførslen af de tre danske helgener i den
af John Lind behandlede russiske bøn (s. 430).
Forudsættes skrinene udført - og skeletterne nedlagt - med mindst 50 års mellemrum, kan det undre,
at der findes to underdyner betrukket med den usædvanlige (bomuldsagtige) gule silke (s. 436, 446). Hvis
dynerne har været fordelt med en i hvert skrin, kan
de dog enten tænkes overført fra de midlertidige kister, hvori de sandsynligvis begge, jfr. Knýtlinga Saga
89 blev lagt efter at være optaget fra kirkegulvet, eller
muligvis blelv begge nedlagt i forbindelse med den
sidste skrinlæggelse - Benedikts.
2 5 7 Jfr. Paludan-Müller, 1833 214f.
258 Geijer, 1935 104.
2 5 9 Jfr. bl.a. S. Albuins messehagel, nu i domkirkemuseet i Brixen, Sigrid Müller-Christensen m.fl.,
Sakrale Gewänder des Mittelalters, udstillingskatalog.
München 1955, kat.nr. 17, s. 17 og liglagen fra SaintEusèbe, nu på museet i Auxerre, jfr. Jannie Durand,
»L'art byzantin dans les collections publiques francaises«, La Revue de musees de France 4, 1992, octobre
(om udstilling på Musée du Louvre).
256

Jfr. Geijer, 1935 104: Er »ørnetæppet« udført på
Sicilien før 1100, »måste vi emellertid få en høg tanke
om skickligheten hos de vävara, som voro föregän-
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garna till de berömda sicilianska palatsverkstäderna«.
Et eksempel på et siciliansk arbejde fra 1100'erne er
Karl den Stores kappe, jfr. Europa und der Orient 8001900, Gütersloh/München 1989, 3/19.
261 Om domkirkens Albansrelikvier, jfr. s. 458.
2 6 2 At Benedikt ikke var officielt helgenkåret, behøvede ikke at forhindre ham i at blive skrinlagt. I Vestervig fandtes således et skrin med den hellige - men
ikke kanoniserede - Thøger, og i Viborg et skrin med
den kun lokalt helgenkårede Kjeld, jfr. Henry Petersen, »St. Kjelds helgenskrin i Viborg domkirke,« Årh
OldkHist 1888, 110-14.
263 Det er uvist, hvor gammel Erik Lam var ved sin
død 1146. Men han kan godt omfattes af de ord, Valdemar den Store 1180 fremsatte om at have flere frænder blandt helgenerne i S. Knud (note 55). Dette kildested er flere gange fremhævet af tilhængerne for
teorien om Benedikt.
2 6 4 Jfr. Helgenskrinene 33-43.
2 6 5 Knoglerne blev ifølge Ælnoth nedlagt »ad instar
niuis Candidas et serico decenti inuolutas (hvide som
sne og svøbte i fin silke)« jfr. Gertz, Vitae Sanctorum
134, og Albrechtsen, Ælnoths Krønike 52.
2 6 6 En lignende forvaring af en middelalderlig kirkeskat er f.eks. kendt fra Roskilde domkirke, hvor
skjulestedet var en skorsten (DK Kbh.Amt 1664 og
1668).
Jfr. Dania Chorographia, Otonium og Konninck. De
gule mursten, der 1989 blev fundet i den nedre niche,
kan stamme fra en gentilmuring 1582. - Efter udvidelsen af den øvre niche var de to nicher kun adskilt
af et murstik, jfr. indb. 1989 (note 241).
2 6 8 Oplysningen om, at skrinet blev stillet til almindelig beskuelse, må betragtes s o m rigtig for så vidt som
Konninck ikke havde nogen grund til at give fejlagtige
oplysninger på dette punkt, modsiger den af Tore
N y b e r g forfægtede forestilling om, at skrinene blev
opfattet s o m et upassende minde fra den katolske tid
og så hurtigt s o m muligt muret inde igen. Den
samme tanke er fremme hos O v e Jørgensen, jfr. Otonium 65.
2 6 9 Hvis Benedikts skrin, sådan som Damgaard, »Capeller« 142f. mener, var blevet plyndret i reformationstiden, ville dette næppe være noget, der kunne
huskes i 1696. Det kan da så blot undre, dels at det har
været nødvendigt med en så hurtig og (som følge
deraf) hårdhændet plyndring, som skrinet bærer
præg af; dels at dette ribbede skrin omhyggeligt er
blevet gemt af vejen, for efter fundet 1582 at være sat
ind på højkant ved siden af Knudsskrinet uden lukke
for lågets åbning.
267
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M.C1. Gertz, Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi II, Kbh. 1918-20, 299. Kommenteret af Jørgen
270

N y b o Rasmussen, Broder Peder Olsen som de danske
franciskaneres historieskriver (Skrifter udgivet af Det historiske Institut ved Københavns Universitet VI),
Kbh. 1976, 67-72.
271 Cosmographia universalis lib. VI, Basel 1544, 965
(her citeret efter udgaven, Basel 1554, 814). Beskrivelsen gentages omtrent ordret i Gerhard Mercator,
Atlas sive cosmographiae meditationes de fabrica mundi et
fabricati figura, Amsterdam 1632, 116.
2 7 2 »Historiske Optegnelser fra 1545 til 1563«, i Rørdam, Monumenta I, 1, 704.
273 Jacob Madsen 291.
274 DaMag I, 1745, 23-28. En håndskreven version af
slægtsberetningen med farvelagte illustrationer af familievåbnene og ajourført til 1738 findes på KglBibl.
NyKglSaml 1300, 2°. Beretningen, der efter skriften
at d ø m m e er nedfældet af to hænder - den ældste part
afsluttende s. 13 med en statusopgørelse for året 1713,
den yngre med årstallet 1738 - er for den ældre del i
hovedtræk identisk med den af Rostgaard publicerede, men rummer visse interessante variationer, vigtigst at salig Frans Bergs beretning var foretaget/or 50
ar siden (ikke »for et Aar siden«, som i DaMag 24).
Desuden at det specielt var på altertavlen, hans 12
svende arbejdede (»Derpaa arbeidede XII Svenne«),
ikke i værkstedet generelt, s o m DaMag's beretning
lader formode. N y t i forhold til DaMag er endvidere
omtalen af, at Frans Berg efter en tid i det reformerede Vestervig kloster som læsemester blev »kaldet til
Odense i Fyen til Graabrødre at være sognepræst«,
vel umiddelbart efter Hospitalets oprettelse 1538.
M a x Hasse fremlagde 1965 et slående bevis for
Claus Bergs lybske afstamning, idet han kunne identificere ham med en i lybske kilder omtalt person af
samme navn, jfr. »Lübecker Maler und Bildschnitzer
um 1500«, II, Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte IV, München, Berlin 1965, 141 (omtale af en
arvesag i Lübeck 1507, hvor Claus Berg, »Bürger zu
Odense« nævnes som medarving til en formue efter
maleren Cord Bornemanns enke). Karin Wörner
fremførte i Die Güstrower Domapostel und Claus Berg,
Magisterarbeit im Fach Kunstgeschichte bei der
Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 1990 (utrykt
dissertation, eksemplar på D K ) , 31, argumenter, der
synes at bekræfte Bergs fornemme herkomst.
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Tagebuch des Erich Lassota von Steblau (note 84) 191.
Her turde været sket en sammenblanding mellem
kong Hans' datter, kurfyrstinde Elisabeth af Brandenburg, der af Lassota fejlagtigt omtales som gift i
Lothringen, og Christine, Christian II's datter, der i
sit andet ægteskab var gift med hertug Franz I af
Lothringen.
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Otonium 28-29.
Itinerarium Danicum (note 86). Angiveligt beså de
to katolikker ved samme lejlighed kong Hans' og
dronning Christines kranier (»integra capita«). Dette
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forudsætter imidlertid, at begge grave var tilgængelige på det tidspunkt - en omstændighed, der vanskeligt lader sig forklare. Rejseberetningen omtaler
endvidere Knud den Helliges levninger, jfr. s. 427.
279 PræsteindbWorm
75f. Tilsvarende identificeredes
drengen på kong Hans' epitafium med Christian II,
mens det hævdedes, at hertug Fransciscus og hans
broder, Christian II's børn var begravet på nordsiden
af kong Hans' begravelse.
2 8 0 C . E . A . Schøller, » O m K o n g Hans' og Kristiern
II's Billeder i Odense,« ArkMus III, 1905-08, 448-50.
Jfr. desuden Sven Arnvig, »Maleren Hans Schütte fra
Odense,« FyÅrb II, 1942-46, 220f. og Povl Eller, Kongelige portrætmalere i Danmark 1630-82, Kbh. 1971, 43.
281 Danmarks oc Norgis fructbar Herlighed, Kbh. 1656,
91.
282 Holger Jacobæus' Rejsebog (1671-1692), udg. Vilhelm
Maar, Kbh. 1910, 4, 32. Sammenligningen turde i
begge tilfælde gælde den nuværende højaltertavle fra
Antwerpen (o. 1560), af Jacobæus omtalt som udsmykket med Kristi fødsel, passion etc., og næppe
den †højaltertavle fra 1498, jfr. herfor dog DK
KbhAmt 1657.
2 8 3 Jfr. s. 633 note 5.
284 Jfr. KglBibl. NyKglSaml 4646, 4° med latinsk tekst
og NyKglSaml 739a, 4° med - på dette sted - dansk
tekst. I kommentarerne vedrørende de kongelige våbentavler (kun medtaget i NyKglSaml 4646, 4°) tidsfæstes dronning Christines donation til 15.. , idet årstallet MD efterfølges af en lakune, der heller ikke er
udfyldt i senere afskrifter, f.eks. Thott 1426, 4°.
2 8 5 Resen, Fyn 26.
286 Kong Christian Den Andens (...) Danske Lov-Bøger
(...), Kbh. 1684, upagineret tillæg efter s. 84. Her
gengivet Jacob Bircherods signerede og daterede stik
fra 1683 af K o n g Hans' monument (jfr. NyKgSaml
739b, 4°), altertavlens predella med portrætterne
nummereret fra 1-7, Frans' epitafium, betegnet
» N . 8 « og Christian II's samt Elisabeths våbentavler,
betegnet » N . 9 « , refererende til Resens beskrivelse.
Disse tre sidste er mere detaljeret udarbejdede i forhold til stikkene i Thott 1426, 4° og NyKglSaml 739b,
4°. I Christian Aarslevs omarbejdning af Resens manuskript, delvis bevaret i håndskriftet, Den Arnemagnæanske Saml. 360, fol, er indklæbet stikkene af kongefamilien fra predellaen og kong Hans' epitafium.
2 8 7 Resen, Lovbøger, 1684. Denne passus findes ikke i
Resens Danmarksbeskrivelse, jfr. KglBibl. Uldall
186, 2° eller i Resen, Fyn 49. Muligvis kunne kilden
hidrøre fra en beretning om dronningens særlige pro. tegé, den belgiske franciskaner Vincens Kampe, der
1520 blev bispeviet i Odense i forbindelse med Jens
Andersen Beldenaks udlændighed. I håndskriftet,
Dania illustrata (KglBibl. Additamenta 138, 4°) nævner
Jens Bircherod - efter at have refereret Resen, Lovbøger, 1684, hvordan den meget f r o m m e dronning til
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kirken havde bestemt et pragtopbud af flere udsmykninger (»ornamentorum plurium apparatum«), da
hun mærkede døden nærme sig. Imidlertid undlod
Vincens Kampe, der af den døende dronning var udpeget til eksekutor af hendes testamente, at udføre
dronningens sidste vilje, hvilket Bircherod havde
fundet omtalt i et - ikke betegnet - lille håndskrift
(»quondam libello M . S . « ) . Således tilegnede franciskaneren sig selv de midler, som hun havde bestemt
til f r o m m e formål, eller lod dem føre ud af landet til
sine fæller. O g s å Cornelius Hamsfort nævner i sin
bispekrønike biskoppens svigagtighed, jfr. SRD VII,
239-40. Om Bircherods kommentar, jfr. også Holger
Fr. Rørdam, »Fra Reformationens Tidsalder«, KirkehistSaml 3, III, 1881-82, 240.
KglBibl. Additamenta 161, fol.
Bircherod nævner ligesom Resen (s. 462) planerne
om at flytte altertavlen til domkirken og fundet af
breve med forbandelser m o d dem, der påtænkte dette
skridt, men føjer til, at forbandelserne også gjaldt for
en flytning af Stormklokken fra Gråbrødre kirke.
Denne blev dog allerede o. 1618 overflyttet til
S. Knud (jfr. s. 629), hvilket kunne give en tidsgrænse
for de(t) omtalte dokument(er).
290 Aagaard 18.
291 Theatrum Daniæ, Bremen 1730, 156; Marmora Danica I, 224-5; DaAtlas III, 447f. og VI, 589f.
292 HofmFund V, 146.
2 9 3 KglBibl.
NyKglSaml 407, fol. Om håndskriftet,
jfr. E. Gigas, Katalog over Det store Kongelige Bibliotheks Haandskrifter, I, Kbh. 1903, 233. Thorlacius-Ussing (note 322) s. 130, omtaler håndskriftets tegninger
af koret, dog uden at identificere ophavsmanden eller
gøre rede for de øvrige illustrationer og notater.
294 Odense universitetsbibliotek. En margintilføjelse
s. 64 henviser til Iversens Maaned-Skrift 1787-88. For
beskrivelsen af Gråbrødre kirkes kor, jfr. 42-50.
2 9 5 I en notits om alterets motiver s. 43 nævnes ganske
vist, hvordan tavlen forestiller »Christi Fødsel(!), Lidelse, Opstandelse, Himmelfart, i Billedhugger-Arbejde, stærkt forgyldt«, men førstnævnte må antagelig referere til den - fejlagtigt - identificerede fremstilling af Maria med barnet i hovedtavlen, jfr. ovf.
296 Oversyn over Fædernelandets Mindesmærker fra Oldtiden (...), 1806 med omtale af en fodrejse på Fyn i
august 1805, 25f. Desuden Rasmus Nyerup og Søren
Abildgaard, Antiquariske Rejser i Aarhus Stift i Aarene
1771 og 1807. M e d et Tillæg indeholdende en halv
Snes Odenseske Monumenter i Kobber, Kbh. 1808.
297 Nyeste
Skilderie af Kjøbenhavn 3, nr. 55, 1806,
861-67 (anonymt indlæg: »Den Odenseeske Altertavle.«). Interessant er her angivelsen af tavlens mål
»fra Alterstenen til dens øverste Spidse« som værende
10 alen høj, dvs. ca. 627 cm. Selve midtskab og predella måler hhv. ca. 372 cm og 100 cm, dvs. ialt ca.
472 cm. Den ældre målangivelse turde derfor indreg288
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ne det sekundære topstykke (»dens øverste Spidse«),
selvom målet bør tages med forbehold. Det demonstrerer målangivelsen på bredden af den åbnede tavle,
angiveligt 8 3/4 alen (548 cm) m o d reelt ca. 600 cm.
De senere forfattere angiver næsten enslydende alterets dimensioner som 8 alen (501 cm) i højden (reelt
472 cm) og 5 alen (313 cm) i bredden ved uåbnet
stand (reelt 301 cm), jfr. Mülertz, 1813 12f., Molbech,
1815 143 og Viborg, 1854 (jfr. note 307) 435. Her synes
det sekundære topstykke og de eventuelt sekundære
sidefløje ikke medregnet.
298 Mülertz, 1813 12. Samtidig påpegede han savnet af
en ordentlig aftegning af tavlen, en mangel, som J o han Hanck muligvis havde tænkt sig at afhjælpe, jfr.
ndf. Selv havde Mülertz rådført sig med Hanck, men
dog undladt at benytte klokker Kisbyes materiale,
heriblandt »en slags Beskrivelse« af altertavlen, måske den ovennævnte.
299 Mülertz anførte, at Hanck »en Tid har sysselsat sig
med at aftegne dette (...) Fortidsminde«, jfr. Mülertz,
1813 17 note ss. Tegningen af predellaen, der er signeret og dateret 1813 af Hanck og påført en kommentar af Christen Jürgensen Thomsen, refererer antagelig til denne registrering. D o g kendes ikke andre tegninger af altertavlen fra Hancks hånd.
300 Ungdomsvandringer i mit Fødeland, II, Kbh. 1815,
142f.
301 Monument over Kong Hans og Dronning Christina, i
St. Knuds Kirke i Odense, Kbh. 1827, 29, note o.
3 0 2 Jfr. Niels Laurits Høyens Skrifter I, udg. J . L . U s sing, Kbh. 1872, 172f.
3 0 3 I det følgende refereres til artiklen »Claus Berg og
hans Altertavle«, KirkehistSaml II, 3, 1864-66, 506-33.
304 KglBibl. s eksemplarer af Høyens værk mangler
fotografier. Et fotografi af Rye o. 1865 med bortretouchering af topstykket og predellaens sidefløje findes i Møntergården, Odense (fig. 343).
305 Niels Laurits Høyens Skrifter II, Kbh. 1874, 338-373
med genoptryk af træsnit fra Traps Danmarksbeskrivelse, 2. udg. 1873.
306 Notebog VIII, 1830, i N M .
307 KirkehistSaml I, 2, 1853-56, 425-51.
3 0 8 Derudover var artiklen endnu et indlæg i den kritiske debat omkring Gråbrødre kirkes skæbne og biskop Peder Hansens - efter forfatterens mening - lidet glorværdige rolle heri. Kritikken af biskop Hansen blev uddybet af J.P.F. Kønigsfeldt, » N o g l e Bemærkninger, foranledigede ved Afhandlingen 'Altertavlen i Frue Kirke i Odense'«, KirkehistSaml II, 1,
1857-59, 158f., men blev kraftigt imødegået af biskoppens efterfølger, C . T . Engelstoft, » O m Biskop
P. Hansen og Nedlæggelsen af Graabrødre Kirke i
Odense«, Teologisk Tidskrift 9, Kbh. 1858, 330f.
309 Høyen, 1865 513.
310 Den Veit Stoss eller hans værksted tilskrevne Rosenkranstavle (o. 1518) fra Frauenkirche i Nürnberg, i

dag i Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
(inv.nr. O 229). Jfr. Høyen, 1865, 520. En afstøbning
heraf fandtes på Oldnordisk Museum. I sine udaterede notater fremhæver Høyen to andre relevante
Rosenkransfremstillinger, Martin Schaffens malede
tavle i Schwabach ved Nürnberg og et vægmaleri i
Weicheim ved Esslingen.
311 Hvorfor Høyen netop fremhævede S. Bonaventura, herom kan man kun gisne. Måske er han blevet
bragt på sporet gennem samtaler med kirkehistoriken
C . J . Brandt, der var medstifter af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og s o m i årene 1858-65 syslede
med en plan til en systematisk udgivelse af opbyggelseslitteratur fra klostertiden, heriblandt uddrag af
S. Bonaventuras skrifter. Kirkehistorikeren Carsten
Bach-Nielsen, Århus, takkes for at have peget på
denne omstændighed. Jfr. også Dansk Kloster-Læsning
fra Middelalderen I, Kbh. 1865, forord, III. Beckett,
1896 (jfr. note 318), 53 antydede, at han kendte H ø y ens vej til S. Bonaventura uden dog at gøre nærmere
rede herfor.
312 Høyen, 1865 512.
313 N M .
Korrespondancearkiv. Sager vedr. S. Knud,
Vor Frue og S. Hans.
314 Jfr. brev af 1. nov. 1893 fra Henry Petersen til Kultusministeriet, RA. Kirke- og Undervisningsministeriet,
1. kontor, journalsager PP 1068, 1889.
315 E . F . A . Münzenberger,
Zur Kenntnis und Wiirdigung der Mittelalterlichen Altäre in Deutschland, I,
Frankfurt am Main 1885-90, med omtale af Odensetavlen 133f., samt Adolph Goldschmidt, Lübecker
Malerei und Plastik bis zum Jahre 1530, Lübeck 1890,
med omtale af Claus Berg 32f.
316 Rapporten (herefter: Magnus Petersen, 1887) fmdes
i RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor,
journalsager PP 1068, 1889. Jfr. også note 314. Om
parallellerne, jfr. Høyen, 1865 520-21 og Beckett, 1895
107-8.
317 Beckett, 1895 113.
318 »Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder. En Selvanmeldelse«, Tidsskrift for Kunstindustri,
1896, 56.
319 R. Struck, »Claus B e r g « , Lübeckische Blätter 23, 3,
1916, 40-45; samme, »Materialien zur Lübeckische
Kunstgeschichte«, Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 23, Lübeck 1926,
206-23; samme, »Zur Kenntnis Claus Bergs und seiner Werkstattgenossen«, Mitteilungen des Vereins für
Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 15, Lübeck
1929, 19-38. K. Schaefer, »Claus Berg aus Lübeck«,
Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen, Berlin
1917, 112-34; samme, »Zur Lebensgeschichte der Lübecker Bildhauers Claus B e r g « , Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, 13,
Lübeck 1918, 169-80; samme, »Der Lübecker Bildhauer Claus B e r g « , Lübecker Jahrbuch, der Wagen, Lü-
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beck 1937, 26-43; Curt Habicht, Hanseatische Malerei
und Plastik in Skandinavien, Berlin 1926, 50f.; H. Deckert, »Die lübisch-baltische Skulptur am Anfang des
16. Jahrhunderts«, Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, Marburg 1927, 1-77. Beckett kommenterede teorien, der tidligst fremførtes af Struck (1916) i
»Claus B e r g « , Kunstmuseets Aarsskrift 1917, 178. Diskussionen forplumredes dog af en tysk påstand om de
danske forskeres tolkning af Claus Bergs danske afstamning, jfr. Habicht (1926), 50, note 67 og Deckert
(1927), 72, hvilket skarpt blev imødegået af Thorlacius-Ussing, » N o g l e nyfundne Arbejder af Claus
Berg«, Kunstmuseets Aarsskrift, 1926-28, 109 (»Ingen
har nogensinde paastaaet dette«).
3 2 0 E. F. A. Münzenberger og S. Beissel, Zur Kenntnis
und Würdigung der Mittelalterlichen Altäre in Deutschland II, Frankfurt am Main 1895-1905, 93. Desuden
S. Beissel, Die Verehrung U.L.Frau in Deutschland
während des Mittelalters, Freiburg (1896) 1909, 566f.
Endvidere Henrich Feurstein, »Allerheiligenbild«,
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, I, Stuttgart
1937, sp. 377.
321 Münzenberger og Beissel (1895-1905), 93 og Habicht (jfr. note 319), 51 s o m et referat af ovennævnte.
322 Billedskæreren
Claus Berg. En Fremstilling af hans
Liv og Virksomhed med særlig Henblik paa nyere Fund og
Undersøgelser, Kbh. 1922. Afhandlingen, som ifølge
forordet allerede forelå afsluttet februar 1919, bragtes
tankevækkende nok med et engelsk resumé, fagligt
set en absurditet på baggrund af den overvejende
tyskdominerede forskningstradition, den indgik i og
til dels polemiserede imod, men vel forklarligt udfra
den politiske virkelighed. En første meddelelse af sine
resultater havde Thorlacius-Ussing bragt i Kunstmuseets Aarsskrift, 1920, 57-67 (»Træskærerarbejder af
Claus Berg i københavnske Museer«),
3 2 3 Jfr. Beckett, »Claus Berg« (note 319).
3 2 4 Jfr. breve fra Beckett i Thorlacius-Ussings privatarkiv, N M .
325 Thorlacius-Ussing, 1922 11; Dronning Christine, 297
og 365. Karl Schaefer, Claus Berg aus Lübeck (note
319), 112-34, spec. 121.
326 Frederik I.s Registranter.
327 Thorlacius-Ussing,
1922 14.
328 Thorlacius-Ussing,
1922 30.
329 Thorlacius-Ussing,
1922 90f.
330 Thorlacius-Ussing, 1922 113 og 116.
331 »Lübecker Maler und Bildschnitzer um 1500, II«
(jfr. note 275), 141f.
332 V. Thorlacius-Ussing, »Claus Berg paa Fyen«,
FyStbog 1969, 71-91, spec. 75.
333 Bent Jacobsen, Claus Berg. Altertavlen i Sct. Knuds
Kirke, Odense. Tavlens restaurering 1976-1983, Korinth
1992. Rapporten findes i fotokopi i N M . og D K ,
samt hos forfatteren. Endvidere findes et fyldigt fotografisk dokumentationsmateriale i 23 ringbind i N M .
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Fritz Thode, »Odense domkirkes Claus Berg altertavle under restaurering«, FyStbog 1982, 26-44; samme, »Den igangværende restaurering af Claus Bergs
altertavle i Odense Domkirke«, Polykrom skulptur og
maleri på træ, red. Steen Bjarnhof og Verner T h o m sen, Kbh. 1982, 106-111; smst. artikler om Claus Berg
af Erik Skov (jfr. note 411), Mogens Larsen (jfr. note
404) og Ulla Haastrup (jfr. note 335).
3 3 5 »Die Maler der Werkstatt Claus Bergs und Cranachs Holzschnitte«, Bild og Betydelse, Å b o 1976, 91107; redaktion af altertavlen (1973-78) i Vor Frue
kirke, Århus, DK Århus 1112-40; »The use of graphic
models in Claus Berg's workshop«, Polykrom skulptur
og maleri på træ (note 334), 1982, 90-93; »Brugen af
forlæg i Claus Bergs værksted i Odense i 1. fjerdedel
af 1500-tallet«, Imagines Medievales. Studier i medeltida
ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri och konsthandverk,
(Acta Univ. Upsaliensis, Ars suetica, vol. 7), Uppsala
1983, 113-127; »Fynske malere i Claus Bergs værksted
omkring 1510-27«, Årbog for Svendborg & Omegns Museum, Svendborg 1993, 34-51; »Claus Berg«, Weilbach, KunstLeks 4. udg. I, Kbh. 1994, 222-24.
336 »Alterskabet i Sct. Knuds kirke i Odense og Erhard Schöns rosenkrans«, Den iconografiske Post 3,
Stockholm 1986, 32-38; »Odensetavlen og rosenkransmotivet. De teologiske forudsætninger for hovedfeltets fremstilling på altertavlen i St. Knuds kirke
i Odense«, hikuin 14, Højbjerg 1988, 159-172. Beklageligvis undlod Pentz heri at pege på Høyens og Becketts ældre behandlinger af emnet, og han har derfor
uret, når han s. 162 fremhæver Thorlacius-Ussings
»næsten clair-voyant(e) klarsyn« og »forbløffende instinkt« ved betoningen af dette tema. Erhard Schöns
rosenkranstræsnit er allerede 1926 nævnt af Fritz
Fuglsang som forlæg for rosenkranstavlen i Hviding,
jfr. »Der Hochaltar zu Hvidding«, Nordelbingen 5, 1,
Kiel 1926, 321f., og denne altertavles nære lighed med
Odensetavlen er understreget af Erik Moltke 1957 i
DK SJyll 1140. Jfr. også note 543.
337 »Claus Bergs kongelige altertavle og franciskanerne. En
tolkning«. Utrykt manuskript januar 1993; et eksemplar heraf venligst overladt DK af forfatteren.
3 3 8 Jørgen N y b o Rasmussen, Broder Jakob den Danske,
Odense 1986, 95-97. Observanternes betydning for
Gråbrødreklosteret i Odense, der blev bevægelsens
moderkloster er af samme beskrevet i »Broder Laurids Brandsen og reformen i Odense Gråbrødrekloster 1469«, FyÅrb 1968-70, 192-98. I Broder Peder Olsen som de danske franciskaneres historieskriver (note
270), 67-72, har han endelig draget vigtige paralleller
mellem Erik Klippings stiftelser og initiativer vedr.
Gråbrødreklostret i Odense 1279, 1283 og 1285 og
kong Hans og dronning Christines initiativer mht.
kongeligt patronats, valget af kirken som kongelig
gravkirke og stiftelsen af altertavlen.
3 3 9 I nyere oversigtsværker s o m Erik Lassen, Dansk
334
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kunsthistorie (Politikens forlag) I, Kbh. 1972, 276-88
og Hans Jørgen Frederiksen, Ny dansk kunsthistorie. 1.
Troens kunst (Fogtdals forlag), Kbh. 1993, 193-200, er
Odensetavlen detaljeret beskrevet, dog uden tilføjelse
af væsentligt nyt. Under redaktionens udarbejdelse er
fremkommet en utrykt specialeafhandling om Odensetavlen, indleveret til Institut for Middelalderarkæologi ved Århus Universitet: Britta Andersen, Claus
Bergs Altertavle i Odense domkirke. Teknik og motivverden i forhold til samtidens altertavler, Århus 1993. Delresultater herfra publiceredes i sammes »Claus Malers
mesterværk«, Skalk 4, Højbjerg 1994, 15-25. Specialet og artiklen rummer en detaljeret gennemgang af
den ældre litteratur, men bygger for redegørelsen af
de tekniske aspekter så godt som udelukkende på
Bent Jacobsen, 1992. Enkelte nye grafiske blade og malerier er inddraget til belysning af værkstedets forlægsbeholdning.
340 Ingeborg Kähler, Der Bordesholmer Altar - Zeichen
in einer Krise - Ein Kunstwerk zwischen kirchlicher Tradition und humanistischer Gedankenwelt am Ausgang des
Mittelalters, (Studien zur schleswig-holsteinischer
Kunstgeschichte, 14), Neumünster 1981. Jfr. også
Gert van Osten og Horst Vey, Painting and Sculpture
in Germany and the Netherlands: 1500-1600, (Pelican
History of Art), Harmondsworth 1969, 246f. og
Ernst Ullmann (udg.), Geschichte der deutschen Kunst
1470-1550. Architektur und Plastik, Leipzig 1984, 266f.
341 Allerede Mülertz, 1813 15 noterede, at hverken predellafigurerne eller personerne i første række havde
blytakker, hvorimod kronerne »højere på Altertavlen« havde bevaret disse dele. Behrends' tegninger fra
1858 (jfr. fig. 345-47) gengiver alene kronetakker på
tre figurer: Ludvig den Hellige (B17) i anden række,
David (C5) i tredje række og Maria i øverste zone. De
to førstnævnte har takker, formet som en fembladet
roset med gennembrudte spidser, hvorimod Marias
krone har tak, dannet som et patriarkalkors med små
lodrette stave på tværarmene, foruden et enkelt kors
(fragment af tak af den foregående type?). Magnus
Petersen registrerede 1884 - omend kun i forbindelse
med tredje rækkes figurer, - at der kun fandtes små
rester tilbage, ligesom Marias krone var beskadiget. I
sin restaureringsrapport fra januar 1887 nævnede han,
men kun i forbindelse med predellaens figurer, at der
til kronerne blev gjort nye blade efter nogle ældre,
som fandtes bag figurerne. En usigneret rapport, formentlig af Henry Petersen ( N M . Magnus Petersens arkiv) konstaterer lakonisk, sammen med andre iagttagelser vedrørende den anvendte skulpturteknik og
overvejelser om de manglende helgenattributter,
»Kronespidserne samme Model s o m paa Sanderum
Tavlen«. Hvorvidt denne konstatering gælder de fragmentariske, ældre dele eller det snarere, hvad synes
mere sandsynligt, var en vejledning for Magnus Petersen i forbindelse med nyfremstilling af takker, er

uvist. Af fotografier fremgår imidlertid, at Magnus
Petersen forsynede samtlige kroner med takker af to
typer, ganske svarende til blytakkerne på Maria
og Kristusfiguren på Sanderumtavlens nordfløj: en
større, formet som en fembladet, lukket roset (krone
på predellafigurerne, i første række Katharina, Maria
og Elisabeth, samt engel, i anden række engel, S.
Ludvig, i tredje række David, samt i øverste zone
Maria) og en mindre, firdelt, af en sommerfuglelignende form (engel, Barbara i første række, engel i
anden række). I forbindelse med Termansen senior og
juniors restaurering 1931-37 fornyedes angiveligt
flere blytakker, da de ældre var forsvundet eller defekte. Niels Termansen indleverede selv prøver af
ældre takker til Nationalmuseet (D 12262, dog tilbageleveret febr. 1982, jfr. notat i Inventarprotokollen). I et brev 24. nov. 1933 noterede Termansen takkernes lighed med brudekrone fra Middelfart o. 1520
( N M . D 12257), jfr. N M . Korrespondancearkiv. De firdelte og fligede, bladlignende takker er nærmest beslægtede med Magnus Petersens lille version af takkerne. Sammenligningen med Middelfartkronen anføres også, dog uden nærmere redegørelse i Fynsk
kirkesølv 20. Her vises imidlertid til sammenligning
Marias krone fra Himmelkroningen, hvis takker som
ovenfor nævnt synes rekonstrueret af Magnus Petersen, og under alle omstændigheder var anderledes
formet end de ældre (oprindelige?), vist på Behrends
tegning (fig. 345). I forbindelse med restaureringen
1976-83 blev 25 store takker og 11 små fornyet, idet
der nystøbtes i alt 50 store og 25 små takker, jfr.
håndskrevet fortegnelse over fornyede takker i Fritz
Thodes arkiv, indleveret fra Bent Jacobsen, Korinth
til NM juli 1993. Prøver af ikke-anvendte takker, såvel nye som - tilsyneladende ældre - findes samme
sted.
3 4 2 En sekundær samling af hjørnerne med bånd af
påsømmede brede fladjern er fjernet ved den seneste
restaurering, jfr. Bent Jacobsen, 1992 119, 123.
343 Bent Jacobsen, 1992 108f.
3 4 4 Spor af en ældre støtteanordning er bevaret, idet
en øsken med en 48 cm lang jernkrog er fastgjort
yderst på begge sider af predellaens overplanke, 7 cm
fra bagkant, formentlig beregnet til at fæstnes i øsken
eller krog nederst på sidefløjene. Spor heraf ses dog
ikke.
3 4 5 En indsat, rektangulær lus mellem de to planker
stammer muligvis fra en tidligere restaurering og
næppe fra et indsat relikviegemme, jfr. ndf. og Bent
Jacobsen, 1992, 105, 117.
346 Jfr. herfor også Magnus Petersen, brev af 4. nov.
1885 til altertavlekommissionen (jfr. note 491). Det er
dog bemærkelsesværdigt, at falsene i overplanken videreføres på den anden side af predellaens lodrette
rammer. Bent Jacobsen har mundtligt nævnt muligheden af, at disse måske kunne tolkes som spor efter
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skydelåger, en indretning, som dog ikke ville være
forenelig med den skulpturelle udsmykning af predellafeltet i dens endelige udformning. Anvendelse af
skydelåger turde kun være meningsfuld, dersom predellaen rummede relikvier, og altertavlen således
havde funktion af et relikviealter. Herom vides dog
intet. En rektangulær plade i predellaens bagklædning må antagelig tolkes som en udlusning efter en
knast og næppe noget dække over et hulrum til et
eventuelt relikvie, jfr. ovf. Om skydelåger eller forsatstavler i relikviealtre i øvrigt, jfr. Joseph Braun,
Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung
II, München 1924, 572.
3 4 7 Ved den klare markering af rammeværkets etageopbygning med kapitæler eller konsoller, der samtidig fungerer som postament for baldakinfigurer, og
gennem rammens logiske funktion som bærer af billedfeltets øvre, baldakinagtige tredelte overbygning,
ses et mere statisk konstruktionsskema. Dette kan
opfattes som udtryk for en mere »moderne« holdning, dvs. i større overensstemmelse med renæssancens klassiskinfluerede idealer i modsætning til sengotikkens understregning af organisk vækst i altertavlernes bladværksindramning. Jfr. herfor Erik Forsmann, Säule und Ornament, Stockholm 1956, 49f.
3 4 8 Søjlerne er sekundære og rekonstrueret af Magnus
Petersen. De ses ikke hos Behrends (fig. 349-50).
3 4 9 En sammenligning mellem Behrends' tegninger
(fig. 349-50) og fotografier, optaget efter Magnus Petersens restaurering (fig. 411) viser, at en del enkeltheder er blevet tilføjet. F. eks. er den næstnederste
søjle i højre side væsentligt suppleret eller antagelig
helt fornyet. I følge Magnus Petersen, 1887 fornyedes
et par af midttavlens søjler. Foruden den ovenfor
nævnte gælder det måske også den øverste søjle i venstre side.
3 5 0 Heinrich Rottinger, Erhard Schön und Niklas Stör,
der Pseudo-Schön, Strassburg 1925, nr. 133, med angivelse af fire forskellige versioner, heraf én dateret
1515. Desuden M a x Geisberg, The German SingleLeaf Woodcut 1500-1550, rev. og udg. Walter Straus,
N e w York 1974, nr. 1133.
351 Således Viborg (1854), 442, der i baggrundsfigurerne i nederste række synes at kunne genkende dronning Christine, »begge Elisabetherne« og kong Hans.
Endvidere Thode, Claus Bergs altertavle under restaurering, FyStbog 1982, 44, hvor S. Joachim (her
A22) opfattes som kunstnerens selvportræt. N y b o
Rasmussen, Broder Jakob den Danske, Odense 1986,
94f., hvor den hellige Frans af Assisi (her C11) tolkes
som et skjult portræt af Jakob, der af forfatteren opfattedes s o m en yngre bror af Christian II, medlem af
franciskanerordenen og senere missionær i Mexico.
3 5 2 Nyere tilsætninger er sværdet, hvis hæfte minder
påfaldende om det, der i Behrends' tegning fig. 346
var vist i »S. Katharina«s hånd. Endvidere højre
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Fig. 538. Indrammende bueslag fra sidefløj. Arkaden
er dannet af snoede grensøjler, hvorfra udgår grene
og fligede blade (s. 492). LL fot. 1982. - Framing-arch,
formed out of twisted branches developing into scrolled
fronds and leaves.

hånds lillefinger, samt venstre hånds tommel- og
langfinger.
3 5 3 Den særlige fremhævelse af Mikael og på den
modstående side i rækken, af S. Gabriel kunne dog i
givet fald harmonere med betoningen af disse to ærkeengle, der i allehelgenslitaniet (jfr. ndf.) nævnes
først efter Treenigheden og Maria blandt engle (og
helgener) med opfordring om bøn eller frelse (ora pro
nobis, libera nos).
354 S. Ursula genfindes hos Schön og optræder i øvrigt
i de s. 536 nævnte allehelgenslitanier.
3 5 5 Jfr.
mht. tvivlen også N y b o Rasmussen (note
337).
356 Kvindens underklædning er gylden med blå striber, kappen er gylden og hovedklædet prikmønstret
på sølvgrund.
3 5 7 Det er bemærkelsesværdigt, at hullerne til kronetapperne er boret helt igennem kroneringen - et muligt indicium på, at tapperne er en sekundær tilføjelse.
3 5 8 Om S. Barbara, jfr. Sissel F. Plathe, Sankt Barbara i
Danmark, Esbjerg 1993, specielt 33, hvor Odensetavlens figur tolkes som denne helgeninde. Derimod
nævner N y b o Rasmussen, Claus Bergs kongelige altertavle (note 337), 30 S. Clara som en alternativ tolkning, i første række på grund det fragmentarisk be-
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varede attribut, hvis fod kunne tolkes som underdel
af en monstrans.
3 5 9 Der findes ingen tilsvarende oprindelige sværdgreb på tavlen. Paulus i tredje række (C15) har en
kugleformet afslutning på sit sværd. S. Michaels
sværd svarer ganske vist nøje til fragmentet som vist
hos Behrends, men er en rekonstruktion af Magnus
Petersen (kopi efter det førnævnte?).
360 Kvindernes dragter er broget stafferet med rødlig
kappe med blå krave og rød kjole (A16) og sølvfarvet
kappe med stregmønster og rød-blå bort, samt blågrøn dragt med gylden halskant og rødt foer (A19).
O g s å Nybo-Rasmussen (note 337) 31 drager Høyens
tolkning i tvivl, både på grund af klædedragten og
den omstændighed, at Sveriges nationalhelgen næppe
kunne forventes afbildet på den kongelige altertavle
på baggrund af den aktuelle politiske situation.
Jfr. Johannes Jahn, 1472-1553. Lucas Cranach d.Ä.
Das gesamte graphische Werk, München 1972, 360-61.
3 6 2 I den ledsagende tekst til Schön betegnet som »Gefürstet und Prelatisch engel«. Til støtte for tolkningen
af englen som S. Gabriel kunne tale paralleliteten med
allehelgenslitaniets opremsning, jfr. s. 536 og note
565.
3 6 3 Kronen er i venstre side suppleret ved en tidligere
restaurering, jfr. fig. 346 og 361.
364 Hieronimus er her - i modsætning til Schön og
andre hermed beslægtede Rosenkransbilleder - gengivet med sit attribut, løven. Om tavlen, jfr. også
note 310. Af N y b o Rasmussen (note 337) 29 tolket
s o m S. Bonaventura.
3 6 5 Hos Schön ses en kejserkronet fyrste, ligesom i den
nærtbeslægtede Rosenkransaltertavle fra 1515 i domkirken i Bamberg, her tolket som Bambergs særlige
skytshelgen, kejser Henrik den Hellige, jfr. Fuglsang,
»Der Hochaltar zu Hvidding« (note 336) 323.
3 6 6 N y b o Rasmussen (note 337) 29f. tolker de to
munke som henholdsvis S. Bernardinus af Siena og med forbehold - S. Antonius af Padua.
3 6 7 Ved den behuggede skulder anes fragmentet af en
klædning, hvis staffering med blåt palmetmønster på
gylden bund og rødt underfoer adskiller sig fra J o hannes' egen dragt med rødligt palmetmønster på
guldgrund og grønt foer. Har her været (planlagt?) en
ekstra figur, der siden er borthugget?
3 6 8 Dette led er fjernet af Magnus Petersen.
3 6 9 Himmelkroningsgruppen er, som tidligst anført af
Thorlacius-Ussing, 1922 113 beslægtet med Lucas Cranachs træsnit af motivet, dateret o. 1515 (jfr. note
361), her med Kristus vist ved Marias venstre side.
Ingen af de to kronende skikkelser har dog jordkugler
under fødderne. Haastrup, »Brugen af forlæg i Claus
Bergs værksted i Odense i 1. halvdel af 1500-tallet«,
1983 (note 335, herefter Haastrup, 1983) 117 nævner
desuden Dürers gengivelse af motivet i »Marienleben«.
361

Således søjleparrene fra relief 3 og 14, samt fra nr.
8 og 11, jfr. fig. 349-50. Desuden er - før Magnus
Petersen - højre søjlebase på relief nr. 4 ændret fra
kugleform til retkantet version. Endelig kan - før
Magnus Petersen - søjleparrene fra relief nr. 5 og nr.
10 være ombyttede, idet der herved ville have været
ensdannede søjler i henholdsvis de to øverste og de to
nederste, vandrette rækker. To af søjlerne er iflg.
Magnus Petersen, 1887 helt fornyede, antagelig de venstre søjler i relief nr. 4 og nr. 16.
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Afhængigheden af Dürer noteredes allerede af
Høyen, 1830, siden af Thorlacius-Ussing, 1922 112 og af
Haastrup, 1983 116.
3 7 2 Allerede Høyen, 1830 bemærkede mht. dette relief
lighedspunkter, både med Dürers og Cranachs passionsserier uden dog at specificere dette nærmere.
Beckett, 1895 113 understregede Kristusfigurens afhængighed af Cranachs forlæg, mens Thorlacius-Ussing, 1922 112 her snarere så en lighed med Dürers
Lille Passion. Haastrup, 1983 116, 121f. uddybede forbindelserne til Dürer og Cranach, samt inddrog Martin Schongauers stik af motivet.
371

Jfr. også Thorlacius-Ussing, 1922 112 og Haastrup,
1983 116 for afhængigheden af Dürer, Lille Passion.
3 7 4 Jfr. også Thorlacius-Ussing, 1922 112 og Haastrup,
1983.
3 7 5 Jfr. desuden Dürers »Albertinapassion« fra 1495.
Figuren findes også hos Cranach, ligesom bødlen til
højre, der løfter hånden til slag, men en direkte afhængighed af dette forlæg er ikke indlysende, jfr. dog
for sammenhængen med Cranach Høyen, 1830, Beckett, 1895 113 og Haastrup, 1983 116.
376 Thorlacius-Ussing,
1967 identificerer figuren som
Pilatus' hustru.
377 Høyen, 1830 henviser for bødlen (uden at specificere hvilken) til Cranach.
378 Haastrup, 1983 116. Træsnittet mangler dog figuren, der drager Kristi kappe tilbage, et træk, som derimod ses i Dürer, Store Passion.
3 7 9 Jfr.
Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen
Kunst, II, Gütersloh 1968, 73f. Jfr. også Dürer, Lille
Passion og Lille Kobberstikpassion samt Cranach, Træsnitpassion.
380 Haastrup, 1983 116.
381 Iflg. Høyen, 1830 og Haastrup, 1983 116f. er anvendt forlæg af Dürer, samt Cranach, (alene nævnt af
Haastrup); hvilke specificeres dog ikke.
3 8 2 Jfr.
Thorlacius-Ussing, 1922 113 og Haastrup, 1983
117.
3 8 3 Kompositionen er også beslægtet med et tegnet
udkast til alter, udført af Lucas Cranach den ældre
1518-19, jfr. Jahn, Lucas Cranach d. ä. (note 361),
60-61. For dette forlæg, samt muligvis for Dürer, jfr.
Haastrup, 1983 117, for Cranach, Beckett, 1895 113.
3 8 4 Scenen har ingen lighedspunkter med de tilsvarende fremstillinger i de omtalte passionsserier.
373
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Jfr. o g s å Haastrup, 1983 117, der endvidere f r e m hæver en mulig påvirkning fra Cranach mht. en detalje. Hvilken nævnes d o g ikke.
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Jfr. Haastrup, 1983 117, der desuden fremhæver afhængigheden af Dürer, Lille Passion. Ligheden er d o g
ikke påfaldende, hverken mht. komposition, figurernes stillinger eller dragter.
3 8 7 Figuren kunne m e d sin fremtrædende plads ved
sidefløjens nedre højre hjørne muligvis opfattes s o m
et portræt af en (gejstlig?) samtidsperson. For scenen
generelt fremhæver Haastrup, 1983 117 en afhængighed af Dürer (vel Lille Passion), hvilket d o g er vanskeligt at erkende.
3 8 8 Det gælder især baldakinbuernes bladværk, der for
partierne under buerne omtrent er gjort helt fra nyt,
jfr. Magnus Petersen, 1887. Hjørnet over Elisabeth af
Brandenburg blev fornyet af s a m m e s o m erstatning
for et ældre sekundært ornament, » m e g e t daarligt
skaaret« i fyrretræ. På de flankerende søjler blev flere
af midtdelens bøjler, samt enkeltheder på kapitælerne
fornyet. T h o d e s undersøgelse 1976-83 af stafferingen
på det midterste søjlepar har godtgjort, at den højre
søjle på s a m m e m å d e hidrører fra en restaurering,
ældre end M a g n u s Petersens, muligvis restaureringen
1750-51, jfr. Bent Jacobsen, 1992 130f. Søjlen er skåret
af en blød, frugttrælignende træsort. Teknisk er den
veludført og maner til forsigtighed mht. til en for
ensidig vurdering af denne restaurerings kvalitet.
386

Højre ring- og lillefinger er sekundært påsat, en
istandsættelse, der d o g er udført før M a g n u s Petersens restaurering (jfr. fig. 348 og 376).
3 9 0 Jfr.
Millia Davenport, The Book of Costume, I,
N e w York 1962, 380 (»Flemish hood«); J a n e Ashelford, The Sixteenth Century. A visual History of Costume, L o n d o n 1983, 37 (»French hood«).
391 Hvis der skulle have været indholdsmæssig s y m metri, kunne m a n i givet fald have forventet en gengivelse af Dorothea (*1520), datter af Christian II og
Elisabeth.
392 Jfr. Magnus Petersen, 1887. Prøver heraf blev analyseret af apoteker Gustav Lotze, der bekræftede, at
materialet var papir, samt at bindemidlet indeholdt en
ildelugtende olie, antagelig linolie. Det er derfor
usikkert, om m a n tør konkludere s o m Bent Jacobsen,
1992 106, at der her s o m på dragterne var anvendt
pressbrokade, dvs. tyndt tinfolie, jfr. ndf.
393 Bent jacobsen,
1992 122.
3 9 4 For anvendelsen af denne type markering i senmiddelalderlige alterskabe, jfr. d o g Peter Tångeberg,
Mittelalterliche
Holzskulpturen
und
Altarschreine
in
Schweden, Stockholm 1986, 289f. Om brugen af arbejdstegninger, skitseret i rette mål på selve altertavlen, jfr. o g s å Johannes Voss, »Ein unbekannter Typ
spätgotischer Bildhauerzeichnungen«,
Neue Museumskunde 26, Berlin 1983, 49f.
389

395

2 9 x 6 7 cm m o d gitterets mål, 2 6 , 5 x 6 7 cm.
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For en mulig identifikation m e d Rosenkrantzfamiliens våben, jfr. også Haastrup, 1983 114 og Bent Jacobsen, 1992 112. Endvidere venligst bekræftet af K n u d
Prange. I givet fald kunne våbenet muligvis hentyde
til Niels Eriksen Rosenkrantz til B j ø r n h o l m , Skjern
H o v e d g å r d og Vallø († 1516), rigshofmester fra 1513
og ligesom sin hustru Birgitte Olufsdatter Thott nært
knyttet til kongefamilien, ikke mindst til dronning
Christine, jfr. bl.a. de hyppige omtaler i Dronning
Christine, passim. Niels Eriksens våben fandtes tillige
m e d hans hustrus tidligere malet »neden paa Altertavlen« i Tirstrup kirke, muligvis hidrørende fra den
af familien særligt begunstigede Maria Magdalene
kirke (Randers amt), Om tavlen, der henføres til
Claus B e r g s værksted, jfr. Beckett, 1895 120f. Niels
Eriksen begravedes selv i Randers Gråbrødre kloster
og vides også 1493 m e d sin hustru at have begunstiget observanterne i K ø g e franciskanerkloster m e d
donationer, jfr. J o h s . Lindbæk, De danske Franciskanerklostere, K b h . 1914, 184. Hans far, Erik Ottesen
Rosenkrantz bekostede i øvrigt m e d Niels Manderup
stolestaderne i Horsens Gråbrødrekirke, jfr. Lindbæk, 141. Rosenkrantzfamiliens skaktavlbjælke er almindeligst angivet fra nedre venstre, men variationen
s o m vist her kendes også i samtiden, jfr. mindetavlerne over m e d l e m m e r af Rosenkrantzfamilien, udført o. 1535 til Tirstrup kirke på initiativ af Niels
Eriksens søn, Henrik Rosenkrantz til B j ø r n h o l m , jfr.
Hanne Honnens de Lichtenberg, Tro - håb og forfængelighed (Renæssancestudier), K b h . 1989, 309-18,
samt Merete Bergild og Jens Jensen, »Rosenkrantzerne s o m kunstmæcener«, Rosenholm, red. Fritz N i colaisen, Randers 1991, 103f.
396

3 9 7 Våbenet er forgæves søgt i Henry Petersen, Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, K b h . 1886.
3 9 8 B e g g e indskrifter er søgt tydet m e d venlig bistand
fra arkivar T h e l m a Jexlev. Mht. det første navn lader
dette sig ikke eftervise i de relevante kongelige regnskaber, jfr. Dronning Christine og Næsbyhoved lensregnskaber 1502-1511, u d g . H a a k o n Bennike M a d s e n og
Erland P o r s m o s e (Danmarks Middelalderlige R e g n skaber 3), K b h . 1991, ej heller i Danmarks gamle Personnavne, udg. Gunnar Knudsen og Marius Kristensen, II, K b h . 1941-48. D o g f o r e k o m m e r - o m e n d i
sagnhistorien - navneformen » U n g w i n u s (Yngwin)«,
jfr. sp. l601f., hvilket d o g næppe er relevant her. D e n
anden indskrift, der kun fremstår ganske svagt,
er m e d m e g e n forbehold læst: »ch(?)s turin(eller
m)eéne(?) eu(eller n) in(?) legh(?)s«, hvilket vanskeligt giver mening. Fra restaureringerne i 1885-86,
samt 1945 ses forskellige håndværkersignaturer.

U n d e r kirkeprospektet står m e d en blanding af
majuskler og minuskier: »S. Albani« , under det firfløjede slotsanlæg m e d majuskler: » N e s b y h o v e t « .
4 0 0 På midtskabets b a g v æ g er m e d sort malet navnetræk fra fem håndværkere, der medvirkede ved re399
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Fig. 539. Stiliseret b l o m s t og tidsel fra S. Michaels og
Marias dragter, midtskabets nederste række (s. 508).
Tegning MN 1994. - Flower pattern and thistle on the
dresses of S. Michael and S. Mary in the bottom row of the
central compartment.
staureringen 1852. Vedr. indridsninger, jfr. også tilsvarende mærker på den tidligere alterbordsplade fra
Gråbrødre kirke, i dag i Vor Frue kirke, O d e n s e (s.
516).
401 Bent Jacobsen,
1992 25.
4 0 2 Bemærkelsesværdigt var d o g den systematiske udkradsning af pupillerne på predellaens kongefigurer,
jfr. også s. 517.
4 0 3 Det følgende afsnit om brokadeimitationer er udarbejdet af stud. m a g . Marianne Linnée Nielsen.
4 0 4 Applikerede brokadeimitationer synes at være den
mest dækkende betegnelse på dansk, jfr. o g s å Karsten
V. Larsen, Undersøgelse af brokadeimitationer på Claus
Bergs altertavle i Odense Domkirke. Maskinskrevet sem e s t e r o p g a v e fra Konservatorskolen, K b h . 1983. I
tysk faglitteratur omtales teknikken s o m »Pressbrokat«, jfr. Johannes Taubert, Farbige Skulpturen, M ü n chen 1978, 158, Brigitte Hecht, »Betrachtungen über
Pressbrokat«, Maltechnik. Restauro 1, 1980, 22 og Peter Tångeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Västervik 1982, 250. På engelsk er bl.a. benyttet betegnelsen »appliqué relief
brocades«, jfr. M o j m i r S. Frinta, »The U s e of Wax
for Appliqué Relief B r o c a d e on Wooden Statuary«,
Studies in Conservation, 8, 1963, 136 og K. W. B a c h mann, E. Oellermann og J. Taubert, »The conservation and technique of the Herlin altarpiece (1466)«,
Studies in Conservation, 15, 1970, 354. Desuden
»pressbrokat«, jfr. Ruth Richardson, »The History
and Techniques of Pressbrokat«, Gilding and Surface
Decoration, G a i n s b o r o u g h 1991, 36. På dansk er tidligere benyttet »pressbrokade«, jfr. M o g e n s Larsen,
»Claus B e r g s mønstre», Polykrom skulptur og maleri på
træ (note 334) 104 og senest Bent Jacobsen, 1992 29 og
Haastrup, »Fynske malere i C l a u s B e r g s værksted
o m k r i n g 1500« (note 335) 45.
Claus B e r g og hans værksted har anvendt applikerede brokadeimitationer, bl.a. på altertavlerne i
Sanderum og Århus Vor Frue, samt S k o v b y a n t e m e n -

405

salet. Teknikken har d o g kun været genstand for en
mere indgående analyse i forbindelse m e d Odensetavlens restaurering, jfr. Karsten V. Larsen. Desuden
Hecht, »Betrachtungen über Pressbrokat« (note 404)
33. For en parallel til anvendelsen af applikerede brokadeimitationer uden støttende vokslag, jfr. altertavlen i Västra Eg fra 1526, se Tångeberg (note 394), 251,
note 480. Claus B e r g s brokadeimitationer er blevet
sammenlignet m e d de tilsvarende på Friederich H e r lins højaltertavle fra 1466 i S . J a k o b , Rothenburg, jfr.
M o g e n s Larsen, »Claus B e r g s mønstre« (note 404)
104. Herlin anvender d o g vokslag under sine brokadeimitationer, jfr. Hecht (note 404) 33.
Ved M a g n u s Petersens restaurering 1885-86 påførtes adskillige af figurerne nyere brokadeimitationer,
fremstillet tilsyneladende af lærred eller papir, hvorpå
mønstret er malet, og derefter lakeret, jfr. brokaderne
på »Elisabeth af Thüringen«s stola (A16), »S. Birgitta«s kjole (A19) og »S. C l e m e n s ' « kjortel (C10).
4 0 7 Jfr. f.eks. den stiliserede blomst m e d fem kronblade og tyk stængel (fig. 539), udført m e d skabelon
og benyttet på adskillige af dragterne. Firkanterne
måler ca. 2 , 8 x 2 , 3 cm. På S. Michaels kappefoer måler
lappen 2 , 7 x 2 , 3 cm, mens den på »S. U r s u l a s « kappefoer måler 2,8x1,6 cm. Denne enkle stiliserede blomst
findes i to udgaver, en ret- og en spejlvendt.

406

Jfr. tidselmønstret på Marias kappefoer (fig. 539).
Denne lap måler 5 , 6 x 4 , 6 cm. Der er anvendt et stort
antal lapper på de enkelte figurer. På S. Michael ses 12
ovale lapper, hvoraf de tre er m e d identiske tidselblomster. På »S. U r s u l a « ses fragmenter af v o k s b r o kade m e d tidselmønster.
4 0 9 B o g s t a v e t B har på den lodrette stav en konkav
bue, svarende til bogstaverne I og L i s a m m e indskrift, og desuden til bogstavet I ved ordet »Maria«
på s ø m m e n af helgeninde (A17), jfr. ndf. Set isoleret
kunne bogstavet B d o g opfattes s o m et par briller,
vist på højkant og dermed tolkes s o m et skilletegn.
Denne tolkning er venligst foreslået af Herluf Nielsen, Det D a n s k e S p r o g - og Litteraturselskab.
410 Indskriftens første ordrække giver associationer til
antifonen »Ave regina coelorum«, hvis anden strofe:
»Mater regis angelorum« netop kunne lede til tolkning af indskriftens sidste ord s o m »mate[r]«, jfr.
P. Steidl, Vor Frues sange fra Danmarks Middelalder,
K b h . 1918, 161.
408

»Claus B e r g s altertavle i Skt. K n u d s kirke i
O d e n s e « , Polykrom skulptur og maleri på træ (note
334), 72f, herefter Skov, 1982.
4 1 2 Jfr. Haastrup,
1992 92.
413 Der har ikke været muligt at fastslå direkte paralleller til denne fremstilling, der ingen lighed har m e d
gengivelsen i Dürers »Marienleben« fra 1511.
414 Haastrup,
1992 35.
415 Jfr. o g s å for Gudfaders skikkelse i Bebudelsen, fra
s a m m e s Lille passion.
411
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Fig. 540. Udsnit af maleriudsmykning fra bagsiden af sydfløjen, jfr. fig. 389 (s. 512). NE fot. 1994. - Detail of
painted decoration on the back of the south wing.
Skov, 1982 79 med angivelse af skriftsted, Haastrup, 1992 35.
417 Beckett, 1895 99; Skov, 1982 79 med angivelse af
skriftsted); Haastrup, 1992 35.
418 Endnu nærmere synes ligheden med den tilsvarende scene på Friedrich Herlins altertavle, dateret
1462, fra S. Georg i Nördlingen, idag Städtisches
Museum, Nördlingen.
419 Hvis man tolker den fragmentariske indskrift, der
slutter med »fecit« s o m del af Jesu ytring: »Fides tua
te salvam fecit«, nævnt i forbindelse med en række af
hans mirakler, er der følgende muligheder: Luk. 8, 48
(Den blodsottige kvinde, jfr. også Matt. 9, 22; Mark.
5, 34), Luk. 17,19 (Helbredelsen af de 10 spedalske)
416

og Luk. 18,42 (Den blinde ved Jericho, jfr. også
Mark. 10, 52.).
4 2 0 Jfr. Beckett, 1895 99; Skov, 1982 79; Haastrup, 1992
35, sidstnævnte med skriftsted.
421 Efter indskrift og fremstillingen af den knælende
kvinde (?) kunne her være gengivet Kristus og den
kanaanæiske kvinde efter Matt. 15, 21: »Et egressus
inde Iesus secessit in partes Tyri et Sidonis. Et ecce
mulier Chananea.« Det skal dog bemærkes, at denne
scene kronologisk foregriber Bespisningen i ørkenen,
vist s o m nr. 9. Et alternativ, der dog forudsætter, at
Indtoget i Jerusalem har været vist som nr. 15, var
Tempelrensningen, jfr. Luk. 19, 45 (»Et ingressus in
templum ...«).
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H 18. Breve, nr. 1483 (kopi i LaFyn. Bispeark. Odense
købstads breve, 1806, nr. 8).
4 2 6 I nord hang over døren til tårnet og sakristiet den
endnu bevarede mindetavle af træ over prins Frans.
På samme side, sandsynligvis i korets nordvestligste
fag og delvis dækkende vinduets nedre del var indmuret det store kalkstensepitafium over kong Hans,
dronning Christine og prins Frans med sekundært
indhugget årstal 1513, men uden indskrift.
Sydmurens to, nu forsvundne tavler af pergament
med mindeord for prins Frans og dronning Christine
omtales både hos Erich Lassota (note 276) 189-91, der
som den eneste nævner tavlernes materiale og i præsteindberetningerne til Worm, 1623 76-80. Siden nævnes de ikke, hverken af Bircherod eller Resen. Synsberetningen af 6. febr. 1805 omtalte - med henvisning
til Worm -, hvordan der i muren uden for knæfaldet
skulle findes en del jernnagler og kroge, »hvilket
noksom vise, at med disse har været hæftet et Epitaphium eller Tavle til Muren, men naar samme blev
borttagen, vides ikke.« Jfr. også Thorlacius-Ussing,
1922 58f. for antagelsen af, at der kun var tale om ét
epitafium. Det er dog usikkert, om de nævnte kroge
skal sættes i forbindelse med de - vel ganske lette pergamenttavler. Om Christines epitafium har været
planlagt overført på en (marmor)sten, herpå kunne
gravskriftens første strofer muligvis tyde: »Sub necis
hoc signo constructo clauditur antor/ Marmoris adversi, moesto quod carmine psallo...« (Under dette
dødens mærke indesluttes i den opbyggede hule det,
som j e g i et sørgekvad besynger på marmorets forside...).
427

Fig. 541. K o n g Hans, detalje fra predella. NE fot.
1994. - King Hans. Detail from predella.

Overslag af 16. maj 1750 vedrørende i alt seks bibelske historier »uden paa de 2de luger saa vel som
paa de 2 underste (...), som alt sker med olliefarve
uden forgyldning«, antagelig en bestilling såvel på
predellafløjenes (2) som sidefløjenes (4) malerier. Jfr.
ndf. og LAFyn. Stiftsøvr.ark. Odense Graabrødre H o spitals, Pårups, Graabrødre Kirkes, Doctors Boders
og Odense Communitets rgsk. 1750-51. Samme sted
overslag af 13. marts 1750 af snedkerne Magnus Hansen og Hans Eidorph vedr. listerne, der udførtes af
fyrretræ.
422

Ifølge sit testamente skulle kong Hans have valgt
at blive begravet i Gråbrødre kirke, hvor også dronningen ønskede sit lejersted, jfr. ActaPont nr. 4687 (2.
(eller 10.) marts 1519 og KirkehistSaml 2, VI, 1872-73,
571-73, i forbindelse med strid mellem klosteret i
Odense på den ene side og Roskildes biskop og domkapitel på den anden.
424 » U b i fabricato et consummato choro memoratus
idem rex suis sumptibus ante majus altare suam hic
elegit sepulturam«, jfr. tavle, ophængt i kirken og
suppleret af Peder Olsen o. 1522 med tre vigtige tilføjelser om stadfæstelsen af kongens ønske på det
fynske landsting, om bisættelsen af kongens døtre
Katharina og Elisabeth i kirken 1283, samt om kongens og hans gemalindes opsætning af en altertavle.
Jfr. Gertz, Scriptores minores (note 270) II, 299, med
kommentarer vedr. tilføjelserne hos N y b o Rasmussen, Broder Peder Olsen (note 270) 67-72.
423

Rapport af 6. febr. 1805 om undersøgelsen af de
kongelige begravelser 11. dec. 1804, jfr. RA. DaKanc
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Om tavlen, jfr. Worm, 1623 og note 424.
Af serien er endnu bevaret fragmenter af fem udskårne og bemalede våbenskjolde, jfr. N M . D 10513,
samt uden inv.nr. Disse vil blive behandlet udførligt
under gennemgangen af †Gråbrødre kirke.
4 3 0 Jfr. Bircherod, Monumenta.
431 Christian Brandt (note 293) nævner dog, at Elisabeth og Joakim af Brandenburgs våbener fandtes
foran på korgitteret, jfr. fig. 398. Hermed må være
sket en omkalfatring af de i forvejen delvis ruinerede
våben siden Resen og Bircherod.
4 3 2 O. 1790 noteredes, at stumper af skjoldene fandtes
henkastet bag alteret, dvs. serien har allerede dengang
været under opløsning, jfr. Kiesbye. Tavlerne må
være blevet spredt for alle vinde ligesom korstolene
ved auktionerne over kirkens beholdning marts og
april 1806 eller være blevet destrueret forinden. Auktionskataloget over inventarsalget i Gråbrødre kirke
30. april 1806 nævner ikke våbnerne eller korstolene
blandt det solgte materiale, jfr. LAFyn. Bispeark.
Odense hospitals og kommunitets breve, 1806. En
beskrivelse af kirkens tilstand før nedrivningen nævner dog, at nogle af korstolene k o m til Vor Frue
kirke, jfr. LAFyn. Præstearkiver. Odense S. Hans, Kir428
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kebog 1757-1814. Heri findes bagest en optegnelse
om Gråbrødre kirkes nedrivning, jfr. også note 435. I
Vor Frue kirke findes endnu to rækker senmiddelalderlige korstole, hver med seks sæder.
4 3 3 Iflg. Iversens fynske Aviser, nr. 65, 25. apr. 1806
fandtes i en blyplade følgende indsvøbt: En lille grøn
silkelap af omtrent en kvadrattommes størrelse med
de to små pinde af brunt træ, tillige med et stykke rav
eller g u m m i af størrelse som en lille bønne, samt en
lille bitte pergamentseddel, hvorpå stod to linjer
munkeskrift, som ikke kunne dechifreres. Disse relikvier var dog ligesom stenen forsvundet allerede
1811, jfr. Vedel Simonsen II, 1, 130.
434 Worm, 1623 76.
435 Prædikestolen, der afhændedes på auktionen 1806
for 10 rdl. jfr. auktionskataloget (note 432) karakteriseredes i en beskrivelse af kirkens nedrivning, forfattet 1818, s o m »en smuk Prædikestol, af Middelalderens Billedhuggerarbejde, liigt det Epitaphium
ower Prints Franciscus, som er henført til St. Knuds
kirke«, jfr. LAFyn. Odense S. Hans, Kirkebog (note
432). Denne omtale kunne muligvis hentyde til det
karakteristiske rankeværk, som udsmykker våbenskjoldet på prinsens mindetavle, og som i øvrigt også
indgår s o m et væsentligt element i den senmiddelalderlige prædikestol i Thurø kirke, tidligere i Svendborg Gråbrødrekirke og tilskrevet Claus Berg, jfr.
Thorlacius-Ussing, 1922 71. Der er imidlertid ikke ganske klarhed over prædikestolens senere skæbne. I
følge Mülertz, 1813 10 blev både stolestaderne og prædikestolen anvendt til plankeværker og stakitter. Efter en senere tradition, anført hos Viborg 433 og Lindbæk (note 396) 153 skulle klosterkirkens prædikestol
imidlertid være overført til Frørup kirke (Vindinge
herred, Svendborg amt) og hermed være identisk
med dennes fornemme høj renæssanceprædikestol fra
o. 1580. Udformningen af denne harmonerer dog
ikke med den ældre beskrivelse. En anden tradition,
som sidenhen har kunnet afkræftes, hævder, at prædikestolen k o m til Rørup kirke, Vends herred, jfr.
s. 577 og note 735.
4 3 6 Klosteret stiftedes 1279 af Erik Klipping til »ære
for den salige j o m f r u Maria, Guds Moder,« og indviedes af biskop Tyge af Ribe samme år. I det nyopførte kor udvalgte kongen sin grav foran højalteret,
som han og hans dronning havde ladet pryde med en
altertavle (se ndf.), og han lod 1283 sine to døtre Elisabeth og Catharina begrave her. Efter en o m b y g ning nyindviedes kirken og højaltret 1343 til »samme
j o m f r u s ære«, jfr. note 270. Peder Olsen betegnede
selv kirkens skytshelgen som J o m f r u Maria »de misericordia« (af barmhjertigheden), jfr. Gertz (note
270) 299.
4 3 7 Jfr. ActaPont nr. 4687. Fra en niche i det murede
alterbord blev december 1804 udtaget levninger af,
hvad der dengang registreredes som to forskellige
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personers skeletter, nedlagt i jord. Levningerne tolkedes dengang som Erik Klippings døtre Elisabeth og
Catharina, der i følge Peder Olsens franciskanerkrønike blev begravet i kirken 1283. Om disse, jfr. beskrivelsen af domkirkens gravminder i det efterfølgende hefte af Odense amt, samt Kjær og Bøggild
Johannsen, »Hvad kisterne gemte« (note 128).
438 Vedel Simonsen II, 1, 207.
4 3 9 1590 udsmykkedes alterets nederste del »infimæ
altaris partis« med Mette Urnes fædrene og mødrene
våbenskjolde, samt det nævnte årstal og en tilhørende
indskrift, jfr. Bircherod, Monumenta. Dekorationen,
der endnu sås o. 1679 (fig. 542), kan have været malet
på de †predellafløje, jfr. s. 529 eller snarere på en †alterbordsforside.
4 4 0 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Der kunne tænkes på
istandsættelsen af en eventuel overbygning over alteret, men regnskabsoplysningen er for usikker til en
sikker tolkning.
441 DaMag III, 3, 303. KglBibl. Additamenta 242,4°,
Beskrivelse over adskillige Sogne i Fyen, nævner f.36
følgende begravelser i koret: Michael Petri († 1539),
Jørgen Hansen († 1566) og hustru Barbara Pedersdatter († 1557), Magnus Hennicus (Henningsen) (†
1607) og Christoffer Bang (†1599) med hustru Kirsten
Clausdatter († 1624).
442 FyAktst I, 63, og RA. DaKanc B 160. Indlæg til
registre og tegneiser samt henlagte sager, brev af
24. febr. 1618 fra Holger Rosenkrantz til Christen
Friis.
4 4 3 LAFyn.
Odense Gråbrødre Hospitals arkiv, Rgsk.
Oplysninger om udgifter til Christen maler for »sygehuscoret«- at anstryge og til Anders bildthugger
(antagelig billedskæreren Anders Mortensen) for altertavlen at renovere i »forn C o r « refererer dog åbenbart til Hospitalskirken og ikke til Gråbrødre kirke,
uagtet at udgiftsposterne til begge kirker optræder
ind imellem hinanden i det anførte rgsk.
444 LAFyn. Bispeark. Odense hospitals og kommunitets breve. Revisionsantegnelser til kirkergsk. 167879 og Odense Byfogeds arkiv. Tingbog, 1681-83, fol. 88
med syn af 22. aug. 1681.
445 LAFyn. Gråbrødre Hospitals ark. Rgsk. 687-95.
446 Dänisches Bibliothek, IV, 1701, 414.
4 4 7 Vedel Simonsen, Samlinger til Odense By's Historie
II, V C, under 1688. Upagineret manuskript i N M .
4 4 8 Engelstoft, Sognehistorie 65.
4 4 9 LAFyn. Gråbrødre Hospitals arkiv. Indkomne breve.
450 LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Odense Graabrødre Hospitals, Paarup og Graabrødre Kirkers, Doctors Boders
og Odense Communitets Rgsk.
451 Jacob
Bircherod.
4 5 2 LAFyn. Odense Gråbrødre Hospitals arkiv. Overslag
og licitationer til bygningsarbejder ved hospitalet.
1740-1866. Fyldige rgsk. vedr. istandsættelsen desuden i LAFyn. Stiftsøvr.ark. Odense Grabrødre Ho-

43

662

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

spitals, Paarups, Grabrødre Kirkes, Doctors Boders
og Odense Communitets Rgsk. 1750-51.
4 5 3 Ganske s a m m e terminologi (»blintfløye«, »opsatset«) anvendes i forbindelse med en malersynsforretning ved orgelfacadens nystaffering i S. Knud, jfr.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1748. O g s å her dækker
betegnelsen de kulisseagtige supplementer, jfr. s. 608f.
454 LAFyn. Bispeark. Kopibog, 17. juli 1751.
455 RA. DaKanc G 56a. Beretninger og Konceptforestillinger m. v. de deputeredes Embedsrejser vedkommende.
456 RA. DaKanc H 18. Brevsager, nr. 1483, 1806 med
indlæg og koncepter til skrivelser fra Kancelliet af
29. sept., 2. nov. og 10. nov. 1804, samt fra Stiftsøvrigheden af 17. okt. 1804.
4 5 7 LAFyn. Bispeark. Odense Hospitals og K o m m u n i tets breve.
4 5 8 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve, 1805,
bilag nr. 8, samt RA. DaKanc H 18. Brevsager, nr.
1483, 1806.
4 5 9 RA. DaKanc H 2. Forestillinger til 1. departement,
19. juli 1805.
460 LAFyn.
Gråbrødre Hospitals arkiv. Forhandlingsprotokol.
461 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve, 1806.
4 6 2 Refereret af Stiftsøvrigheden i brev af 30. apr. 1806
til Danske Kancelli, jfr. RA. DaKanc H 18, Brevsager,
1806, nr. 807.
4 6 3 Et referat af »hr. Møllers« brev nævnes i RA. DaKanc H 44. Journaler, 1806. Den tilhørende journalsag (3 G 273) synes ikke bevaret. Brevet er endvidere
refereret i Stiftsøvrighedens brev af 30. april til Kancelliet, jfr. note 462.
4 6 4 Jfr. Iversens fynske Aviser nr. 71, 6. maj 1806. Møllers opfattelse af det forkastelige i auktionen fremgår
også af et anonymt indlæg i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 3, nr.55, 22. april 1806. Auktionen var omtalt i
Iversens fynske Aviser nr. 60, 17. april 1806.
4 6 5 RA. DaKanc H 18. Brevsager, 1806, nr. 807. En
eftertid har i denne sag, såvel s o m i forbindelse med
selve kirkens nedrivning bebrejdet myndighederne
deres ligegyldighed og manglende forståelse for de historiske mindesmærker, jfr. Mülertz, 1813 8; Nyerup,
Oversyn (note 296) 25f. og Antiquarisk Reise i Fyen i
Julii Maaned, Kbh. 1814, 15, Viborg 432f. og Königsfeldt (note 308) 158. Biskop Engelstoft, der i 1858
forsvarede biskop Peder Hansen m o d de førnævntes
angreb, indrømmede, at han i sagen om den lemfældige afhænding af kirkens inventar og gravminder, ikke ville forsvare fremgangsmåden, selvom han
dog anfører andre eksempler på tilsvarende vandalisme, jfr. note 308, 362f. Selv indrømmede biskop
Peder Hansen, en bror til arkitekten C. F. Hansen, i et
brev til Rasmus Nyerup 6.juni 1806, at »Omstændighederne i mit Liv ikke have villet indvie mig til
Dyrker i disse høitidelige Helligdomme.«, jfr. ud-

drag, aftrykt i Dagen 1.juli 1806, i Hempels Avis nr.
81, 1806, samt i Mumme 199.
4 6 6 LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve, 1806-7.
Brev af 2.juni fra kirkeværgen om behov for et nyt
vindue i kirken, når altertavlen skal føres herind,
samt 18. aug. og 24. aug. 1806 med opgørelse af flytningsomkostningerne. Endvidere LAFyn. Kirkeinsp.
ark. for Vor Frue, Indkomne Breve, 30. aug. 1806 og
Hovedregnskabsprotokol med opgørelse over samlede udgifter 1806 vedr. altertavlens flytning.
Jfr. for denne antagelse Skov, 1982 78.
N M . Topografisk ark. Brev af 4. jan. 1850.
4 6 9 Ej heller i det syn, der afholdtes 10. marts 1851 for
at vurdere inventaret og herunder altertavlens tilstand, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. for Vor Frue. Indkomne breve 12. juni 1851 med reference til syn.
470 N M . Topografisk arkiv. Breve af 4. juli 1852 (Paludan-Müller til Worsaae), udateret (unavngiven person til C. J. Thomsen) og 6. juli 1852 (Worsaae til Paludan-Müller).
471 For rgsk. vedr. istandsættelsen, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Vor Frue kirkes rgsk. 1853.
4 7 2 Regning fra snedker A.Petersen 11. dec. 1852 (»En
ny overdel til altertavlen og repareret samme, ialt 14
rdl.«), jfr. Rgsk. note 471.
4 7 3 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Vor Frue Kirkes Rgsk. 1853,
bilag nr. 20.
474 Predellafløjene
udførtes af snedker A. Petersen
ifølge regning af 11. dec. 1852 for »Tilsat(s?) til Floiene til Altertavlen og udskaaret samme«, i alt 16 rdl,
jfr. Rgsk. (note 471).
4 7 5 27. okt. 1852 bifaldt Stiftsøvrigheden et forslag af
18.ds. fra Kirkeinspektionen vedr. bemaling og udsmykning af »sidepladerne« på altertavlen i henhold
til en vedlagt tegning. Tegningen, hvis ophavsmand
vel har været Chr. Møller, synes ikke bevaret. Malermester Behrends, der udførte stafferingsarbejdet,
havde dog på tegningens bagside tilføjet et alternativt
forslag. Jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Vor Frue Kirkes
Rgsk. 1853, bilag nr. 26, samt Behrends' regning af
12. febr. 1853 for »Altertavlens udvendige Side med
nye anbragte Vinger, malet og dekoreret efter indgiven Overslag«. Til selve korets udsmykning fremlagde Behrends i øvrigt et ambitiøst forslag til en figurativ - ikke udført - udmaling af væggene med
motiver fra Kristi liv og lidelser. Jfr. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. for Vor Frue. Indkomne breve.
467

468

476

LAFyn. Stiftsøvr.ark. Vor Frue kirkes rgsk. 1873-

79.
N M . Korrespondancearkivet. Brev af 30. nov. 1874.
Altertavlen fra 1649 foresloges enten alene bevaret
ved en g o d tegning eller ved en delvis genanvendelse
i Vor Frue kirke. RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. departement. Journalsager, A 166, 1875. Brev
af 9. febr. 1875.
4 7 9 LAFyn. Odense,
Vor Frue Kirkeinspektionarkiv. Ind-

477

478

NOTER TIL S. 523-24

663

komne breve 1860-1909. 14. marts 1875 sendte Engelhardt en indtrængende opfordring til Vor Frue kirkes
daværende sognepræst P. Johansen til at slutte op om
en fælles anstrengelse for at overvinde de vanskeligheder, som kunne stille sig imod en ordning, hvis
historiske berettigelse der ikke kunne være tvivl om.
Lauritsen 47.
RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor.
Journalsager, D 969, 1878. O g s å 1879 rapporterede
Stiftsøvrigheden til Nationalmuseet, at altertavlen
skadedes af fugt, samt at den var blevet overstrøget
med oliefarve på bagsiden, jfr. N M . Topografisk ark.
Indberetning 14. juni 1879.
4 8 2 I et brev af 21. febr. 1879 til Engelstoft skrev daværende kultusminister J. C. H. Fischer således, i forbindelse med en henvendelse fra borgmester Koch i
Odense om at skaffe penge: »Jeg har imidlertid gjort
Indsigelse paa Grund af den Samtale, j e g ved den
nævnte Kirkes (S. Knud) Indvielse havde med Deres
Højærværdighed, af hvilken det fremgik, at De ansaa
det for meget tvivlsomt, om Altertavlen ret vilde
tage sig ud i St. Knuds Chor og i hvert Fald meget
vilde foretrække en Christus som den i Frue Kirke (i
København)«, jfr. KirkehistSaml 6, VI, 1950, 496f.
Engelstoft, Byhistorie 517, note 1 anførte det dog som
et berettiget ønske at overflytte tavlen til »sin naturlige Plads i den Kirke, hvor saamange Minder fra
Graabrødre Kirke allerede ere samlede...«.
480

481

RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor,
1887, Journaler.
4 8 4 LAFyn. Kirkeinsp.ark. for Vor Frue, Indkomne breve, 17. aug. 1883.
485 N M .
Korrespondanceark.; LAFyn. Kirkeinsp.ark. for
Vor Frue, Indkomne breve, 15.juni 1883. J . M a g n u s
Petersen, Minder fra min Virksomhed paa Arkæologiens
Omraade fra 1845 til 1908 Kbh. 1909, 224f.
4 8 6 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1. kontor.
Journalsager KK 337 og 761, 1884 med meddelelse fra
Odense byråd af 7. april 1884 om Schiøtz' donation af
2. april, Vor Frue kirkes tilslutning til flytningen af
23. april 1884, S. Knuds Kirkeinspektions accept af
12. maj 1884 samt Stiftsøvrighedens accept af 20. maj
1884. Endvidere koncept af 29. maj 1884 vedrørende
komitéens sammensætning og meddelelse af 6. juni
1884 om dens nedsættelse.
487 N M .
Magnus Petersens arkiv. Koncept af 7.juli
1884, ledsaget af en kommenteret illustration af tavlen (jfr. note 307). Konceptet omtaler »medfølgende
Udkast«, der skulle vise »hvad der forøvrigt mangler
foroven og forneden i Altertavlens ydre Omgivelser, « måske en rentegnet version af den ovf. nævnte
illustration.
483

Jfr. Magnus Petersens udførlige beretning om restaureringen af januar 1887, i RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor. Journalsager PP 1068,
1889. Sagen, der oprindelig var indlagt i Journalsag

488

Fig. 542. Altertavlen med gengivelse af tilføjelserne
fra 1852, topstykke og predellafløje (s. 522f.). George
Bech fot. o. 1875 i Magnus Petersens privatsamling,
Nationalmuseet. - The altarpiece showing the 1852 additions, the top section and the predella wings. Photo c. 1875.

KK 761, 1884 blev på et tidligt tidspunkt overført til
et andet læg, hvor dens eksistens tilsyneladende blev
overset. Således eftersøgte Nationalmuseet den forgæves 1918 i S. Knuds Kirkeinspektions arkiv, jfr.
N M . Korrespondancearkiv. En forespørgsel 1929 i Kirkeministeriet og Det særlige Kirkesyns arkiv gav heller ikke noget resultat, jfr. smst. Endnu 1992 beklages
savnet af rapporten, jfr. Bent Jacobsen, 1992 116. M a g nus Petersens beretning kan suppleres dels med notaterne fra hans privatarkiv, N M , dels med den senere
redegørelse i Minder fra min Virksomhed (note 485)
235f. Hertil kommer aktstykker fra kommissionens
arbejde i RA. Kirke- og Undervisningsministeriet, 1.
kontor. Journalsager, KK 761, 1884.
4 8 9 Refereret i brev af 16. jan. 1886 i Journalsager
KK761 (note 488).
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Magnus Petersen, Minder fra min Virksomhed (note
485), 238.
491 Fotokopi af brev af 4. nov. 1885 i Ebbe Lehn Petersens arkiv, Odense. Koncept hertil i Magnus Petersens
arkiv, N M .
492 Under
restaureringen havde Magnus Petersen
gjort visse iagttagelser vedr. mønsterudsmykningen
på figurernes klædedragter og på predellaens bagvæg,
og han opfordredes til at søge sagkyndig bistand til
en kemisk analyse af de anvendte materialer.
4 9 3 I en redegørelse for restaureringen 14. sept. 1886
noterede Magnus Petersen til Henry Petersen, at tavlen var opsat 5. sept. 1886. I et senere notat af februar
1888 noterede han dog opsætningsdatoen som 20.
aug. 1886, jfr. N M . Magnus Petersens arkiv.
494 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.
4 9 5 Jfr. brev af 4. nov. 1885 (note 491). Heri omtales
tegnede udkast og forslag til nyt galleri og hængestykker, tilsendt kommissionen. Af disse omtaltes, at
nr. 1 tildels på grund af den store bekostning ikke
ville kunne bruges i sin helhed. En af tegningerne
viste endvidere en registrering af sømhuller på alterskabets overside, hvoraf nogle var placeret med forbavsende regelmæssige mellemrum og således kunne
være mulige spor fra en oprindelig overbygning.
Magnus Petersen havde ligeledes iagttaget en 3/4
t o m m e dyb, indskåren fals på undersiden af den
vandrette planke mellem hovedskabet og predellaen,
en fals, der fortsatte på predellaens lodrette kortsider,
alt i alt tolket s o m et »Ornament eller lignende« af
trekantet eller kvartcirkulær form. Tegningerne er
forgæves søgt blandt kommissionens papirer i Kirkeog Undervisningsministeriet (note 486), samt i Magnus
Petersens arkiv, N M .
490

N M . Det særlige Kirkesyn Protokol 26. aug. 1892.
Jfr. »Odense domkirkes Claus Berg altertavle under restaurering«, FyStbog 1982, 28. Det har ikke været muligt at verificere denne oplysning.
4 9 8 N M . Korrespondancearkiv. Sager vedr. Termansens
restaurering 1929-37. En forarget klage fra J. Vilhelm
Petersen over støvsugerfigurmaet Nilfisks reklame
vedrørende afstøvning af tavlen ved hjælp af støvsugning og - blæsning (jfr. fig. 402) vakte også fuld tilslutning fra Mouritz Mackeprang, Nationalmuseets
daværende direktør. Jfr. smst.
4 9 9 RA.
Kirkeministeriet 1. kontor, Journalsager 4 E
1368, 1931 og 4 J 777, 1935. N M , Korrespondancearkiv,
jfr. Termansens indberetninger til Nationalmuseet og
koncepter til udgående skrivelser herfra.
500 I en ekstraktafskrift af et brev 13. marts 1932 fra
Termansen til Nationalmuseet, nævner han, at det
var lykkedes at finde et middel til at fjerne bronzen
uden at angribe guldet. Han beklager sig desuden
over Magnus Petersens utroligt hårdhændede behandling af altertavlen, idet han, så snart der fandtes
et sted, hvor de gamle guld var slidt og den røde
496
497

poliment viste sig, lod sine folk smøre guldbronze
over, og ydermere visse steder dækkede velbevaret
gammelt guld.
501 Brev af 24. nov. 1933, jfr. N M . Korrespondancearkiv og note 341.
502 N M .
Topografisk arkiv.
503 LAFyn. Menigheds.ark.
Rgsk.
504 Indberetning i N M .
5 0 5 Fritz Thode, der afgik ved døden december 1985,
efterlod sig kun to artikler, foruden et foredragsmanuskript, der indarbejdedes i rapportens indledning,
jfr. »Den igangværende restaurering af Claus Bergs
altertavle« (note 334) 106-11 og »Odense domkirkes
Claus Berg altertavle under restaurering« (note 334)
26-44. Desuden findes et materiale af notater, foredragsmanuskripter, korrespondance og fotografier,
der sommeren 1993 blev overdraget N M .
Jfr. Larsen, Undersøgelse af brokadeimitationer (note
404).
5 0 7 Thode,
»Odense domkirkes Claus Berg altertavle« (note 334) 26 og Bent Jacobsen, 1992 8.
5 0 8 Rillerne, der begge er 1,5 cm fra bagkanten, er
hhv. 147 cm lang, 1 cm bred og 2 cm dyb (nord) og
150 cm lang, 1 cm bred og 1,5 cm dyb (syd). B e g g e er
affaset m o d tavlens midte. Deres afslutninger m o d
plankens kortsider ses ikke længere på grund af dennes beskæring, jfr. s. 476 og fig. 354.
509 På midtskabets bagside ses nærmest hjørnerne en
række huller efter søm og skruer, hvoraf et antal sidder med påfaldende regelmæssighed over for hinanden m o d nord og syd, jfr. fig. 405. Det er dog uvist,
om disse stammer fra de oprindelige sidefløje eller
snarere hidrører fra de sekundære, udført 1750.
510 S o m foreslået af Thode og Bent Jacobsen (note
507) kunne her have været gengivet legemsstore
fremstillinger, f.eks. af den hellige Frans af Assisi og
hans søster, S. Clara, Clarisserordenens grundlægger.
Andre muligheder var j o m f r u Maria, hvem alteret
var viet eller S. Katharina, der 1519 anførtes som kirkens navnehelgen (s. 516).
511 Tilsvarende udstemninger til forsænkning af fløjenes jernhængsler i forbindelse med tavlens åbning i
første stand kan iagttages på Bernt Notkes højaltertavle i Århus domkirke, jfr. Bernt Notkes altertavle,
Århus domkirke. Restaureringsrapport, udarbejdet af
Nationalmuseets farvekonservering, Brede, under ledelse af Verner Thomsen, 1981 I, 12.
506

Bent Jacobsen, 1992 104.
Brev af 27. okt. 1852 fra Stiftsøvrigheden til Kirkeinspektionen ved Vor Frue, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.
ark. Vor Frue kirke. Rgsk.
514 Jfr. bl.a. Bent Jacobsen, 1992 12 og 103.
515 Lige så talende vidnesbyrd om predellafløjenes og
det 1852 udførte topstykkes sekundære karakter, er
den omstændighed, at begge dele var bortretoucheret
på Ryes fotografi af tavlen fra o. 1865 (fig. 343).
512

513
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Paralleller til kvartcirkulære hængestykker, udført
enten s o m isolerede dele eller som et integreret led af
predellaen, er et ofte forekommende motiv blandt
samtidens altertavler.
517 Jfr. rapport fra november 1885 (note 495). Magnus
Petersen betragtede det som udelukket, at hullerne
stammede fra galleriet, opsat 1852 (jfr. ndf.), der var
påsat skabets bagvæg og sidefløje med vinkeljern. I et
brev fra kommissionen til Kirkeinspektionen 14. nov.
1885 med kommentarer til Magnus Petersens forslag
til topstykke, skønnede man dog - uden nærmere
begrundelse - at hullerne måtte stamme fra en overdel, der næppe kunne være bygget på anden måde
end som et simpelt liljegalleri. Ligesom en baldakinoverdel ifølge kommissionens udsagn gennemgående
fattedes(!) på de her i landet fra middelalderen bevarede alterskabe, og der i hele stilen i Claus Bergs
arbejde snarere syntes at foreligge vidnesbyrd imod
end for en sådan overdel.

516

Selvom det ud fra de bevarede spor er umuligt at
afgøre overdelens udformning, skal det dog nævnes,
at Claus Bergs altertavle i Århus Vor Frue (DK Århus
1122) udviste spor, formentlig efter en baldakin.
O g s å altertavlen i N ø r r e B r o b y (Salling hrd.), hvis
predella og mulige topfigurer tilskrives Berg, havde i
følge en præsteindberetning fra 1700'erne en hvælvet
baldakin, hvorover en topgruppe kan have været placeret, jfr. Thorlacius-Ussing, 1922 37f. Thorlacius-Ussing antog smst., at også Bregningealtertavlen havde
haft en opsats, svarende til Notkes altertavle i Århus
domkirke. En samtidig parallel med baldakin, formentlig ligeledes af nordtysk oprindelse, er Løjtaltertavlen, jfr. Løjttavlen. Et sønderjysk alterskab, Padborg
1983, mens et - antagelig - lybsk eksempel er 14 nødhjælper-altret i Lübeck St. Annen-Museum, jfr. Brigitte Heise og Hildegard Vogeler, Die Altäre des St.
Annen-Museums, Lübeck 1993, 25f.
En række indridsninger på overplanken fra 1886
(»H. C.«), 22. juni 1932, l . j u l i 1940 og 22.juli 1945
(alle udført af snedkermester Aksel Bertelsen) refererer til tidligere istandsættelser, jfr. s. 526f.
519 Jfr. s. 522 og Mülertz, 1813 13.
520 Mindetavlen over prins Frans omtaler prinsens
dødsår 1511, ligesom det store kalkstensepitafium
over hans forældre og ham selv er forsynet med årstallet 1513, det sidstnævnte dog antagelig sekundært
påført som henvisning til kong Hans' dødsår. B e g g e
årstal kan betegne en terminus post quem for de to
gravminder, men ikke nødvendigvis deres tilblivelsesår. Den markante fremhævelse af Christian II's og
Elisabeths våbener, vel ophængt nærmest alteret, daterer i hvert fald denne del af skjoldserien (jfr. s. 516)
til 1514/15 eller derefter. De to, nu tabte, epitafier
over dronningen og prins Frans turde være samtidige
og er efter alt at d ø m m e begge udført efter dronningens død og bisættelse 21. dec. 1521 (jfr. omtalen i

Fig. 543. Claus Bergs altertavle, opstillet i forbindelse
med restaureringen 1976-83 med de bemalede bagsider vendt m o d vest (s. 519, 526). Fot fra Bent Jacobsen, 1992. - Claus Berg's altar-piece in the course of restoration 1976-83. Here, the painted backs of the closed wings
are installed facing west.

518

Frans' epitafium af hans placering ved faderens venstre og moderens højre side, se PræsteindbWorm 79).
521 Jfr. Nils G. Bartholdy, »Christian II.s våben og
Den gyldne Vlies«, Heraldisk Tidsskrift 69, Kbh. 1994,
397f.
522 Thorlacius-Ussing, 1922 56; jfr. også oversigt over
produktionstid (og priser) vedr. 23 altertavler, udført
af mestre i Mellem- og Sydtyskland inden for tidsrummet 1471 - 1528 i Michael Baxandall, The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, N e w Haven og
London 1980, 62f.
523 En senere og mindre udgave af træsnittet, »Den
lille rosenkrans«, indsat i andenudgaven af Ulrich
Pinders Speculum passionis domini nostri Jesu christi,
Nürnberg (1507) 1519, kan næppe have haft relevans
for Odensetavlen, jfr. dog Pentz, »Odensetavlen og
rosenkransmotivet« (note 336) 168. Om dette stik, se
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også Heinrich Rottinger, Erhard Schön (note 350), 51,
nr. 18.
524 Jfr. Ulla Haastrup i Weilbach, KunstLeks (note 335)
for den seneste sammenfatning af Claus Bergs virksomhed, omend ikke med en komplet værkfortegnelse (venligst meddelt af forfatteren).
5 2 5 Diskussionen om den senmiddelalderlige billedskærer (og malers) status s o m udøvende kunstner eller entreprenør indledtes herhjemme i Erik Moltke,
Bernt Notkes altertavle i Århus Domkirke og Talinntavlen, Kbh. 1970. Interessant nok betoner Bergs levnedsskildring (note 274) 24f., at kunstneren ikke arbejdede på selve tavlen, men holdt svende dertil, en
ytring, der dog også er tolket s o m et udtryk for skildrerens, Claus Bergs barnebarns, honette ambitioner
på bedstefaderens vegne og parallelisering med en senere tids kunstnerideal.
Høyen, 1865 529.
I en udateret, usigneret (formentlig Henry Petersens hånd) redegørelse i Magnus Petersens arkiv, N M ,
fremhævedes særligt gengivelsen af den Korsfæstede
som gjort af en dygtigere billedskærer end Smertensmanden (»Musculaturen gal«); grupperne af hellige
skønnedes hver især udført af en enkelt mand, idet de
øverste var simplere end de nedre, mens reliefferne
nr. 3-4 (nr. 5-6 og 7-8) på hver side af midttavlen
svarede til hinanden. D o g var der intet iøjnefaldende
bevis for, at resten var skåret af samme hånd. Ornamenterne antoges dog ud fra snit og håndelag at være
skåret af s a m m e mand, ligesom én forgylder og maler havde stafferet hele tavlen (vel kun de udskårne
dele).
526
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Thorlacius-Ussing, 1922 90f. genfinder hånden fra
de to førstnævnte relieffer i andre af Bergs tilskrevne
værker, således i altertavlerne i Århus Vor Frue og
Wittstock (apostlene).
529 Haastrup, 1992 36f.
530 Haastrup, 1992 37f. angiver, at syv af felterne er
præget af denne malemåde, som hun karakteriserer
som udført af fornemme eller forfinede malere, måske indkaldte nederlændere. De relevante scener,
hvor tilstrækkeligt er bevaret til en stilanalyse, er felterne nr. 1-2 (Mødet ved den gyldne port, Marias
fødsel) og nr. 4-8 (Besøgeisen, Flugten til Ægypten,
Barnemordet, Hjemkomsten fra Ægypten og Kristus
som 12-årig i templet).
531 Jfr. Haastrup, 1992 37f. Betegnet »de fynske malere«, idet de fragmentarisk anførte bogstaver efter
malernavnene tolkes s o m henvisning til stednavne,
Svendborg, N y b o r g eller Fåborg. Malemåden er karakteristisk for nr. 9-10 (Bespisningen i ørkenen, Peter går på vandet).
528

I Odense ses bølgede forløb af blade, plastisk udformet med krydsskravering og gengivet med oprullede flige eller trekløverlignende bladender. Ganske tilsvarende ses i Sanderum og Vejlby, sidstnævn532

tes dog oprullet om en stav. Afvigende herfra er ornamentbåndene på altertavlerne i Bregninge, samt i
Århus Vor Frue og Helligåndstavlen fra Fåborg, de to
sidstnævnte utvivlsomt udført af samme maler. Jfr.
også Haastrup, 1992 48.
533 Jfr.
især Haastrup, »Brugen af forlæg i Claus
Bergs værksted i Odense« (note 335) 113f., hvori
værkstedets anvendelse af forlæg udførligst er behandlet. Desuden Kurt Löcher, »Cranachs Holzschnitt-Passion von 1509 - ihre Wirkung auf die Künste«, Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums,
Nürnberg 1990, 9-52. S o m fremhævet af Haastrup,
»Brugen af forlæg« 125f., kunne formidlingen af den
nyeste trykgrafik til Claus Bergs værksted være foregået både via dronning Christine i kraft af hendes
forbindelser til det sachsiske hof og via Christian II
og hans dronning Elisabeth, der i hvert fald 1521 besøgte Nederlandene og her som gave modtog en
samling af Dürers grafik. I forbindelse med Odensetavlen turde den første mulighed anses for mest sandsynlig. Om Dürers arbejder for det sachsiske hof, jfr.
Ingetraut Ludolphy, Friedrich der Weise. Kurfürst von
Sachsen 1463-1525, Göttingen 1984, specielt 102-04.
Hvad angår materialevalget, var et andet af værkstedets arbejder, altertavlen i Voldby kirke, således
udført af ringere, mere knastrigt træ og i øvrigt dårligere skåret end Odensetavlen, jfr. DK Århus 3523,
note 43. Generelt savnes dog en sammenfattende undersøgelse af den anvendte teknik i samtlige Claus
Bergs tilskrevne værker.
534

Således mønsterborter med palmetter eller trifolium, udført i sgraffittoteknik, dog mere skematisk
udformet i Århus Vor Frue og Bregninge; se endvidere granatæblemønsteret (omend rekonstrueret, jfr.
s. 504) i predellaens bagklædning, svarende til dragter
på Bregningetavlens sidefløje og midtskab (bl.a. på
Johannes og Maria). Det skal dog bemærkes, at Bregningetavlen 1892 restaureredes af Carl Fæderholdt,
der også medvirkede ved istandsættelsen af Odensetavlen 1885-86. Derfor må mønsteranvendelsen i
Bregninge, der her er påfaldende ensartet, betragtes
med forbehold. S o m konstateret af Mogens Larsen
ved en forundersøgelse af Bregningetavlen 1964
(indb. i N M . ) må Fæderholdts restaurering »ikke tages for en nøje genfremstilling«, ligesom de kalkerede dragtfriser er »fremstillet ad lithografisk vej på
papir«.
535

Det skal i øvrigt noteres, at der ingen eksempler ses
i Odensetavlen på den karakteristiske egebladsornamentik i de nævnte tavler, jfr. DK Århus 1131.
536 Om sgraffito og applikerede brokadeimitationer
som karakteristiske for Antwerpen og Bruxelles, jfr.
Myriam Serck-Dewaide, »Les retables anversois sous
les regards des restaurateurs«, Antwerpse retabels 15de
- 16de eeuw. Essays 2, Antwerpen 1993, 123f. Desuden
Tångeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen (note 394)
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238f. og 250f. Om Claus Bergs anvendelse heraf, jfr.
Mogens Larsen, »Claus Bergs mønstre« (note 334)
102f. Heri betones navnlig for brokadeimitationerne
deres usædvanlige forekomst inden for et dansk materiale. Et farvesnit af brokaden viste (dog med undtagelse af vokslaget, jfr. note 405) overensstemmelse
med den, der er anvendt på Herlinalteret i Rothenburg, hvilket tolkes s o m en bekræftelse på formodningen om sydtysk indflydelse.
5 3 7 Mht. Claus Bergs kunstneriske forudsætninger og
paralleller har siden Høyen, 1865 lighedspunkterne
med sydtysk skulptur i særlig grad været fremhævet,
i første række med henvisning til Veit Stoss og Tilman Riemenschneider. Desuden inddrog ThorlaciusUssing, 1922 både Hans Leinberger og Simon Lainberger. Paralleller til Nederlandene og til Donauskolen (navnlig relevant for Bregningetavlen) er særligt
for maleriernes vedkommende betonet af Haastrup,
1992. For skulpturen i Donauområdet generelt er paralleller til eller direkte afhængighed af Stoss' karakteristiske stil understreget af bl.a. Anton Legner,
»Das »übergeordnete Phänomen« der Ausbreitung
des Stosschen Stils«, Veit Stoss. Vorträge des Nürnberger
Symposiums, München 1985, 280f. Samtidige sidestykker, men næppe mere end det, til midtskabet i
Odensetavlen er de stærkt bevægede, figurrige himmelvisioner, begge med Marias himmelkroning (død
og himmelfart) i altertavlerne i Mauer ved Melk (o.
1515) og A d a m o v ved Brno (oprindelig Zwettl).
5 3 8 Et samtidigt vidnesbyrd om, på hvilke festdage en
altertavle var åbnet i første stand, var forordningerne,
nedfældet af Andreas Stoss 1523 i forbindelse med
den af ham bestilte højaltertavle til karmeliterklosteret i Nürnberg. Tavlen (i dag i domkirken, B a m berg), der udførtes af hans far, Veit Stoss og i corpus
fremviste en gengivelse af Jesu fødsel, skulle være
åbnet ved festerne for Jesu fødsel, påske, pinse, Kristi
himmelfart, Treenigheden, for alle helgener, De hellige tre konger, på Kristi legemsdag, ved kirkens indvielsesdag, samt på alle festdage for Maria, jfr. B a x andall, The Limewood Sculptors (note 522) 48 og note
40.
5 3 9 Gråbrødre kirke og kloster, der var viet til j o m f r u
Maria, Gudsmoderen, afholdt den første messe ved
Marias himmelfartsfest 1279, efter at munkene var
indført ved S. Laurentius' vigilie. Søndagen efter
S. Maria Magdalenes fest 1343 nyindviedes kirke og
højalter til Maria, og denne dag fejredes årligt. 1469
overtog observanterne klosteret, og den af Peder Olsen anførte tilføjelse »de misericordia« kan måske
hidrøre fra denne lejlighed, måske fra en nyindvielse,
jfr. note 270 og 436.
Sjælemesser for de på altertavlens tilblivelsestidspunkt afdøde medlemmer af kongefamilien, prins
Frans og kong Hans, kan være afholdt på årsdagen
for deres død (hhv. 1. april og 20. febr.), desuden på
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Fig. 544. Mette Urnes fædrene og mødrene våben og
årstallet 1590, malet »nederst på altertavlen«, dvs. på
predellaen eller måske snarere på alterbordsforsiden
(s. 529). Pennetegning i Bircherod, Monumenta. Det
Kongelige Bibliotek. - Coats-of-arms of Mette Urnes's
paternal and maternal lines, with the date 1590, painted
"at the bottom of the altarpiece", i.e. on the predella or
perhaps more probably on the frontal.

begravelsesdagen samt på 7. og 30. dagen efter denne
dato. Datoerne for dronning Christines død og begravelse (8. og 21. dec. 1521) turde dog næppe have
haft relevans i forbindelse med fastlæggelsen af altertavlens indhold.
540 Om indvielsen til S. Katharina, jfr. s. 516 og note
437. D o g vides intet om, hvorvidt alteret har rummet
særlige helgenrelikvier af denne eller af andre hellige
personer, der kunne have medvirket til at præge altertavlens indhold.
541 Om dronningens donation også har omfattet en
prædikestol, tør man dog ikke slutte, jfr. også note
435.
542 Ud over det ovf. nævnte kendes ingen kilder om
dronning Christines stiftelse og testamentariske bestemmelser. Ej heller kendes den nærmere ordlyd af
kong Hans' testamente, bortset fra hans udtalte ønske
kort før sin død om at blive begravet i Odense Gråbrødre kirke, jfr. note 423 og Arild Huitfeldt, Kong
Hansis Krønicke, (Kbh. 1599) fot. optryk Kbh. 1978,
300. Om private stiftelser ved danske franciskanerkirker, jfr. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre
(note 396) passim, herunder 276f. note 166 med en
fortegnelse over testamenter o. 1270-1560. Om religiøse stiftelser generelt i senmiddelalderen, jfr. Materielle Kultur und religiose Stiftung im Spätmittelalter (Ver-

668

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

öffentlichen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde Österreichs, 12. Österreichische Akademie der
Wissenschaften philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 554), Wien 1990, specielt Elisabeth
Vavra, »Pro remedio animae - Motivation oder leere
Formel. Überlegungen zur Stiftung religiöser Kunstobjekte«, sammesteds, 123-156. Endvidere Lars Bisgaard, »Det religiøse liv i senmiddelalderen«, Danmark i Senmiddelalderen, red. Per Ingesmann og Jens
Villiam Jensen, Århus 1994, 342-62.
543 Jfr. Høyen, 1865 521 og s. 465. I særlig grad fremhævede Høyen ligheden med den til Veit Stoss' værksted tilskrevne altertavle fra Frauenkirche, Nürnberg,
jfr. note 310. Denne tavles direkte forbindelse med de
grafiske rosenkransbilleder og navnlig med Erhard
Schöns afladsblad fra o. 1515 kendte Høyen dog ikke.
Odensetavlens direkte lighed med dette træsnit og
beslægtede billeder, der udvikledes o. 1500 på grundlag af rosenkransandagtens særlige fordybelse i Kristi
og Marias lidelse og forherligelse, erkendtes dog af
andre, således 1909 af Beissel (note 320) 540f. og specielt 561f. Endvidere 1926 af Fuglsang, »Der Hochaltar zu Hvidding« (note 336) 321f. og 345f. Desuden
1937 af Feurstein, »Allerheiligenbild« (note 320) sp.
373, hvori understregedes, at rosenkransmotivet var
forenet med allehelgenstemaet og gengivelsen af Livets træ; endvidere af Frances H. A. Oudendijk Pieterse, Dürers Rozenkransfest en de Ikonographie der
Duitse Rozenkransgroepen van de XVe en helt begin der
XVI eeuw, Amsterdam 1939, specielt 223f. og 276f.
Pieterse, 226 og 281 betegner samstemmende Odensetavlen s o m en »Allerheiligen-Rozenkrans«. Odensetavlens lighed med Erhard Schöns træsnit og altertavlen i Hvidding er også anført 1957 i DK SJyll 1140
(note 336), idet Odensetavlen her betegnes som en
»allehelgenstavle«. 1986 og 1988 uddybede Pentz
(note 336) særligt indflydelsen fra Erhard Schöns træsnit i sin tolkning af Odensetavlen s o m en rosenkranstavle. Samtidig fremhævede han særligt påvirkningen af »Jesu-liv rosenkransbønnen«, som den formuleredes af karteusermunkene Adolf af Essen og
Dominikus af Preussen i 1400'ernes begyndelse. I
sidstnævntes betragtninger over Jesu liv fremhævedes
specielt Mechtild af Hackeborns (1241-99) vision om
træet, der under messen voksede op fra alteret, fyldt
med frugter og blade s o m et billede på Kristi guddommelighed, hans fuldkomne virke og alt det gode,
dette medførte, jfr. Pentz, »Odensetavlen og rosenkransmotivet« (note 336) 166f. Trævisionen kunne
ifølge denne forklare den særlige udformning af korstræet i Odensetavlen.
544 Om Schön, jfr. s. 478f. og note 350. Der savnes
dog en uddybende vurdering af ikonografien i dette
blad, dets mulige prototyper (ældre eksempler på
kompositionen findes i altertavlerne i Werle, dateret
o. 1500, jfr. note 546, og Würben, dateret 1503

(Schlesien, i dag Breslau, Muzeum Diecezjalne)) og
dets status som forlæg for altertavler, både i det frankiske område (Nürnberg, Schwabach, Bamberg) og i
Nordtyskland (Hvidding).
545 Jfr. Beissel (note 320) 566f., hvor Odensetavlen
omtales i kapitlet om rosenkransbilleder; Fuglsang
(note 336) 321f. og specielt 345f., hvor Erhard Schöns
træsnit fra o. 1515 og de heraf afledte alterbilleder,
heriblandt Odensetavlen, nævntes; Feurstein (note
320), sp. 377, der i analysen af allehelgensbilleder anførte, at allehelgenstemaet i Odensetavlen var forenet
med motivet om Livstræet og rosenkransbilledet.
Pentz, »Odensetavlen og rosenkransmotivet« (note
336) 162f. udtaler undren over, at rosenkransen er
udeladt. Hans Jørgen Frederiksen (note 339) 198 forklarer udeladelsen med det forhold, at tavlen ikke er
udført til et rosenkransalter, men antager dog, at »i
hvert fald nogle af de kongelige personer på predellaen oprindelig har holdt rosenkranse i hænderne«.
Der er imidlertid ingen synlige spor heraf på de kongelige portrætfigurer. Mht. udeladelsen af rosenkransen i Odense skal dog nævnes, at midterbilledet i en
malet triptyk, dateret o. 1500, i Herrenhause, Werle
(jfr. Die Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin III, Schwerin 1899,
209f.) nøje følger kompositionen, kendt fra Schön eller et ældre forlæg, men - så vidt det kan skelnes uden indrammende rosenkrans eller med fremhævelse af roser i øvrigt. De malede sidefløje viser til
højre Marias himmelkroning over Pinseunderet og til
venstre Opstandelsen over Kristi fødsel.
546

Feurstein (note 320) sp. 377 og DK SJyll 1140. Om
allehelgensmotivet generelt, jfr. desuden Lexikon der
christlichen Ikonographie 1, Freiburg im Breisgau 1968,
sp. 101-04 (»Allerheiligenbild«), Om det problematiske i at isolere specielt helgenskaren i forbindelse med
en særlig »allehelgensikonografi«, jfr. dog Staale Sinding-Larsen, Iconography and Ritual. A Study of Analytical Perspectives, Oslo 1984, 185 note 65.
5 4 8 Jfr. Feurstein (note 320) sp. 370f. med omtale af et
allehelgensbillede i Drachs Heilsspiegel (o. 1480) hvor
ses anført: »das hymelreich wirt bedütet«. Om de ni
englekor som integreret led i en vision om den ny
himmel efter D o m m e d a g , jfr. Karl-August Wirth,
»Engelchöre«, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte V, Stuttgart 1967, sp. 555-601, specielt sp.
582.
547

J. Poeschke, »Paradies«, Lexikon der christlichen
Ikonographie III, Freiburg 1971, sp. 375-82. Desuden
P. Hoffmann, »Paradies«, Lexikon für Theologie und
Kirche, 8, Freiburg 1963, sp. 69-72 og J. Engemann,
»Paradies«, Lexikon des Mittelalters VI, München und
Zürich 1993, sp. 1697-99.
550 Foruden Himmelkroningen ses også Majestas D o mini og Nådestolen anvendt. For fremstillingen af
Marias himmelkroning med engle og helgener som
549
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en vision af den himmelske herlighed, jfr. Poeschke
(note 549) sp. 380; Wirth (note 548) sp. 587; H. W.
van Os, »Krönung Mariens«, Lexikon der christlichen
Ikonographie II, Freiburg 1970, sp. 671-76 og Schiller,
Ikonographie der christlichen Kunst IV, 1, Gütersloh
1980, 147f.
Jfr. van Os, »Krönung Mariens« (note 550) sp.
673f.; Schiller (note 550) 152; F. O. Büttner, Imago
Pietatis. Motive der christlichen Ikonographie als Modelle
zur Verähnlichung, Berlin 1983, 124f. Jan von Bonsdorff, »Jungfru Maria som Regina coeli, Sponsa
Christi eller Maria mediatrix«, ICO 4, Stockholm
1992, 7-25. Det skal dog nævnes, at Helligåndsduen,
der i Himmelkroningen oftest indgår sammen med
Kristus og Gudfader s o m en henvisning til Treenigheden, ikke ses på Odensetavlen. Ej heller er der påvist spor efter dens mulige tilstedeværelse. Om Treenigheden i Himmelkroningen, jfr. Schiller 150;
Büttner 129; von Bonsdorff 17f.
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Jfr. også Claus Bergs fremstilling af Marias himmelkroning i NM (inv. nr. D 11360) samt på højaltertavlen i Århus Vor Frue (DK Århus 1134). Endvidere J ö r g Zürns - dog langt senere - alter i Überlinger Münster, jfr. Schiller (note 550) 152. Bemærkelsesværdigt i begge Claus Bergs relieffer, men ikke i
de tilsvarende fremstillinger fra Århus Vor Frue, Vindinge eller i altertavlen i Wittstock, ligeledes tilskrevet Claus Berg, er den firdelte jordklode. Se også
Lucas Cranach den ældres træsnit af Marias himmelkroning, o. 1515, jfr. note 361. Firdelingen kan tolkes
som et tidligt eksempel på en ajourført fremstilling af
de fire verdensdele, jfr. Karl-August Wirth og Ernst
Köllermann, »Erdteile«, Reallexikon zur deutschen
Kunstgeschichte, V, Stuttgart 1967, 1113f., 1121f, 1134f,
men lader sig muligvis også opfatte som en illustration af de fire elementer, jfr. Aina Trotzig, »Världsbilden i en senmideltida dansk handskrift. En ikonografisk undersökning«, ICO 3, Stockholm 1994, specielt 16f. og fig. 5.
552

Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst (note
378) II, 198f., specielt 200 og K. Hahn, »Arma Christi«, Lexikon der christlichen Ikonographie, I, Freiburg
1968, sp.183-89.
554 Schiller (note 550) 153; van Os, »Krönung Mariens« (note 550) 673 og specielt von Bonsdorff, (note
551) 23f. med en diskussion af tolkningen af Himmelkroningen som et andagtsbillede. I sammenhæng
med gengivelsen af Kristi offerdød på korset og dennes forbindelse til nadversakramentet kan Maria s o m
Kristi brud og Kirkens sindbillede tolkes som »medlider« og »medoffer« til Kristus, jfr. Lotte Brand Philip, The Ghent Altarpiece and the Art of Jan van Eyck,
Princeton, N e w Jersey 1971, 81.
553

Poeschke (note 549) sp. 375f. og Margot BraunReichenbacher, Das Ast-und Laubwerk. Entwicklung,
Merkmale und Bedeutung einer spätgotischen Ornament555
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form, Nürnberg 1966, 86f. Endvidere Søren Kaspersen, »Kirken som en have«, Løjttavlen (note 517), specielt 139f., hvor den frodige vegetation ikke alene tolkes som et almengyldigt sindbillede på Paradis, men i
snævrere forstand ses i sammenhæng med den reformkatolske bevægelse »som et kamppræget forsvar
for den katolske kirke og pavemagten«. I særlig grad
fremhæves her Kræmmerkapellets rankeudsmykning
i S. Petri, Malmö, bag hvilken man »mere end aner
byens gråbrødre«. På dette tidspunkt, dvs. 1517-18,
hvor udsmykningen synes malet, havde s o m anført
observantbevægelsen endelig vundet sejr i de danske
franciskanerklostre.
I forlængelse af denne tankegang er det nærliggende at parallelisere med Odensetavlens paradisvegetation, udført til højalteret i Odense Gråbrødre
kirke, den danske observantbevægelses moderkirke.
556 Schiller,
Ikonographie der christlichen Kunst (note
378) II, 147f.; Hellmuth Bethe, »Baumkreuz«, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte II, Stuttgart 1948,
sp. 100-105. S o m fremhævet af Pentz, jfr. note 543,
findes visionen om træet, fyldt med blade og frugter
som en lignelse på Kristi guddommelighed, liv og
virke, også i Mechtild af Hackeborns (1241-99) Liber
spiritualis gratiae.
557 N y b o Rasmussen,
Claus Bergs kongelige altertavle
og franciskanerne (note 337) 5-7. S. Bonaventuras trævision får i billedkunsten en særlig udformning, jfr.
Bethe, »Baumkreuz« (note 556) 104; Schiller (note
378) II, 146-7; Hanna Egger, »Franziskanischer Geist
in Mittelalterlichen Bildvorstellungen. Versuch einer
franziskanischen Ikonographie«, 800 Jahre Franz von
Assisi. Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelalters.
Katalog des Niederösterreichische Landesausstellung, N . F . nr. 122, Wien 1982, 489, 568. I fremstillingerne er S. Bonaventura vist ved siden af et træ
med seks grenpar, hvis grene bærer blade eller frugter
med indskrifter, hvori omtales vigtige begivenheder i
Kristi liv. I bladværket kan yderligere være vist en
række profeter, jfr. også Taddeo Gaddi's fresko i S.
Croce, Firenze (o. 1340). Centrum i træet udgør den
korsfæstede, over hvis hoved pelikanen er vist s o m et
velkendt Kristussymbol. Herunder kan være gengivet j o m f r u Maria med barnet og ovenover billedet af
den opstandne Kristus som de tre centrale dele i beretningen om Kristi liv, hans fødsel eller oprindelse,
lidelsen og endelig forherligelsen, jfr. for sidstnævnte
version et altertavlemaleri, o. 1520 i Diözesanmuseum, Breslau.
5 5 8 For fremhævelsen af Vitis mystica s o m »nøglen til
altertavlens komposition«, jfr. N y b o Rasmussen
(note 337) 24f. For Vitis mystica, jfr. Opera Omnia,
VIII, Quaracchi 1898, 159-229. En nærmere analyse af
denne tolkning vil dog ligge uden for rammerne af
nærværende beskrivelse.
5 5 9 Om forbindelsen mellem korstræet, opfattet som
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Fig. 545. Indskrift bag relief nr. 12 (s. 506 og note 398). NE fot. 1994. - Inscription behind relief no. 12.

Livets træ, Jesse rod og inkarnationen, illustreret ved
billedet af Maria med barnet, jfr. note 557 og Schiller,
Ikonographie der christlichen Kunst (note 378) II, 147f.,
specielt fig. 442 med en miniature fra en illustreret
Speculum
humanae
salvationis
(Stiftsbibliothek,
Kremsmünster), hvor Maria med barnet, (pelikanen), Korsfæstelsen og Kristus i Majestas ses over
Jesse. I Odense udgår korstræets nedre del dog fra
Anna Selvtredjegruppen. Hermed kunne motivet
snarere være beslægtet med billedet af »Marias stamtræ« eller »Arbor virginis«, hvor gengivelsen af M a ria, vist s o m j o m f r u , er placeret mellem forældrene
Anna og Joakim. Maria er indbyrdes forbundet med
disse gennem grene eller rødder fra et træ, hvis
stamme videreføres gennem hende og udmunder i et
gaffelformet trækors, et Livets træ med den korsfæstede Kristus, jfr. Schiller, Ikonographie der christlichen
Kunst IV,2, 162f. og navnlig fig. 757. Trods udgangspunktet i Anna Selvtredjegruppen er der i Odensetavlen ingen relation til temaet Anna Selvtredjes
stamtræ, hvor den tronende Anna er udgangspunkt
for et stamtræ med den hellige slægt, jfr. Schiller 159
og fig. 761.
S o m ikonografiske paralleller til kombinationen af
Himmelkroningen og Korsfæstelsen eller - for sidstnævntes vedkommende med samme betydningsindhold - af Smertensmanden, Korslammet eller monstransen med den indviede hostie, skal nævnes Pacino
di Buonaguida, Kristi korsfæstelse, vist s o m Lignum
Vitae efter S. Bonaventuras vision og placeret under
den tronende Kristus og Maria med de helliges forsamling (o. 1320) i Firenze, Museo antica e moderna,
jfr. også Schiller (note 550) 148: »Eine Darstellung
der himmlischen Liturgie«.; Jacobello dal Fiore, M a rias himmelkroning (første fjerdedel af 1400'erne),
Venedig, Galleria dell'Accademia, jfr. Sinding-Larsen, Iconography and Ritual (note 547) 118 og samme,
»Christ in the Council Hall. Studies in the religious
560

Iconography of the Venetian Republic«, Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia V, R o m 1974,
48 (»the ecclesiological aspect of the motif is further
emphasized by the representation of the Eucharist,
indicating that a celestial liturgy is being performed,
that »La présence des anges introduisit l'Eucharistie
dans le ciel même« and that G o d in Heaven accepts
the offer«); for en illustration af messens sakramente
med gengivelse af den tronende Kristus og Maria,
omgivet af de ni englekor og vist oven over billedet
af Gregors messe, jfr. illustration i en tysk Biblia Pauperum (o. 1415), München, Staatsbibliothek; triptyk,
udført af mosansk kunstner o. 1415, med Maria himmelkroning over Smertensmand i corpus, flankeret af
helgener, Boymansmuseet, Rotterdam; jfr. for denne
og det førnævnte eksempel Brand Philip, The Ghent
Altarpiece and the Art of Jan van Eyck (note 554) 62f.,
81. Brand Philip fremhæver disse billeder s o m paralleller til og forløbere for gengivelsen af den tronende
Kristus og Maria (samt Johannes Døberen) over
fremstillingen af Korslammet og Livsbrønden, o m givet af de helliges forsamling på Jan van Eycks altertavle i S. Bavo, Ghent (1435), alle illustrationer af
»den evige messe«, hvoraf den jordiske messe er en
afspejling. Jfr. endvidere Enguerrand Charenton,
Marias himmelkroning (vist over korsfæstelse, placeret mellem billeder af Jerusalem og R o m , hvorunder gengivelse af skærsild og helvede), 1453-54,
L'hôpital de Villeneuve-les-Avignon; Hans Schäufelein, Marias himmelkroning (over korslammet), 1513
i Auhausen an der Wörnitz.
Om messens kanon med offerbønnen efter hostiens indvielse: »Supplices te rogamus, omnipotens
deus...«, jfr. J o s e f Andreas Jungmann, Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe II,
Wien 1949, 282f. Jfr. også Sinding-Larsen, Iconography and Ritual (note 547) 65f og 118.
5 6 2 Jfr. Karl-August Wirth,
»Engel«, Reallexikon zur
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deutschen Kunstgeschichte V, Stuttgart 1967, sp. 379f.
og Wirth, »Engelchöre« (note 548) sp. 588.
5 6 3 Herigennem adskiller Odensetavlen sig væsentligt
fra Schön og de deraf afledte træsnit eller altertavler,
hvor S. Frans enten er gengivet til højre oven over
den indrammende rosenkrans som en pendant til billedet af Gregors messe eller placeret blandt rækken af
bekendere ved siden af bl.a. S. Dominikus. Hos
Schön ses på S. Frans' sted et nøgent barn med et
sværd (i den heraf afledte altertavle i B a m b e r g en hel
gruppe børn), formentlig som repræsentant for de
første martyrer, ofrene for barnemordet i Bethlehem
og næppe s o m anført af Fuglsang (note 320) 334 og i
DK SJyll 1140, den hellige Werner af Bacharach.
Pentz, »Odensetavlen og rosenkransmotivet« (note
336), 163 anfører, men beklageligvis uden angivelse
af paralleller, at der »oftest« ved barnet ses en lille
seddel med indskriften »menschwerdung« s o m henvisning til Kristi kødblivelse. Dette gælder dog hverken for Schön, Bambergtavlen eller for altertavlen fra
Hvidding, men - tilsyneladende alene - på den med
Schön nært beslægtede altertavle i Schwabach ved
Nürnberg. Her er et indskriftbånd med den angivne
tekst placeret under Kristi kors, dog antagelig primært
med henvisning til denne og ikke til det nøgne barn
med sværd i venstre hånd, vist umiddelbart til venstre for korset. O g s å Beissel (note 320) 565 tolker dog
dette barn som Jesusbarnet.
564 Pentz 1988 (note 336) 169 med gengivelse af en
rosenkransbøn fra 1521; heri opregnes Treenigheden,
Maria, englenes og himlens salige sjæle, patriarkerne,
profeterne, apostlene, martyrerne, kirkefædrene, bekenderne, jomfruerne og alle hellige. I Cranachs træsnit af Himmelkroningen (jfr. note 361) ses de samme
grupper dog suppleret med hellige enker og ægtefolk. For allehelgenslitaniet s o m oprindelsen til denne
orden, jfr. også Feurstein (note 320) sp. 365f. og »Allerheiligenbild« (note 547) sp. 101f.
565 Jfr.
Notmarkmanualet fra sidste halvdel af
1300'erne, udg. Knud Ottosen, The Manual from Notmark (Bibliotheca Liturgica Danica 1), Kbh. 1970,
94f.; Breviarium Ottoniense, Odense 1482, 212f. (udg.
Basel 1510, 271f.). Endvidere Christiern Pedersen,
Vor Froe Tider (udg. 1514 med dedikation til Christian
II), udg. C . J . Brandt og R. Th. Fenger, Kbh. 1851
(Christiern Pedersens Danske Skrifter II) 346-348.
Andre eksempler på allehelgenslitanier findes i J o hanne Nielsdatter Munks (o. 1480) og Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz' tidebøger (o. 1500) jfr. Middelalderens danske bønnebøger, udg. Karl Martin Nielsen 1, Kbh. 1945, 69f. og 194f.
Karakteristisk for ovennævnte eksempler er en oftest udførlig opremsning af apostlene, anført af S. Peter og S. Paulus og afsluttende med angivelse af evangelisterne Markus og Lukas, sidstnævnte svarende til
Odensetavlen. Endvidere et varierende udvalg af
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martyrer, hvor S. Clemens, S. C o s m a s og S. D a mian, S. Dionysius og S. Mauritius antagelig genfindes på Odensetavlen. Blandt bekenderne er de fire
kirkefædre (i Odensetavlen muligvis S. Hieronimus
og S. Gregor), ordensstifterne S. Dominikus,
S. Frans, S. Benedikt og S. Bernhard (i Odensetavlen
dog tilsyneladende erstattet af to franciskanske helgener). Blandt kvinderne fremhæves S. Anna, S. Maria
Magdalene som de to første, foruden bl.a. S. Katharina, S. Barbara, S. Kristina og S. Ursula, der måske alle var vist i Odense. En mere indgående sammenligning mellem allehelgensliturgien og Odensetavlen ligger dog uden for rammerne af nærværende
beskrivelse.
566 Om franciskanerne som særligt aktive - ved siden
af birgittinerordenen - fortalere for læren om den
ubesmittede undfangelse, jfr. Anna Nilsén, »Marie
obefläckade avlelse i kult och konst«, Konsthistorisk
tidskrift, LVI, Stockholm 1987, 6f.; Mereth Lindgren,
»De heliga änkorna. S. Annakultens framväxt, speglad i birgittinsk ikonografi«, sammesteds, LIX,
Stockholm 1990, 53f. og Henrik Roelvink, »Franciskanska bildmotiv i medeltidens Sverige«, sammesteds, 140. I parentes bemærket faldt i øvrigt dronning Christines dødsdag, 8. dec. netop på den dag,
hvor Marias ubesmittede undfangelse særligt fejredes.
5 6 7 Trods konstateringen af det vanskelige i at »føre et
helt sikkert bevis for, at »Meditationes Vitae Christi«
virkelig har udgjort Claus Bergs billedprogram, idet
begge byggede på evangeliernes tekst, konkluderede
N y b o Rasmussen dog, at der trods alt var mange og
meget gode grunde til at skriftet havde været tavlens
billedgrundlag, jfr. Claus Bergs kongelige altertavle og
franciskanerne (note 337) 16, 21.
5 6 8 I Cranach,
Passion, der omfatter 14 billeder fra
Bønnen i Gethsemane til Opstandelsen, genfindes 11
af scenerne hos Claus Berg. I Dürer, Lille Passion, o m fattende i alt 37 scener fra Smertensmanden til D o m medag, genfindes alle 16 af altertavlens scener, i Store
Passion, i alt på 12 billeder, er der parallelitet med 10 af
scenerne hos Claus Berg, mens der i Lille kobberstikpassion på 16 billeder genkendes 12 scener. S o m fremhævet af Friedrich Winkler, »Dürers Kleine Holzschnittpassion und Schäufeleins Speculum-Holzschnitte«, Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 8, Berlin 1941, 197-208 var såvel udvalg
som enkeltheder i Dürer, Lille passion afhængige af
Hans Schäufeleins illustrationer til Ulrich Pinder,
Speculum passionis (note 523). Pinders værk indgår ligesom den anonyme Meditationes i den righoldige
passionslitteratur, der i senmiddelalderen oplevede en
vældig opblomstring, jfr. for det norderuopæiske
materiale James H. Marrow, Passion Iconography in
Northern Europe Art of the Late Middle Ages and the
Renaissance. A Study of the Transformation of Sacred Me-
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taphor into Descriptive Narrative, Kortrijk 1979. Den
særlige betoning af passionens fysiske aspekter, dvs.
Kristi ydmygelse og bødlernes brutalitet, der er karakteristisk både for Cranachs og Bergs skildringer,
har således nære paralleller (og forbilleder?) inden for
samtidens litteratur.
5 6 9 Om Smertensmanden som hyppigt motiv i predellaer, jfr. Gert van der Osten, Der Schmerzensmann.
Typengeschichte eines deutschen Andachtshildwerkes von
1300 bis 1600 (Forschungen zur deutschen Kunstgeschichte, 7) Berlin 1935, 32f. Billedet er placeret på
det sted, hvor der i visse altre var skabe til opbevaring
af monstransen eller til relikvier, jfr. f.eks. Bernt
Notkes Århustavle, DK Århus 494 og generelt Joseph
Braun, Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, II, München 1924, 631f. I Odensetavlen findes skabsrum på predellaens bagside, men deres oprindelige anvendelse har næppe sammenhæng med
det førnævnte.
Jfr. Erwin Panofsky, »Imago Pietatis«. Ein Beitrag
zur Typengeschichte des »Schmerzensmann« und der
»Maria Mediatrix«, Festschrift für Max J. Friedländer
zum 60. Geburtstag, Leipzig 1927, 285f., 307; desuden
van der Osten (note 569) 115f., 127, hvor Smertensmanden i Odensetavlen fremhæves s o m eksempel på
en blandingstype af motivet, vist med betonet asymmetri og almindelig i tiden o. 1500f.
570

Forskningen omkring andagtsbilledets ikonografi
og funktion har siden 1920'erne antaget omfattende
dimensioner, jfr. bl.a. Dorothee Klein, »Andachtsbild«, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte I,
Stuttgart 1937, sp. 681f. og Hans Belting, Bild und
Kult Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der
Kunst, München 1990, 457f.
372 I snæver forstand lader predellaen sig ikke direkte
betegne s o m et epitafium, idet et væsentligt element
mangler, nemlig selve indskriften med afdødes navn
og dødstidspunkt, jfr. Paul Schoenen, »Epitaph«, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, V, Stuttgart
1967, 874f. med en definition af epitafiets vigtigste
bestanddele. Ejheller kan hele alteret defineres s o m et
epitafiealter, når det forudsættes, at dette opviser de
s a m m e bestanddele s o m et epitafium, jfr. »Epitaphaltar«, sammesteds, 921f. Ikke desto mindre har predellaen indholdsmæssig parallelitet med et epitafium,
forstået s o m et andagtsbillede, der vækker beskueren
til forbøn for de afdøde (og levende) medlemmer af
kongefamilien, s o m et gravminde, der er udført og
placeret i umiddelbar sammenhæng med de kongeliges grave, og som en stifterhenvisning - omend den
nøjagtige karakter og omfanget af dronning Christines stiftelse ikke kendes ud over selve finansieringen
af altertavlen og det store kalkstensepitafium.
371

Om Smertensmanden s o m hyppigt motiv for epitafier og votivbilleder, jfr. Panofsky (note 569) 284;
van der Osten (note 569) 26f.; Alfred Weckwerth,

»Der Ursprung des Bildepitaphs«, Zeitschrift für
Kunstgeschichte X X , München, Berlin 1957, 150f.
573 Jfr. note 566 og Egger, »Franziskanischer Geist in
Mittelalterliche Bildvorstellungen« (note 557) 471505.
574 Jfr. Kaspersen, »Kirken s o m en have« (note 555).
575 Paralleliteten mellem de to komplekser, udført inden for samme periode af to brødre (og deres efterlevende slægtninge) er understreget navnlig af Ingeborg Kähler, Der Bordesholmer Altar (note 340) 111f.,
der også 126f. anfører muligheden af, at Bordesholmerudsmykningen kunne være udført i bevidst konkurrence med gravkoret i Odense.
576 S o m parallel til gravkoret i Gråbrødre kirke og
dets udstyr skal nævnes Helligtrekongerskapel ved
Roskilde domkirke, stiftet 1459 af Christian I og hans
dronning, Dorothea og viet den hellige Trefoldighed,
Maria, S. Anna, De hellige tre Konger samt alle Guds
helgener. 1462 tilknyttedes hertil et særligt broderskab, der lod kapellet opføre. Kapellet, s o m var rigt
udstyret med tre altre, alterudstyr og en relikvieskat,
rummede i første række kongeparrets grave. Disse
var placeret umiddelbart foran hovedalteret, vel ved
østvæggen, antagelig viet De hellige tre Konger, men
ikke markeret med særlige sten eller andre monumenter, jfr. DK KbhAmt 1469f., 1632f og 1832f. På
østvæggen var malet kongeparrets kronede våbener
(endnu bevaret). Endvidere turde det være relevant at
pege på gravkapellet for dronning Christines broder,
Frederik den Vise, kurfyrste af Sachsen († 1525).
Denne lod o. 1496 o m b y g g e et ældre kapel i Wittenberg, tilhørende en allehelgensstiftelse, til en kostbart
udsmykket kirke, forbundet med slottet og universitetet og 1506 udstyret med et lille kor, hvortil fire
præster var knyttet med forpligtelser til at varetage
den særlige dyrkelse af Maria og dødekulten for kurfyrsten og hans familie. I slotskirken fandtes foran
hovedalteret (udsmykket med Lucas Cranach den
ældres altertavle af Treenigheden i engleglorie og stifterportrætter (o. 1515, brændt 1760)) kurfyrstens og
hans broders, Johann den Bestandiges gravplader.
Endvidere på væggen i koret vægepitafier over
begge, bronzeplader med gravskrifter samt på piller
ud for disse legemsstore knælefigurer. Til slotskirkens udstyr, der også talte et kompleks af korstole, en
udsmykning med våbenfrise på kirkens v æ g g e og en
række ældre gravmæler for kurfyrstens slægt, hørte
en relikvieskat af overdådigt omfang. Om slotskirken i Wittenberg, jfr. Die Denkmale der Lutherstadt
Wittenberg (Die Denkmale im Bezirk Halle), Weimar
1979, 90f. og 239f.
Lilli Gjerløw, »Litani«, KulthistLeks 10, sp. 607.
Desuden Karl Stüber, Commendatio animae. Sterben in
Mittelalter, Frankfurt am Main 1976, 120f.
5 7 8 Jfr. Christiern Pedersen (note 565) 348.
579 Den omstændighed, at Erhard Schöns træsnit an577
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Fig. 546. Moses. *Figur fra (†)altertavle, o. 1649 (s.
543). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - Moses.
*Figure from (†)altarpiece, c. 1649.

Fig. 547. Aron. * F i g u r fra (†)altertavle, o. 1649 (s.
543). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - Aaron.
*Figure from (†)altarpiece, c. 1649.

giveligt sikrede beskueren og »brugeren« heraf aflad
for Skærsildens pine af ganske nøje fastlagt længde,
skal også nævnes i forbindelse med Odensetavlen.
O m e n d det ikke ses nedfældet i de bevarede kilder,
kunne denne funktion af andagten foran tavlen måske
også have været relevant.
5 8 0 Om middelalderens lysmetafysik, jfr. Wolfgang
Schöne, Über das Licht in der Malerei, Berlin 1954, specielt 55f. Om lysmetafysikkens mulige betydning for
udformningen af et næsten samtidigt kirkerum, nyindretningen af koret i Århus domkirke o. 1500, jfr.
Otto Norn, »Lysets sæde«, KirkehistSaml 1978,
37-67.

I kontrakten om Nakskovaltertavlen af 28. marts
1656 anførte Anders Mortensen, at han i modsætning
til Odensetavlen, hvor der fandtes »thrende slette
Fyldinger« (her vel ubehandlede, altså endnu ubemalede), ville udskære relieffer i de enkelte fyldinger, jfr.
Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders Mortensen fra
Odense og hans Arbejder i fynske Kirker samt N a k skov«, FyÅrb II, 1942-46, 206. Malerierne på altertavlen i Odense var derfor antagelig først udført efter
dette tidspunkt.
382 Arnvig,
»Billedskæreren Anders Mortensen«
(note 581) 205.

N O T E R TIL A N D R E ALTERTAVLER
581
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I følge Mumme 107 var her vist en sav.
Figuren er nært beslægtet med Aron på altertavlen
i Nakskov.
593 Jfr. figuren af Moses i Nakskov.
594 Jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; desuden August
Behrends' brev af 19. jan. 1873 til Georg Hilker i
N M . Korrespondancearkiv. Foruden tegningen af hele
tavlen (fig. 414) udførte Behrends et antal farvelagte
detailtegninger af enkelte figurer ( N M . ) .
595 Maleroverslag 22. okt. 1748, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
596 Mumme, 107. Behrends (note 594) angiver kun om
indskriften, at kridtgrunden manglede.
5 9 7 Behrends (note 594) angiver dog, at indskriften:
»Jesu Christi B l o d renser os af al Synd«, der også ses
mellem de to næste dele, fandtes under den af
M u m m e citerede. Han har også gengivet denne indskrift på en tegning i N M .
598 Mumme 107 anfører: »Reenser« ist.f. »renser«.
599 Mumme 106. Jfr. desuden Behrends' tegning (fig.
414), hvor også en vildmand anes s o m flankerende
figur ved Podebuskvåbenet.
6 0 0 Herom Arnvig (note 581) 187f. og samme, »Et
nadverbillede fra St. Knuds kirke«, FyMi 1954, 50f.
391

392

Fig. 548. Englehovedsmykket *konsol. Detalje af
(†)altertavle, o. 1649 (s. 541). Møntergården, Odense.
NE fot. 1992. - *Corbel decorated with angel's head.
Detail from (†)altarpiece, c. 1649.

Sven Arnvig,
»Maleren Hans Schütte fra
Odense«, FyÅrb II, 1942-46, 214-22.
584 Enkelte dele kan dog endnu være i behold i M ø n tergårdens kældermagasin, der ved redaktionens udarbejdelse 1994 var utilgængeligt. Selve figurskulpturerne blev 1992 midlertidigt deponeret i Det adelige
Jomfrukloster.
5 8 5 Jfr. Markus i N a k s k o v samt på altertavlen i Asperup, Vends herred, Odense amt, ligeledes tilskrevet
Anders Mortensen.
586 Lukasfiguren er udført efter samme forlæg som
Lukas i Nakskovtavlen. Jfr. endvidere Lukas, oprindelig placeret på korskranken i N y b o r g kirke og liges o m Nakskovtavlen et arkivalsk sikret arbejde af Anders Mortensen. Relieffet af Lukas på prædikestolsopgangen i N y b o r g kirke følger samme mønster og
kan antagelig tilskrives mesteren, ligesom Lukas på
altertavlen i Asperup.
5 8 7 Figuren er beslægtet med, men ikke identisk med
Hieronymus Wierix' fremstilling af samme person,
jfr. Marie Mauquoy-Hendrickx, Les Estampes des
Wierix, II, Bruxelles 1979, pl. 127.
5 8 8 Apostelfiguren er, bortset fra hovedet, udført efter
forlæg af Hieronymus Wierix, jfr. Mauquoy-Hendrickx (note 587) pl. 125.
5 8 9 Beslægtet mht. stillingsmotiv og ansigtstype med
kobberstik af Peter fra Hieronymus Wierix' apostelserie, jfr. Mauquoy-Hendrickx (note 587), pl. 125.
590 Figuren med den skægløse, ungdommelige fremtoning og højre hånds velsignende gestus minder typemæssigt påfaldende om Johannes, jfr. også den af
Anders Mortensen udførte Johannes med kalk på
prædikestolsdøren i N y b o r g kirke. Korsstaven er en
tilføjelse fra 1749, jfr. ndf.
583

Fig. 549. *Panel, oprindelig med maleri af Korsfæstelsen, placeret i topstykket af (†) altertavle, o. 1649
(s. 545). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. *Panel, originally with painting of the Crucifixion, from
the upper section of the (†)altarpiece, c. 1649.
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Jfr. for denne version bl.a. Johan Collaerts kobberstik efter Giovanni Stradanus i Christie, Ikonografi
II, fig. 231.
6 0 5 Jfr. Ungdomsvandringer i mit Fødeland (note 42) 127.
I en række af sine epitafier anvender Hans Schütte
som forlæg Boethius Bolswerts kobberstik fra 1620
efter Peter Paul Rubens' maleri af Korsfæstelsen, således i epitafierne 1647 over Niels Jensen, Bogense, o.
1660 over Alexander Christensen Sønderborg, Nr.
Åby og 1668 over Christen Nielsen Friis, Vor Frue,
Århus (DK Århus 1204f.). At d ø m m e efter fig. 413 er
Kristusfiguren i Odense dog vendt m o d højre, dvs.
spejlvendt i forhold til det ovennævnte forlæg.
606 Ved en forespørgsel på Møntergården 1994 oplystes dog, at tavlens nuværende placering var uvis.
607 Resen, Fyn 53. Bircherod, Monumenta nr. 27. N a k skovtavlen betaltes med 632 rdl., en reduktion af den
oprindeligt aftalte pris på 650 rdl., jfr. Arnvig (note
581) 206. Henrik Gyldenstjerne valgtes i øvrigt 1649
til fynsk landkommissær, en omstændighed, der antagelig medvirker til at forklare den generøse donation.
608 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Jfr. også Rgsk.
6 0 9 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Regning af 17. sept.
1749. I overslaget over hovedistandsættelsen fra no604

Fig. 550. *Fragmenter af storstykkets sidevinger,
smykket med masker og bruskværkskartoucher. Detalje fra (†)altertavle, o. 1649 (s. 541). Møntergården,
Odense. NE fot. 1992. - *Fragments of the side-wings of
the main section, decorated with masks and ornaments in
the auricular style. Detail from (†)altarpiece, c. 1649.

Desuden Erik Moltke, » N o g l e Malerier i vore kirker
og deres forbilleder«, i ÅrbOldkHist 1955, 121f.
601 Jfr. Arnvig 1954 (note 600) 57f. Heri fremhæves
også en mulig indflydelse fra Lodovico Cigoli's N a d veren, Kollegiatskirken i Empoli (o. 1591), formidlet
direkte ved selvsyn eller, hvilket er mere sandsynligt,
gennem et kobberstik.
6 0 2 Arnvig (note 581), 187f. og Arnvig 1954 (note 600)
58. B e g g e er vist en face, den førstnævnte skægløs,
den sidste med et kort hageskæg i overensstemmelse
med samtidens skægmode.
6 0 3 Indberetning november 1986 i Møntergården ved
Anne-Marie Haagh Christensen.

Fig. 551. Snoede *søjler, omvundet med vinranker.
Detalje fra storstykket af (†)altertavle, o. 1649 (s.
541). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - Twisted
*columns with wreathing vines. Detail from the main section of the (†)altarpiece, c. 1649.
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vember 1748 noteredes dog alene som altertavlens
mangler fire hænder til apostlene og deres tegn.
610 LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. Overslag af november 1748.
611 Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 7. hefte,
Odense 1864, 47f.
612 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.journaler 1801 samt
Indkomne sager, licitation vedr. malerarbejde 27. apr.
1801.
613 Ungdomsvandringer (note 42) 127.
614 Damgaard,
»Restaurationen« 127.
615 Brev fra Meldahl og Herholdt 9. febr. 1875 jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. for Vor Frue kirke. Indkomne sager.
616 N M . Det særlige Kirkesyns prot.
617 N M .
Det særlige Kirkesyns prot. samt Hans Rasmussen, Sct. Knuds Kirke i Odense, Odense 1934, 18.
618 N M .
Det særlige Kirkesyns prot. Altermaleriet
nævntes dog placeret i nordre sideskib.
619 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar 1929f. Først 13. marts 1947 kvitterede Udvalget
for Odense Bys offentlige Samlinger for modtagelsen
af tavlens 17 figurer med tilhørende rammestykker
samt nadverbilledet, alt s o m depositium.
6 2 0 Venligst meddelt Danmarks Kirker af Ebbe Lehn
Petersen 15. juni 1992 og januar 1995.
621 Jfr. om relikvieretabler, J. Braun, Der christliche Altar, München 1924, 555f.
6 2 2 Jfr. Bircherod, Monumenta samt fig. 427 i den antagelig ældste udgave af samme, KglBibl. NyKglSaml. 4646, 4°, fol. 7 r. Det fremgår dog ikke af disse
kilder, om årstallet direkte stod at læse på altertavlen.
6 2 3 KglBibl.
Kall, 492,40. Synodalia episcoporum fionensium, fol. 45r.: »At der maatte nogle smukke Tafler k o m m e paa Alteret med Catechismi O r d paa efter
Leiligheden og efter den Skik i St. Knuds Kirke er«.
Jfr. også Ragne B u g g e , »Tekstaltertavlene i Danmark-Norge omkring 1600,« Reformationens konsolidering i de nordiska länderna 1540-1610, red. I. Brohed,
Oslo 1990, 314.
624 Vedel Simonsen II, 2, 203. Her refereres Ulfeldts
udsagn med en henvisning til Bircherod, omend
uden nærmere angivelse af, hvorfra citatet stammer.
Det er forgæves eftersøgt i Bircherod, Monumenta
samt i Jacob Bircherod.
6 2 5 »Nicolai Kaas d(omi)ni de Taarvp regis cancellarii
ar(m)a pat(erna)« og »Nicolai Kaas d(omi)ni de
Taarvp arma materna qui hoc mo(n)vmentvm posuit.«
626 Jfr.
Immanuel Barfod, Den falsterske Gejstligheds
Personalhistorie II, Kbh. 1854, 268. Desuden Gregers
Hvidkjær-Hansen, »Familien Getreuer«, PersHistT
1983, 163f.
627 Om sidealtrenes placering, jfr. endvidere L. Fenger, »Opførelsen af St. Knuds Kirke i Odense«, KirkehistSaml IV, 4, 1895-97, 642 og 660f.

E. Kromann, Danmarks middelalderlige annaler, Kbh.
1980, 262, 313.
629 Fasciculus
miscellanorum Ecclesiasticorum. KglBibl.
GlKglSaml. 2499, 4°. Alterbordspladen af træ fremhævedes som en modsætning til den middelalderlige
alterbordsplade af sten i †Gråbrødre kirke (jfr. s. 516).
628

N O T E R TIL A L T E R S Ø L V
I den følgende beskrivelse af altersølvet er diske (s.
549f., 554f. og 5 5 7 f ) . sygesæt nr. 2-3 samt skeer og
skål redigeret af stud. mag. Marianne Linnée Nielsen
i samarbejde med B B J . Om paralleller til kalken se
Fynsk kirkesølv 116. Jfr. smst. for knoppens vedkommende også guldsmedens alterkalk i Øksendrup fra
1699.
631 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1776-81. Her nævnt,
at omstøbningen skete 26. marts 1772. Kirkens regnskaber fra dette år er ikke bevaret.
6 3 2 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Vægten synes dog
ikke at være forøget, men tværtimod reduceret. Kalken nævnes 1776 med vægten 58 lod, 3(!) kvint.
6 3 3 Jfr. Fynsk kirkesølv 166 og DK KbhBy 6, 101. En
beslægtet klokkeformet fod, omend slankere, og en
tilsvarende knop findes på Thorn Henrichsen Schiellerups kalk i Mesinge, jfr. Fynsk kirkesølv 160f.
634 FyAktst II, 66f.
635 ÆldDaArkReg V, 1, 200f.
636 KancBrevb 22. sept. 1551 og Rørdam, Kirkelove I,
315.
637 KglBibl. NyKglSaml. 2055, 4°. P.J. Lucoppidan,
Samlinger af Vers, Breve, Rapporter osv.
6 3 8 Jfr. Marie-Madelaine Gauthier, » C o l o m b e limousine prise aux rêts d'un »antiquaire« bénédictin å
Saint-Germain-des-Prés, vers 1726,« Intuition und
Kunstwissenschaft. Festschrift fur Hanns Swarzenski,
Berlin 1973, 179.
6 3 9 Benene er monteret på en særskilt plade, s o m igen
er naglet på duens underside. De synes endvidere forlænget ned gennem de løst tilsatte fødder, den emaljerede plade og kobbertallerkenen. Pladen er herudover fastgjort til tallerkenen med i alt seks nagler.
Vingerne er fæstnet til kroppen med hver tre nagler
og halen samlet af en over-og en underside, hvoraf
oversiden er lagt op over fuglens ryg og undersiden
stukket ind i den på dette sted sammenbankede (nu til
dels afrevne) krop.
630

Skællenes størrelse afhænger af deres placering på
fuglen, idet de største findes på kroppens bredeste
partier, maven og ryggen, og formindskes ud m o d
halen og - især - op over hovedet.
641 Bunden omkring såvel tunger som takker er på
oversiden prikket, på undersiden krydsskraveret.
6 4 2 Emaljen er for mindre partiers vedkommende afskallet.
640
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NOTER TIL S. 552-59
De fire store huller (tvm. 4 m m ) er placeret ud for
duens næb, ud for halen og midtfor hver side, mens
de 20 små (tvm. 2,5 mm) er fordelt med fem i hvert
mellemrum, tre i midten og de sidste to rykket tæt ud
mod de to tilstødende, store huller.
Hvordan duerne oprindelig har været ophængt, er
så godt som udelukkende belyst gennem spor på de
kendte eksemplarer. Hvor plaketten under duens fødder er suppleret med en tallerken, har denne, som i
dette tilfælde, ofte huller langs kanten, jfr. Braun,
Das christliche Altar (note 621) 615 og Philip, The
Ghent Altarpiece (note 554) 69f. med fig. 63 og 65. I
enkelte tilfælde er der på plaketten fastgjort fire stænger, hvortil ophængningskæderne må tænkes fæstnet,
jfr. Gauthier (note 638), 176f. med fig. 4 og Braun
(ovf.), 615 med Tafel 354. Endelig kan tallerkenen
være forsynet med en krans dannet af et fladt bånd
med pånittede plader (kronetakker) udformet s o m en
bymur med spirprydede huse, symboliserende Det
himmelske Jerusalem, jfr. Gauthier 177 med fig. 8-9
og Braun 615. Således er et spirformet emaljebeslag,
4,7 cm højt, fundet i Sæby kirke 1907, jfr. DK Holbæk 919, af Niels-Knud Liebgott, Middelalderens emaljekunst, Kbh. 1986, 55, knyttet til hostieduer som S.
Knuds. En entydig sammenhæng mellem hostieduer
generelt og kranse kan dog synes problematisk, bl.a.
fordi hullerne gennem de lodretstillede bånd på de
bevarede kranse vanskeligt lader sig forene med hullerne gennem de vandret placerede faner på de bevarede tallerkener. Endvidere holder bl.a. Odenseduen halen så lavt, at der på tallerkenen under den
kun kan placeres en krans af en højde på op til to cm eller en halv centimeter mindre end den, kronetakken
fra Sæby øjensynlig medfører.
643

644 Liebgott, Middelalderens emaljekunst (note 643) 53f.
Jfr. Gauthier (note 638) 174f. og for andre eksempler:
The Year 1200. A Centennial Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, N e w York 1970, I, 159 (kat. 166),
Medievo e produzioni artistica di serie smalti di Limoges e
avori gotici in Campania, red. Paolo Giusti og Pierluigi
de Castris, Firenze 1981, 15 og Ornamenta Ecclesia.
Kunst und Künstler der Romanik, Köln 1985, I, 458.
645 Jfr. Braun (note 621) 608f., og for omtaler af hostieduer i de middelalderlige kilder, samme, Das
christliche Altargerät, München 1932, 290.
646 For undtagelser, jfr. Gauthier (note 638) 177f. og
Braun (note 621) 612 og 615.
6 4 7 En hostiedue, der kommer domkirkens forholdsvis nær, findes i Boston M u s e u m of Fine Arts, jfr.
Gauthier (note 638) 171f. med fig. 1. I forhold til de
fleste kendte hostieduer er domkirkens meget lang,
med et relativt lille hoved og en lavt holdt hale.
648 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 1674 gentages
posten og 1680 nævnes en forgyldt kobberdue, jfr.
også Rgsk.
6 4 9 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. At duen er betegnet

Danmarks Kirker, Odense

Fig. 552. Mestermærker for Simon Matthiesen,
Odense på alterkande (nr. 1) fra 1691 (s. 556). NE fot.
1993. - Simon Matthiesen's maker's marks on wine ewer
(no. 1) from 1691.

som et røgelseskar, skyldes sandsynligvis blot en forestilling om, at den havde fungeret som et sådant og
ikke, at den i 16-1700'erne vitterligt gjorde det.
6 5 0 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Indkomne sager og N M .
Inventarprot. Duen blev indsendt af stiftsprovst Hans
Peter Tostrup, Odense, 15. nov. s o m »Aalsager«.
651 Mumme
110. Stemplet med mesterstempel for
Niels Christopher Clausen (Bøje II, 4280), virksom
-1843-1875-. En ganske tilsvarende oblatæske, omend
med indgraveret årstal 1701 findes i Gråbrødre Hospitalskirke.
6 5 2 Jfr. indberetning 1980 ved Finn Grandt-Nielsen,
Møntergården, Odense.
653 Fynsk kirkesølv 125.
6 5 4 LAFyn.
Kirkeinsp.ark Rgsk. Inventariet for 1713
anfører dog, at begge dele var bekostet 1712.
6 5 5 Jfr. kandens indskrifter samt LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Kopibøger 1890.

N O T E R TIL A L T E R U D S T Y R
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Alterstagerne beskrives fra 1875 som »pletterede« og fra 1965 som værende af tin, jfr. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Ved embedet. Inv.prot.
6 5 7 Det er nærliggende at antage, at stagerne er udført
i forbindelse med 600-året for helgenkongens død.
658 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar 1929.
6 5 9 Abigael Lauridsdatter nedstammede på mødrene
side fra Muleslægten, jfr. Bent Østergaard, »Våbenskjolde på en alterstage«, Heraldisk Tidsskrift, 7, 66,
Kbh. 1992, 284-85.
660 1953 henstillede kirkesynet, at stagen fjernedes in656
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den næste syn, se N M . Det særlige Kirkesyns prot.
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Gymnasiet kan på
dette tidspunkt referere enten til institutionen, nu
Odense Katedralskole eller til gymnasiebygningen,
der på dette tidspunkt rummede Fyns Stiftsbibliotek,
jfr. s. 126.
6 6 2 Hvorvidt øjnene oprindelig har været lukkede, eller om der med nu forsvundet guld eller emalje har
været tegnet pupiller, kan ikke afgøres.
6 6 3 Jfr. Paul Thoby, Les croix limousines de la fin du XII
siécle au debut du XIV siècle, Paris 1953. Enkelte Limoges-krucifikser har længere indskrifter, men kun meget få korte, der afviger fra »IHS / X P S « , f.eks. et
krucifiks på Metropolitan M u s e u m i N e w York med
indskriften: »(omvendt S)(omvendt P)I / P H X «
(Thoby nr. 91). På Odense-krucifikset kan de to midterste bogstaver opfattes som alfa og omega, mens
bogstaverne til siderne ikke synes at give nogen sammenhængende mening.
661

Således kendes en række eksempler på bevingede
buster, anbragt i tilsvarende sammenhæng, jfr. f.eks.
bogbindsforside i Museuo Ducca di Martina, inv.nr.
2098, jfr. Giusti og de Castris (note 644) 31.
6 6 5 Jfr. f.eks de to bogbindsplader fra Grund kirke på
Island (Nationalmuseet, inv.nr. 12574), omtalt af
Liebgott (note 643) 57f.
666 Jfr. note 665. De s a m m e evangelistsymboler ses
desuden på en bogbindsforside i Victoria & Albert
Museum, inv.nr. 2441-1856, jfr. Giusti og de Castris
(note 644) 64.
6 6 7 Tværgående mavemuskler ses
dog flere steder
kombineret med en lodret linje, jfr. f.eks. Thoby
(note 663) nr. 28 og 58.
6 6 8 Det er fristende, men meget usikkert at se pladen
som en af de syv forgyldte kobberplader, der solgtes
på auktion 1758, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
6 6 9 N M . Inv.prot. Overleveringen til Nationalmuseet
kan muligvis være et udslag af Vedel Simonsen koncentrerede genstandsindsamling i netop årene o m kring 1853, jfr. Hans Henrik Jacobsen, Historikeren
Vedel Simonsen, Odense 1962, 117f.
670 Afsnittet om alterbøger og †alterbøger er redigeret af
stud. theol. Anita Hansen. Vedr. T h o m a s Kingos salmebog, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jfr. desuden
indskrift på titelbladet.
671 Sammenlimningen er sket med et lyseblåt, voksagtigt materiale.
672 På den ene tavle ses de indridsede romertal: I, II og
III og på den anden IV.
673 Krucifikset er i inventarierne tidligst omtalt som
anbragt i konsistoriesalen 1913, jfr. Ved embedet.
Inv.prot., men fandtes her formentlig også tidligere, i
det mindste 1898, da krucifiks nr. 2. ønskedes at blive
flyttet til sakristiet (dvs. konsistoriesalen), hvor et
krucifiks (vel dette) dog allerede fandtes, jfr. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Indkomne sager.
664

1882 muredes og pudsedes en piedestal med en
stor sokkel til et krucifiks i krypten. Samtidig reparerede smeden Kristusfiguren (vel hertil), jfr. LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1898 betegnes krucifikset s o m en
donation fra stiftsprovsten i forbindelse med overvejelser om krucifiksets flytning fra krypten til sakristiet
(konsistoriesalen).
675 Mumme 107f.
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N O T E R TIL L I T U R G I S K E D R A G T E R
N M . Inv.prot. 1829. Redaktion af korkåben ved
mag.art. Sissel F. Plathe.
6 7 7 Figurerne er i dag monteret på to stofbeklædte
masonitplader. Indberetning vedr. figurerne 9. febr.
1994 ved Else Østergaard, N M .
6 7 8 For at få et glansfuldt broderi er silketråden næsten
uden spinding. Guldtråden består af en forgyldt lahn
(tyndt guld- eller sølvblik, skåret i strimler), spundet
om en gul, rød eller hvid silkesjæl, mens sølvtråden
er en forsølvet membran, spundet om en hvid silkesjæl.
679 S o m et ekstra raffinement er metaltrådene syet ned
med silke i forskellige farver, glorierne har blåt inderst og gult eller rødt yderst, mens afkortningen af
Andreas' kors fremkommer ved brug af gul og rød
tråd.
680 Afhængigt af broderiernes omgivelser, højden på
arkaderne og hvælvene etc., er det muligt, at der har
været fire helgener langs med hver side foran på korkåben. Hvordan de har været placeret i forhold til
hinanden, findes der ingen oplysninger om, men på
andre tilsvarende arbejder ses ofte, at helgenfigurerne
parvis er vendt m o d hinanden, på tværs af åbningen.
Ud fra disse kriterier ville det være naturligt, at de to
apostelfyrster, Paulus og Peter, har været placeret
øverst, derefter de to apostle, Johannes og Andreas,
så Katharina og Barbara og nederst Maria Magdalene
og Dorothea. Et eventuelt rygskjold er gået tabt.
Hæfter man sig derimod ved farvenuancerne på helgenernes dragter, kan placeringen have været en helt
anden.
681 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Imidlertid viser først
regnskaberne fra 1811 en indtægt på 16 rdl. for salget
af den gamle, ubrugelige bispekåbe (vel denne?).
6 8 2 David S. Seidelin,
*1784 i Odense, † 1 8 5 7 i K ø benhavn, søn af bogtrykker og avisudgiver samt daværende kirkeværge ved S. Knud, Frederik Seidelin.
6 8 3 LAFyn. Provsteark. Synsforretninger.
684 Ved
embedet. Inv.prot. Om messehagelen, jfr.
Elna Mygdal, »Kirkelig Tekstilkunst«, Skønvirke,
1918, 6, 8. Om den særlige guipureknipling, der er
anvendt her, jfr. Santina M. Levey, Lace. A History,
London 1983, 37f. samt fig. 187a-b, 230a-b, 231 for
beslægtede paralleller, der alle dateres i anden halvdel
eller tredje fjerdedel af 1600'erne. For henvisningen til
676

NOTER TIL S. 565-72
ovennævnte værk og påpegningen af den særlige
kniplingsform takkes Else Østergaard, Nationalmuseets Bevaringsafd.
6 8 5 Jfr. korrespondance 1967 mellem menighedsrådet,
Selskabet for Kirkelig Kunst og Nationalmuseet i
forbindelse med en planlagt restaurering. Ved embedet. Menighedsrådets korrespondance.
686 Jfr. note 29 og 38.
687 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Beskrevet som udført
af rødt silkefløjl, med foer af uldravndug samt besætning af brede og smalle guldgaloner.
6 8 8 H. H. Fussing, »Fynske Antiquiteter 1606«, ÅrbOdense og Assens 1931-36, 390-91.
689 FyAkt II, 66f.
690 1757 omtales den røde messehagel med krucifiks
som foret med blåt lærred og særlig anvendt fre- og
søndage, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
691 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Jfr. også Aage
Fasmer Blomberg, » N o g l e Kontrafejere i Odense«,
FyÅrb 2, 1942-46,456, hvor denne maler forsøgsvis
identificeres med Just Henningsen ud fra en betragtning om, at der næppe var andre virksomme malere i
Odense på denne tid. Maleren kunne dog også være
identisk med Johan Christian Zachariassen Getruer
(virksom i Odense som selvstændig fra 1676 og flere
gange anvendt ved domkirken, jfr. s. 416).

N O T E R TIL F O N T E O G
FONTELUKKELSER
S. Knuds kirkeblad, jan.-febr. 1983.
Bodemann (-1579-1624), der var rådsstøber og oldermand for metalstøberlauget i Lübeck, har foruden
fonten støbt mindst ni klokker til danske kirker, bl.a.
Grindsted (DK Ribe 2254), Bested (DK Tisted 566),
†Stepping og †Bedsted (DK SJyll. 344 og 1733),
Skælskør og †Sorterup (DK Sorø 258 og 664) og
Udby, Uggerslev, Turup og N ø r r e Lyndelse i
Odense amt. Hertil kommer sandsynligvis flere alterstager, f.eks. i Allerup (Åsum hrd., Odense amt) og
Hammel (DK Århus 3459). I sin hjemby støbte han
†aftenklokken til S. Jacobi kirke, foruden en del †kanoner. Jfr. Theodor Hack, Lübecker Glockenkunde.
Veröffentlichungen zur Geschichte der Freien und Hansestadt Lübeck II, Lübeck 1913, 36f., 221f.
6 9 4 E'et er skrevet inde i o'et.
6 9 5 Ordet er skrevet på et selvstændigt støbt stykke.
6 9 6 Der er på dette tidspunkt intet direkte nævnt om
fontens placering. 1632 færdiggjordes et uspecificeret
antal vinduer ved fonten jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. 1673 nævnes bl.a. »Skeeluercket och Foden
Vnder Kalckehuset ved Daaben«, 1682 opfyldtes en
grav ved dåben under vindeltrappen og 1689 repareredes et stort vindue ved dåben, vel vestvinduet? Jfr.
også præstens placering under dåbshandlinger ifølge
forslag til gudstjeneste 1701 (note 637).
692

693
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En udgift af 9. nov.
1752 til »beslaget for fonten« kan muligvis have noget med flytningen at gøre.
6 9 8 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ifølge en regning fra
graveren havde to karle båret S. Knuds kirkes dåb,
stole, bænke og kanapéer til †Gråbrødre kirke.
699 1 0. nov. 1845 udbad guvernøren sig en betænkning
til belysning af forandringerne i forbindelse med flytningen af døbefonten. 24. jan. 1846 blev der fra Stiftsøvrigheden rettet en henvendelse til kirkeinspektionen, om ikke det tidligere fontegitter let kunne forandres således, at i det mindste en del af det kunne anbringes som et blot hegnende tralværk for mindetavlen på vestvæggen (nr. 3), jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Indkomne sager.
697

Lauritsen 52.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jfr. fundats af
20. marts 1764, ifølge hvilken Jens Baar på sin afdøde
svigerfars vegne skænkede to dåbsfade, et af sølv med
en vægt på 185
lod, et af messing, jfr. Bispeark.
Odense Sct. Knuds kirkes breve 1461-1777.
702 Flere af slægten Landorph er adlet med individuelle våbener, jfr. bl.a. DaAdÅrb og PersHistT 1909,
23-24. Våbenet med tranen er dog brugt af Karen
Landorphs farbror Broder Landorph, jfr. oblatæske
og alterstage i Søndersø kirke, Skovbo herred, og
sandsynligvis også af hendes far, Knud Landorph.
Bent Østergaard, Brøndby, s o m venligst har leveret
henvisningerne vedrørende slægten Landorph, har
endvidere undersøgt Andreas von Bergens våben,
der efter hans mening næppe har været ført af andre
end von Bergen.
700

701

Jfr. Fynsk kirkesølv 36, 158.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk., 1764, 20. marts. Om
fad nr. 2 hedder det, at det var til sølvbækkenet indfattet og gjort efter fonten.
705 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Fadet kostede 4 rdl.
706 LAFyn.
Kirkeinsp.ark.. Rgsk. og Dokumenter
vedr. kirkens grund.
707 På dette tidspunkt fik Jacob snedker 4 sk. for at
fæstne himlen over fonten, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Hovedrgsk.
708 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. Regnskabsposten vedrørende den nedfaldne engel, s o m blev
istandsat med guld og lim, kan opfattes som et udtryk for, at der over fonten har hængt en træskåren,
såkaldt svævende dåbsengel, jfr. Carsten Bach-Nielsen, »Dåbens engel - en inventartype i kirkens og
bevidsthedens rum«, KirkehistSaml 1994, 7-33, specielt 13. Om det drejer sig om det ene eller andet, kan
ikke bevises. Men når der her ses bort fra muligheden
af, at den nedfaldne engel kan have været en egentlig
dåbsengel, skyldes det dels, at de ndf. nævnte engle
med lidelsesredskaber da måtte placeres på fontegitteret, dels, at en kombination af en fontehimmel og
en svævende dåbsengel er yderst usædvanlig. En
703

704
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dåbsengel fra før 1674 ville iøvrigt repræsentere et
meget tidligt eksemplar, jfr. Helga de Cuveland, Der
Taufengel. Ein protestantisches Taufgerät des 18. Jahrhunderts. Entstehung und Bedeutung, H a m b o r g 1991,
s o m blandt de tidligste eksempler på stående og knælende engle nævner en engel i Glücksborg slotskapel
fra 1642 og en i Weida, Thüringen, fra 1600'ernes
midte. Blandt meget tidlige eksempler på svævende
engle opregnes en engel i Lüdingworth, Niedersachsen, fra 1660, en engel i G ü d o w fra 1692 og en i Gülzow fra 1695 (s. 50, 54, 56, kat. s. 136f.). En fontehimmel med engle, der bærer lidelsesredskaber, findes eksempelvis i Darum, Gørding hrd., Ribe amt
(1600'ernes første halvdel). Fontehimlen i Tønder
Kristkirke fra 1616, DK SJyll. 966, bærer bl.a. engle
med musikinstrumenter.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En anden mulighed
for en placering af englene er på fontegitteret, jfr.
note 708.
710 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. R g s k . , jfr. billedhugger
Herman Jansens overslag på restaureringsarbejde
24. okt. 1748.
711 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk., jfr. maler Christian
Hviids overslag på restaureringsarbejde 28. okt. 1748.
712 Jfr. beskrivelsen af fonten i LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. med overslag på malerarbejde 28. okt. 1748, fra
Christian Hviid, for de snoede søjler Rgsk. 1680-94
og for de hængslede døre Rgsk. 1638-78. Gitteret kan
muligvis tænkes opbygget med fag, adskilt af snoede
søjler, jernbalustre over fyldinger i de seks fag og
døre i de to sidste, jfr. fontegitrene fra o. 1650 i Tønder Kristkirke, (DK SJyll 967) og i Helsingør S. Olai
(DK Erborg 164).
709

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. med maleroverslag,
jfr. note 711. Prisen på malerarbejdet, der bl.a. o m fattede bibelhistoriske billeder indvendigt, antagelig
på indersiden af gitterets fyldinger, var tilpasset den
omstændighed, at »det (gitteret?) ikke tilforn har været malet«.
714 RA.
DaKanc. D 24-25, Fynske og smaalandske
Tegneiser, koncept nr. 23.
715 1760 solgtes bl.a. seks stykker jernrækværk og et
stykke af den gamle skranke med jern ved, dvs. sikkert dele af enten fonte- eller korgitteret (s. 573f.), jfr.
LAFyn. Odense Byfogedarkiv, auktionsprotokoller.
716 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1751-54. Herman Jansen betaltes 18 rdl. for to billeder og to vaser og 14
rdl. for 68 udhugne dukker til gerigterne for kor og
dåb, dvs. kor- og fontegitteret.
717 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1754-59. De otte
engle er i inventariet 1755/56 omtalt s o m otte små
billeder på fonten, bekostet 1755. Malerarbejdet, der
foregik i København, inkluderede køb af flere pakkasser til forsendelsen.
718 Mumme 209. Det s o m et brød tolkede attribut er
formentlig eddikesvampen.
713

LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Arbejdet, der omfattede både inder- og ydersiden, udførtes af malermester Langhoff.
720 Stiftsøvrigheden til Kirkeinspektionen. Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager 1831-65.
721 Jfr. fig. 295. De otte engle er regelmæssigt nævnt i
inventarierne, til og med 1830 s o m placeret på fontegitteret og 1860 s o m anbragt under orglet, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
719

N O T E R TIL K O R S K R A N K E R - O G
GITRE
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1634 reparerede snedkeren atter tre piller, der var gået løs i koret.
723 Holger Jacobæus'
Rejsebog (1671-1672) (note 282)
32.
724 LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. Korskrankens højde
fremgår også indirekte af en klage fra Magistraten
over Latinskolens uregerlige elever, der før opsættelsen af †korskranke nr. 2 havde været nødsaget til under gudstjenesten at forlade deres stole i koret og gå
hen i gangene for bedre at kunne overhøre prædikenen, uhindret af det høje korgitter. Jfr. Bidrag til
Odense Cathedralskoles Historie (note 611) 51.
722

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jfr. desuden LAFyn.
Erholm-Søndergårde godsarkiv. 10/2. Sager vedrørende
Rørup kirke 1743-1922, brev af 5. dec. 1757 fra d o m kirkens kirkeværge C. Clausen med tilladelse til
krigsråds Hedegårds køb af genstandene. N å r dette
brev findes i arkivet vedr. Rørup kirke, turde man
slutte, at delene i sidste instans erhvervedes af Simonsen, der også købte flere andre stykker kirkeinventar
fra domkirken (jfr. s. 580).
725

N O T E R TIL P R Æ D I K E S T O L E
Stolen, hvis udførelse blev besluttet midt under
den store istandsættelse, jfr. RA. DaKanc. D 24-25.
Fynske og smaalandske Tegneiser, koncept nr. 23,
nævnes som færdigudført 1754, jfr. Kong Knuds Tale
(note 32). Først 1756 blev der dog afregnet med Herman Jansen for billedhuggerarbejde på prædikestolens trappe efter »tegning med Portalet«, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
7 2 7 Om udviklingen af trofæer, deres anvendelse og
betydning, jfr. Carsten Bach-Nielsen, »At betragte
Guds Ord« - om allegorier i 1700-tallets kirkeinventar«, KirkehistSaml 1987, 153-82. En oversigt over
symbolernes betydning i 1700'ernes kunst er Karin
Kryger, Allegori og Borgerdyd. Studier i det nyklassicisti-.
ske gravmæle i Danmark 1760-1820, Kbh. 1985, 135-54.
728 Symbolet er udformet som et treenighedssymbol,
en ligesidet trekant, indenfor hvilken der - lidt usæd726

681

NOTER TIL S. 576-81
vanligt - er anbragt tre »jod«-tegn, det første bogstav
i det hebraiske Jahvenavn.
729 Mumme 31.
730 LAFyn. Bispeark. Odense købstads breve.
731 At der tidligst var planer om at supplere den hvide
farve med forgyldning, bevidnes dog af et brev fra
kirkeværge Seidelin 31. okt. 1804, LAFyn. Bispeark.
Odense købstads breve. Heri udtrykte Seidelin sit
håb om, at den intenderede forgyldnig på prædikestolens dør ville blive forfærdiget af kirkens maler
Hørlin, med mindre graveren ville besørge samme på
egen eller maler Jacobsens regning.
732 Jfr. Mumme 46. Det tilføjes, at stolen nok ville gøre
sig bedre, om den blot var hvid.
7 3 3 1850 blev den forsynet med en †forhøjning (læsepult), og 1861 renoveret af I. Chr. L. Pagh, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
734 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regning fra maskinog klejnsmed J. Friis.
735 Jacob Madsen, 31. For en redegørelse vedr. prædikestolen og dens usædvanlige skæbne, jfr. Birgitte
Bøggild Johannsen, »Hvorledes Odense domkirkes
prædikestol blev til tre«, NMArb 1994, 98-113.
736 P. Terpager, Ripæ Cimbricce seu Urbis Ripensis in
Cimbria sitce Descriptio. Ribe 1736, 331.
737 En rekonstruktion af stolens oprindelige plan, der
synes at have været asymmetrisk af hensyn til pillens
form, lader sig kun gennemføre med adskillige forbehold. Rørupprædikestolen restaureredes 1907-08 af
Niels Termansen. Ved denne lejlighed udskiftedes eller suppleredes flere af stolens dele, således at udformningen af de to yderste fags tilslutning til de retkantede led (i Gelsted og Harndrup) ikke lader sig
rekonstruere med sikkerhed.
En løvemaske (fig. 532), angiveligt stammende fra
Rørup kirke, findes i Kalundborg Museum (inv. nr.
504).
7 3 9 Hyrdernes tilbedelse genfindes i samme udgave
desuden i Skellerup, Stenstrup, Bogense og Haarslev;
Korsfæstelsen i Skellerup. Stenstrup, Bogense, Haarslev og Munkebo; Opstandelsen i Kølstrup, Stenstrup, Munkebo og Haarslev. Om forlæggene, der
for de påviste eksempler overvejende er af nederlandsk oprindelse, jfr. Bøggild Johannsen (note 735),
llOf.
740 Indberetning vedr. Rørup kirke 3. jan. 1908 af Termansen i N M . Topografisk arkiv) samt i Korrespondancearkivet.
741 I følge venlig meddelelse fra Peter Balslev - Clausen, Dansk Salmeregistrant, Center for Kunst og
Kristendom, har det ikke været muligt at identificere
de rimede linjer med strofer fra kendte salmer, og det
kan derfor ikke udelukkes, at linjerne er taget fra et
håndskrift eller måske snarere er forfattet til lejligheden.
738

742

Termansens indberetning 3. jan. 1908, N M .

S o m allerede anført af Termansen (note 742) er det
påfaldende, at indskriften snarere synes at hentyde til
en dommedagsfremstilling og ikke som her til et
korsfæstelsesbillede.
744 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1748, overslag til
planlagt arbejde af 24. okt. 1748.
745 Jfr. f.eks. den ganske vist yngre prædikestolsdør i
K ø g e S. Nicolai kirke, skåret 1624 af Hans Holst, se
DK KbhAmt 208.
746 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1758-79, bilag med
auktionskatalog. Rygskjoldet lå i kirkens 3. materialhus og var anført som nr. 2 af genstande herfra.
7 4 7 KglBibl.
N y K g l S a m l . 185, 8°. Jens Bircherod,
Monumenta et Inscriptiones Otthinienses 1679, fol. 36b.
748 RA. DaKanc. 25. Koncepter og indlæg til fynske
og smaalandske Tegneiser, 5. april 1753.
749 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. 3. marts og 4. april
1759.
750 Oberst Gersdorff har ikke egenhændigt afregnet
med domkirken og foranstaltet prædikestolen opsat;
han døde selv 1759, men arbejdet er formentlig sat i
værk efter hans ønske og vel inspireret af hans nabo,
Hans Simonsens aktiviteter i Rørup kirke.
751 Ifølge indskriften på alterbordet bekostede Simonsen 1761 en opmaling af altertavlen, foruden af prædikestolen og alle andre kirkestole samt en udvendig
hovedreparation.
752 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Erholm og Søndergård godsarkiv. 10/2. Sager vedr. Rørup kirke 17431922. Blandt såvel domkirkens som Rørup kirkes
rgsk. findes også kvittering på to billeder og to vaser
fra domkirken, købt 5. dec. 1757 af krigsråd Hedegaard i Odense (jfr. note 725). Antagelig er disse genstande senere erhvervet af Simonsen, ligesom 39 stk.
ubrugelige stjerner, som amtmanden tilsvarende
købte fra domkirken 16. maj 1758, jfr. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
743

Det er dog påfaldende at samtlige 24 genstande
erhvervedes for kun 6 rdl., et muligt indicium for at
prædikestolens tre felter ikke var iblandt.

753

N O T E R TIL S T O L E V Æ R K
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens
grund; Damgaard, »Restaurationen« 142.
755 Ved embedet. Kirken og andre bygninger 1980-85.
756 LAFyn. Menigheds.ark.
Rgsk.
757 Våbenskjoldet med stjernen kan ikke sikkert identificeres, jfr. Achen, Adelsvåbener 265f.
758 I udgaven af Bircherod,
Monumenta i KglBibl.
NyKglSaml 4646, 4° er tegningen indføjet efter nr. 97.
Dele af stolestadet kan i princippet også være genanvendt i det yngre stoleværk.
759 KancBrevb 338; DaKirkelove II,
279 og L. Koch,
754
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»Gudstjenesten i den danske kirke efter reformationen«, KirkehistSaml V, 1, 1901-03, 23. Befalingen blev
udstedt samtidig med en temmelig enslydende angående S. Nicolai kirke i København; i forbindelse
med sidstnævnte hed det desuden, at der skulle indrettes to stolestader til fremmede i kirken.
760 11. maj 1618 meddeltes således, at kongen havde
bragt i erfaring, at da stolene i S. Knuds kirke skulle
flyttes, ville de nuværende lejere af sæderne blive
tvunget til at skifte plads. De nye pladser måtte da
indrettes så nær ved de gamle, s o m det var muligt,
jfr. KancBrevb.
761 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Stolene flyttedes fra
Per Rasmussens begravelse ved korets nordside til
vestenden af søndre sideskib. Ved samme lejlighed
færdiggjordes dels en kort stol, dels en af de lange
kvindestole.
7 6 2 LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Dokumenter vedr. kirkens
grund. Det hed heri, at der efter rådmandsstolen og
en stol næst for fandtes 12 (lange) stole inden »de
smalle«.
7 6 3 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati I, 38. I flere byer, f.eks.
Assens og Ribe, har der øjensynlig været en så klar
forbindelse mellem staderne og byens gårde, at førstnævnte kunne bortskødes s o m anden fast ejendom og
endog udlægges i gældsbetaling til udenlandske købmænd. Dette forhold synes ikke at have været gældende i Odense. Afgørelsen af stridigheder omkring
stolestaderne kunne enkelte gange træffes højere
oppe. En betaling på 500 rdl. fra rådmand Hans Nielsen Chulenbrun til kongen havde således nok en forbindelse til de klager, s o m 1627 var fremført over
Chulenbrun i anledning af, at han havde opsat »en
ulovlig og usædvanlig instrument af snitværk i sin
hustrus stolestade«, jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 115.
764 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1638-78. Da regnskabet 1644-66 mangler, kan ændringerne kun spores i
de efterfølgende års oplysninger.
7 6 5 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. Heri nævnes
20 lange kvindestole, men under angivelserne af stadernes ejere eller brugere ses dog ved kvindestol nr.
20 en bemærkning om, at der ikke eksisterer nogen
stol af dette nummer. Det er uklart, om der i antallet
af korte mandsstole er indregnet den stol, der stod
under pulpituret ved dåben, dvs. i vest, jfr. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
766 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Af listerne nævnes 64
fyrretræslister påsat stolene og 12 af egetræ »i den
store gang og koret«; formuleringen antyder, at
nogle af såvel listerne som de 27 dusin (324) drejede
knapper blev brugt på stolene i koret. Dette kunne da
give en forklaring på, hvorfor antallet af lister og
knapper ikke går op med antallet af stole. Til arbejdet
hørte også fornyelse og/eller reparation af flere (stolestade)døre. 1737 udførte trædrejer Jørgen Andersen
de nye knapper.

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. De lange mandsstole
var øjensynlig i en lidt bedre stand end de øvrige
stole, idet alle de nyudførte dele, paneler, gavle og
døre på de korte mandsstole planlagdes forfærdiget af
de tilsvarende, fra de lange mandsstole kasserede
dele. 1751 blev der af de korte stole solgt 22 mandsog 20 kvindestole. Dertil k o m de to lukkede kvindestole fra det nordre sideskib og den ved dåben stående stol. Fra agent von Westens og byfogedens stol,
placeret mellem de korte mandsstole og den søndre
kirkedør, solgtes fire paneler og to døre med låse og
hængsler, jfr. LAFyn. Odense byfogedark. Auktionsprot. 1752 repareredes nogle af de underste, forfaldne, sandsynligvis lange, stole, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 1755 solgtes yderligere
nogle gamle stole og en del paneler, 1758 bl.a. to
lange kvindestole med klap og to korte, lukkede stole
(kvindestole?), foruden en gammel fyrrebænk, en
lang ditto og en gammel (løs?) stol. 1760 solgtes elleve døre fra kirkestole, heraf to med beslag, jfr.
Auktionsprot.
767

RA. DaKanc C 12-13. Fynske og smaalandske Tegneiser samt koncept hertil.
7 6 9 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens
grund.
770 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 1671-1742. I
dette tidsrum havde byen to borgmestre og tre rådmænd.
771 Om stolestridighederne, jfr.
Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641, udg. Anne Riising og M o gens Seidelin, Odense 1991, 113, 116, 125, 147, 151,
193 og 207. Desuden LAFyn. Bispeark. S. Knuds kirkes breve, 1638 og RA. DaKanc B 160. Indlæg til
registre og tegneiser 1638.
772 Jfr.
LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Procesakt mellem
S. Knuds kirke og Margrethe Levetzau vedr. stolestaderne 1741-47, samt Kirkeinsp.ark. Rgsk., kontrakt af
1. nov. 1750 vedr. snedkerarbejde.
773 RA.
DaKanc D 24-25. Fynske og smaalandske
Tegneiser 1702 samt koncepter hertil nr. 53.
774 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 1637 var der
ligeledes en strid mellem gejstlighedens kvinder i forbindelse med denne gruppes tre stolestader, hvorefter
biskoppen fastslog, at det første var reserveret biskoppens, sognepræstens og kapellanens kvinder, det
andet de gejstlige enker og det tredje doktorernes og
professorernes kvinder. Jfr. Hans Mikkelsens dagbøger
(note 771) 147.
768

Hans Mikkelsens dagbøger (note 771) 113, 116. Biskoppen drøftede i de kommende måneder sammen
med borgmestre og råd i flere byer opsætningen af
stole til de lokale skolers personale. I december forhandledes sagen med Magistraten i Odense.
776 Hans Mikkelsens dagbøger (note 771) 207.
777 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I overslaget fra snedker og billedhugger 1748 nævntes bl.a. træ til hhv.
775

NOTER TIL S. 584-86
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Fig. 553. Stolestadeplan, o. 1820 (s. 584f). LAFyn. - Plan of pews, c. 1820.

gavle og trappe til gymnasiasternes stole, endvidere
11 englehoveder, hvormed gymnasiestolen i koret
skulle forandres og blive som »den anden lige over
for«. Endelig nævnes i overslaget fra smeden, at der
til gymnasiasternes stole skulle bruges en lås og en
nøgle, beslaget skulle repareres og himlen (over en af
stolene) fastgøres med murstifter. De fire korte stole,
der havde været brugt af gymnasiasterne, solgtes på
auktionen 1758.
778 1686 nævnes således, at en stol i korets mesterlektieside trængte til at blive slået fast, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. 1694 opsattes en fylding bag
femte lektiehørers stol i koret, jfr. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. 1715 nævnes endvidere, at hørernes stole i ko-

ret havde klapper, jfr. smst. Alle oplysninger kunne
principielt også henvise til korstolene (s. 587).
7 7 9 Jfr. kontrakter af 1. nov. 1750 og 30. marts 1751,
med regning af 2. juni 1753, LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
780 Hvordan stolene fra første færd har været nummereret, er uvist. 1761 blev Peder Jørgensen kleinsmed betalt for at udføre 62 skilte til »stole og klap«,
men det fremgår ikke, hvilken type skilte det drejede
sig om.
781 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Stolestadeprot.
782 8. april 1873 blev tømrermester A. Berthelsen betalt for at flytte stolestaderne ud på kirkegården til
auktion. Men både før og efter solgtes en del træ,
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som kunne stamme fra stolene: 28. aug. 1872 en del
gamle døre og paneler, 16. nov. 1872 en del stolestader med døre og tilhørende skillerum, hvorom det
hed, at de fortrinligt egnede sig til paneler, 3. maj
1873 en del paneler med døre og 3. juni 1875 en del
paneler, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Gavlene har en højde på hhv. 148,5 og 150 cm og
en bredde på hhv. 38,5 og 41,5 cm. Den bemalede
gavl har både på for- og bagside riller til indtapning af
andre stykker træ (stolerygge og -sæder?). Bagsiden
er (nu) forstærket med tre tilfældigt påsømmede
brædder, hvoraf det øverste bærer blyantsindskrift:
»har været 6 å 8 tommer højere«. B e g g e gavle har på
topstykkerne et antal kroge. Panelet, der er 320 cm
langt og 83 cm højt, har senest fra 1880'erne til 1896
været brugt i en ejendom, Langegade 3 i Odense.
783

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Stolestadeprot.
Stolen til byfoged og -skriver, en på grund af pillen
kort stol, syntes 1804 udelukkende reserveret disse
to. 1805 rummede den tillige borgmesteren, og 1806
er der ikke angivet nogen pladsberettigede. Magistratsstolen er endnu benævnt som sådan 1820.
783 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Stolestadeprot.
Mens stolen 1671 s o m nævnt også var reserveret lektoren, blev den efter hovedistandsættelsen o. 1750 og
endnu 1804 omtalt som biskoppens og professorernes. 1805 er den reserveret lærerne på Katedralskolen
(jfr. ndf.) og 1806 er der slet ikke omtalt nogen pladsberettigede.
786 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En professorstol stod
mellem korpille nr. 3 og 4, jfr. Kirkeinsp.ark. D o k u menter vedr. kirkens grund, bilag vedr. begravelser.
787 Allerede 1691 nævnes låse til bl.a. regimentskvartermesterens stol i midtskibet, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
788 Fra 1700'ernes slutning sad der endvidere Hunderup gårdmænd i to af kanapéerne, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Stolestadeprot.
789 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot. 1791 skiftedes nr. 15-16 af de korte mandsstole ud med nr. 16 af
de lange, 1805 blev nr. 13-14 af de korte mandsstole
erstattet med nr. 3 af de lange.
790 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. Iflg. D a m gaard, »Restaurationen« 142, blev tiendeydernes ønske
ikke opfyldt.
791 På Johan Hancks tegning (jfr. fig. 294) fra 1813 er
angivet 13 stader i hver side. Det er derfor vanskeligt
at forklare, hvorfor Damgaard, »Restaurationen« 141f.
oplyser, at der før restaureringen var ni sæder i hver
række. En eventuel gradvis reduktion af stolestaderne
er ikke regnskabsmæssigt belagt.
784

LAFyn. Odense byfogedarkiv. Auktionsprot. Ved en
auktion 24.juli 1751 er følgende gamle materialer
nævnt: Fire lange stole, 32 planker, syv egebistader
og ni paneler med en dør. 7. aug. bortsolgtes bl.a. to
afskårne kordøre (herfra?).
792

Jfr. regning af 17. dec. 1749 fra snedkernej. Sørensen og Hans Eidorph, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
At antallet af sæder i korstolene måske samtidig er
indskrænket, antydes af, at der 1751 bl.a. solgtes en
del egetømmer, taget fra de gamle stole i koret.
794 Mumme 111.
793 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens
grund, overslag indgivet af Herholdt 13. jan. 1874;
Stiftsøvr.ark. Rgsk.; 1875 opstod uforudsete udgifter i
forbindelse med istandsættelsen af kannikestolene,
jfr. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager samt Damgaard,
»Restaurationen« 127.
796 N M . Det særlige Kirkesyns prot. Ønsket om restaureringen af korstolene blev fremsat allerede 1941 og
gentaget 1943 og 1945. Arbejdet var øjensynlig udført
1949, da det ikke længere nævnes blandt manglerne i
synsprotokollen.
797 1727 repareredes således et stykke mur i koret over
skriftestolen ved den nordøstre side, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
798 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk., bl.a.
vedrørende reparation af lysepiben i kapellan Mads
Rostochs skriftestol 1703. Vedr. reglerne om at hver
af kirkens præster, her både kapellan og sognepræst,
skulle have egen skriftestol, jfr. Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol«, Kirkens Bygning og Brug, 109-26.
799 »Fredagspræsteembedet«
synes at være en ret
kortvarig foreteelse, skabt under indflydelse af pietismen for at sikre afholdelsen af en ekstra (skrifte)prædiken. I et reskript af 1. maj 1739 betonedes således, at
fredagsprædikenen i købstæderne overalt skulle beholdes, mens den samme prædiken i landkirker skulle
henlægges til lørdag, jfr. Samling af Forordninger, Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve, udg. L. Fogtman og F. T. Hurtigkarl, 3. udg., I, Kbh. 1838,
117-18.
800 Det kan have været planen at opføre udfyldningsmuren i arkadens fulde højde og b y g g e stolen op herimod, sådan som det er vist på det projekt i gotisk
stil, der er nærmest beslægtet med den udførte stol.
Det malerismykkede parti, som på den farvelagte
præsentationstegning udfylder partiet mellem stolens
bagkant og arkadebuen, kan således kun være fortsættelsen af den mur, s o m ses under stolen. Måske er
det denne - senere opgivne - mur, hvortil Vilh. Petersen hentyder i et brev til Henry Petersen af 14. jan.
1893: »Hvad har De dog gjort ved Kongestolen i St.
Knud (...) Hvad skal j e g dog gjøre med den 3 al(en)
høie Bagside. Alene at faa det Bæst til at staa fast og
se manerligt ud, naar det skal gjøres i al Tarvelighed,
vil blive meget vanskeligt .... Er det Høiærværdigheden med de lange hvide Haar, der har hentet den
Historie op?«. Jfr. N M . Henry Petersens arkiv IV, 132.
793

Achen, Adelsvåbener 187. Våbenet henviser til Vilhelm Bardenfleth, der 1894 var kirke- og undervisningsminister.
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Ved synsforretningen 31. juli 1894 ytrede Kirkeinspektionen et ønske om en bemaling af stolens våbenfelt, hvilket Det særlige Kirkesyn dog modsatte sig.
Ikke desto mindre betaltes August Behrends samme
år for en dekoration af kongestolen, vel våbenfeltet,
jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
8 0 3 N M . Det særlige Kirkesyns prot. 1897 nævntes endvidere, at tæppedekorationen burde forlænges ned
over stolens trappe.
804 Tegninger i Ebbe Lehn Petersens arkiv, Odense og i
Kunstakademiets Bibliotek. Blandt disse findes flere udkast til stolens bagside, bl.a. et i en helt enkel stil,
med en lav gitterværksbrystning, svarende til en forside, som er tegnet ind på et skitseark med planer og
snit af kirken, dateret 30. dec. 1873 (Kunstakademiets
Bibliotek). Selv synes Vilh. Petersen tidligst 1880 at
have afregnet for skitser og tegninger til kongestolen,
jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
8 0 5 Jfr. s. 583 og note 768. Ifølge procesakten mellem
S. Knuds kirke og Margrethe Levetzau vedr. stolestaderne 1741-47 (note 772) var de fire stole fulgt med,
da Margrethe Levetzau 1721 købte klosterets »borgergårdshus«. Stolene havde i alt 22 pladser.
806 I kontrakten af 1. nov. 1750 ang. de forestående
ændringer af stolestaderne, indgået mellem Magistraten og de fire snedkere Jens Sørensen og Mogens
Hansen samt Jens og Rasmus Eidorph, nævnes de
fem øverste lange mandsstole og de to øverste lange
kvindestole s o m hørende til S. Knuds Kloster, jfr.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det ældste stolestaderegister fra tiden efter hovedistandsættelsen, indlagt i
regnskabet 1757-58, omtaler ikke længere disse stole
s o m særlige konge- eller herskabsstole. Selv havde
klosterets daværende ejer fået plads på nordsidens
pulpiturrække (se ndf.)
802

Vedr. fornyelsen af gardinerne og det røde tøj
samt kappe for kongestolens brystning, jfr. LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
8 0 8 Jfr. Kirke- og Undervisningsministeriets accept af
nedtagningsplanen 12.juni 1872, LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Indkomne sager.
8 0 9 En foreløbig kongestol foresloges opsat »på en
passende måde« i forbindelse med kongens besøg i
domkirken ved indvielseshøjtideligheden 1875 efter
hovedrestaureringens afslutning, jfr. RA. Kirke-og
Undervisningsministeriet 1. kontor, nr. 3603. Akter
vedr. restaurationen.
810 Ved istandsættelsen planlagdes de lukkede stole
ændret til åbne, et forhold, der sammen med fjernelsen af opgangen til vestpulpituret (s. 602) ville give
fruentimmerne, »som nu til deels findes indskrenkede«, større råderum, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
807

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1754 blev hr. Kurrelbaum betalt for rask etc. til de bageste kvindestole.
Gardinerne er tidligst registreret fra 1755.
811
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1875 optaltes fire armstole med sort betræk, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (Ny)anskaffelsen af de to
stole kan have forbindelse med den istandsættelse af i
alt 15 stole (12 plus to plus én), som snedker Rasmussen 1874 foretog, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
813 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Jfr. armstol til præsten
i Hørning kirke, DK Århus 3091.
814 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar. Iflg. en skrivelse fra menighedsrådet til Kirkeministeriet 31. maj 1952 havde rådet sammenlignet stole,
tegnet af hhv. Kaare Klint og Knud Lehn Petersen, og
besluttet sig for i første o m g a n g at anskaffe 80 af
sidstnævnte type, men at supplere bestanden i de følgende år. 1953-54 og 1954-55 betaltes for hhv. 60 stole
og 66 stole, jfr. Menigheds.ark. Rgsk.
815 Jfr. inventarprotokol på Møntergården, Odense.
Der er i domkirkens inventarier nævnt flere puder,
således 1800-01 en pude i kapellanens skriftestol, men
ingen af disse kan med blot tilnærmelsesvis sikkerhed
identificeres med den omtalte, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
816 Jfr.
Georg Garde, Dansk billedvævning c. 15001800, Kbh. 1949, 23f.
817 LAFyn. Odense byfogedark. Auktionsprot.
818 LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Kirkeinsp.ark. Rgsk.;
Odense magistratsark. Arkivfortegnelse. Skabet anskaffedes på baggrund af en arkivaflevering. Jfr.
Mumme 176.

812

N O T E R TIL K I S T E R O G S K A B E
KglBibl. NyKglSaml 4646, 4°. Kobberstik efter
denne eller et tilsvarende tegnet forlæg findes i flere
udgaver af Monumenta, bl.a. Thottske saml. 1426, 4°.
Dette kobberstik omarbejdedes i en moderniseret
version med baggrundsarkitektur, som sammen med
sytten omarbejdede Bircherod-stik blev udgivet o.
1788, J. J. Bircherods Inscriptiones Othinienses, u. st. og
år.
820 Tegning i N M . Foruden diverse, antagelig sekundære, summariske litteraturhenvisninger samt navn
og årstal for en senere ejer (Peder Goth Thorsen 1857)
er under selve afbildningen anført, formentlig med
Christian Brandts egen hånd: »Hanc cistæ roburneæ
(quam Christianus Brandt Othiniæ cimelii instar sartam possidet) Delineationem rogatu ipsius ibi 1763
fecit, eique Hafniam transmisit, frater Janus Petri
Brandt« (Denne afbildning af en egetræskiste (som
Christian Brandt er i besiddelse af i Odense som en
kostbarhed, i repareret stand) har hans bror Jens Pedersen Brandt på hans egen opfordring fremstillet dér
1763 og sendt over til ham i København). Endvidere
ses en række måleangivelser, jfr. note 822.

819

Skitsen, med uudfyldte måleangivelser, er indlagt
i KglBibl. NykglSaml 185, 4° (note 8), løsark ved fol.
821
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14 med påskriften »Jens Brandt ad prototypam delineavit«. Jfr. NyKglSaml 185, 4° (note 819).
822 Jfr. påtegninger på fig. 486. Mumme 22 angiver
dog afvigende mål, nemlig at kisten var 2 alen 1
t o m m e bred og 4 à 5 alen høj, dvs. ca. 130 cm bred og
knap 300 cm høj. Sidstnævnte mål synes snarest at
passe på det skab (†skabe nr. 1), hvorunder kisten
havde sin plads, jfr. Beskriffvelse paa nogle Monumenter
(note 7).
På fig. 487-88 begynder og slutter indskriften på
de lodrette rammekanter; på fig. 486 ses den alene på
den øvre vandrette liste, idet dog indskriftsbåndet
knækker i andet ord, s o m er ført lodret ned over det
udskårne midtfelt - formentlig snarere pga. pladsmangel end s o m en aftegning af de virkelige forhold.
Christian Brandts skitse (jfr. note 821) viser den
s a m m e detalje, men lader indskriften slutte på det
højre lodrette sidestykke.
823

Brandt (note 821) tolker dette s o m »veria«, Mumme
22 s o m »ve(ne)r(abilis)« og Engelstoft, Byhistorie 92
som »ve(ne)r(anda)«.
825 Hos Bircherod (fig. 487-88) lyder teksten: »Nicolaus epus de Vune rex Valdemar vêr(um) Heylevig
sante Knuto«. Imellem de enkelte ord er skilletegn.
826 Jfr. Henry Petersen og A. Thiset, Danske kongelige
Sigiller, Kbh. 1917, nr. 32b. På Valdemars segl er hjelmen dog ikke kronet.
827 Valdemar Atterdag førte skjold med tre kronede
leoparder omgivet af hjerter, jfr. Danske kongelige Sigiller (note 826) nr. 39. D o g kendes eksempler på
skjold uden hjerter på hans segl, jfr. samme, I, 36.
Den øverste af leoparderne på kistens kongevåben
var delvis dækket af skrinets lås.
8 2 8 For samtidsportrætter, jfr. f.eks. kalkmalerier nr. 2
i Keldby, DK Maribo 962 og Søren Kaspersen, »Billedtæppet«, i DaKalkmalerier 1275-1375, 121-23. Desuden Jan Svanberg, Furstebilder från Folkungatid.
Skrifter från Skaraborgs länsmuseum 9, Skara 1987.
For kistetypen, jfr. f.eks. fodkiste fra Ullensaker
kirke, Norge, gengivet af Peter Anker, Kister og skrin,
Oslo 1975, 18. Her genfindes endvidere de jernbånd,
som iflg. Brandts tegning var påsat kisten i S. Knud
som hjørneforstærkning.
8 2 9 En beslægtet, omend yngre, westfalsk eller nederrhinsk fodkiste fra 1400'ernes første halvdel viser i
sidefelterne en stifterfigur og en helgen, mens midtfeltet har dekorative udskæringer, jfr. Heinrich Kreisel, Die Kunst des deutschen Möbels. Von den Anfängen
bis zum Hochbarock, München 1968, kat.nr. 36.
824

Jfr. ndf. Af ydre anledninger til kistens udførelse
kan f.eks. nævnes Valdemar Atterdags geninddragelse af en del af Fyn 1348 - en lejlighed, hvor man
diskuterede valget af biskop Niels Jonssøn 1340
(Odense bys historie 1, 278f.) - eller stormandsmødet
på Fyn 1352, omtalt i Chronica Siælanda, Danmarks
middelalderlige annaler, udg. Erik Kroman, Kbh. 1980,

830

126f. Mellem 1348 og 1375 skænkede Valdemar Atterdag endvidere klosteret en række privilegier, jfr.
DiplDan III, 3, nr. 111 og 113.
831 Jfr. observationer af Christen Klokker (før 1721) i
Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7): »Ved alteret på højre hånd står en kiste, som er hel gammel
og står dronning Hedevig på, ovenover skab med
adskillige papistiske relikvier«.
832 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. På auktionen solgtes
to gamle egekister med lås og nøgle, hvoraf den ene,
forsynet med et stykke sort voksdug indeni, købtes af
Christian Brandt. Købsprisen var dog mindre end
prisen for den anden gamle kiste, †kiste nr. 2. Kisten
med voksdugen må være identisk med »Valdemarkisten«, da Christian Brandt ikke købte andre kister på
auktionen 1758, og han til den summariske tegning i
sit eksemplar af Bircherod, Monumenta føjede: »Inscriptionen paa den gl. rare kiste som j e g eier, og
kiøbte paa auctionen hold i kirken d. •. [26.] Sept.
1758«. Kistens skæbne efter 1763 kendes ikke. Den er
ikke nævnt i skiftet efter Christian Brandt 1780, jfr.
LASjæll. Københavnske Skifteprotokoller, Hof- og Stadsretten, forseglingsprotokol 1771-86, 31/153 - 190.
Jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. og Kirkeinsp.ark.
Rgsk. 1847-66. Derimod er skrinet næppe identisk
med den såkaldte »stiftskiste«, der opbevares ved bispeembedet. Denne er ligeledes af eg, men forsynet
med beslag og lås af jern, iflg. den påmalede indskrift
udført af smed I. H. Fischer, Odense, 1845. I øvrigt
bærer den Christian VIII's monogram.
834 I forbindelse med konsistoriesalens nyindretning
foresloges en anden anvendelse for »det gamle egeskab«, jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens
inventar.
835 Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7) og LA.
Fyn. Odense amtsark. Breve fra biskoppen 1750-52.
Skabets mål er muligvis identiske med de af Mumme
22 opgivne, her dog misvisende anført som mål på
†kiste nr. 1, jfr. note 822. Skabet kan også være identisk med det skab ved alteret, der 1684 repareredes
efter et museangreb, og s o m 1723 forsynedes ned en
ny lås med to nøgler til, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
836 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Mumme 109.
833

N O T E R TIL P E N G E B E H O L D E R E
8. dec. 1952 anmodede menighedsrådet Ebbe Lehn
Petersen om at udfærdige en skitse til en offergangsblok, som skulle anbringes ved alterskranken under
offergangen. Den skulle være mindst 70 cm høj, med
en åbning på 15x3 cm foroven og et indvendigt rum
på 18x18 cm. På en af blokkens sider skulle være en
aflåselig klap. Tre år efter fremsendtes to forslag til en
offergangsblok med en bemærkning om, at en sådan

837

NOTER TIL S. 599-601
nok ville veje for meget. Et ikke benyttet forslag,
fremsendt 5. juni 1955, viste en kasseformet blok på
en høj støtte, jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr.
kirkens inventar.
8 3 8 1685 omtaltes således en blok på dette sted, jfr.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
839 I inventariet 1913 nævnes to store og to små blikbøsser, måske de 1857 anskaffede og to (af de tre) fra
1713, jfr. †pengebøsser.
840 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk. Skolens bøsse kan også være identisk med den fattigbøsse
med to låse, der 1804 blev overført fra den forrige
kirkeværge.
841 Jfr. tavler i Ribe domkirke, Ribe S. Katrine og
Anst, DK Ribe 463, 764 og 2501.
8 4 2 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk. Den
lille klokke, der repareredes af Sven guldsmed, er i de
følgende årtier flere gange nævnt s o m en selvstændig
post ved siden af den klingpung, hvorpå den sad.
Vægten af klokken opgives til skiftevis 2 lod, 2 lod
minus 1 kvintin og 1 3/4 lod.
8 4 3 RA. DaKanc H18. Breve 1804, nr. 1321
844 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. På Møntergården,
Odense, opbevares fem klingpunge uden sikker proveniens (inv. nr. 856/1956-860/1956). Disse, med
punge af fløjl i hver sin farve, er efter størrelsen og
udformningen at d ø m m e ikke samhørende, hvad der
dog naturligvis ikke udelukker, at en eller flere deraf
kan være identiske med pungene fra S. Knuds kirke.
845 RA.
Kirke- og Undervisningsministeriet 1. kontor.
Journaler, 1859, L 1015.

N O T E R TIL D Ø R F L Ø J E O G
PULPITURER
Tegninger i Kunstakademiets Bibliotek. 1875 betaltes for messing til tre store hoveddøre, til to dobbeltdøre og to enkeltdøre, foruden snirkelværk til to
spidsbuer, LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
846

Fig. 554. Gangjern på dør til nordre sideskib (s. 600).
HJ fot. 1994 - Iron hinge on the door to the north side
aisle.
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Fig. 555. Udkast, o. 1861, til våbenhusets vindfang
med dobbeltdør (s. 601). Tegning af Vilhelm Haugsted. Landsarkivet for Fyn. - Proposal for the double
door in the porch, c. 1861.
LAFyn. Kirkeinsp. ark. Rgsk. Døren blev forsynet
med hollandske hængsler, udført af klejnsmed Peder
Jørgensen.
848 Vilh. Petersen leverede 1896 en tegning til en ny
dør mellem skibet og konsistoriesalen, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Forslaget blev dog skrinlagt af økonomiske årsager.
8 4 9 Tegninger i Kunstakademiets Bibliotek.
850 LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. 1623 betaltes Søren
snedker for en ny kirkedør af eget tømmer, Jens maler fik 1624 løn for at bemale en kirkedør og Knud
tømmermand for at bryde en gammel kirkedør af.
Alle oplysninger kan både henvise til døren i vest, til
en ny våbenhusdør eller til en helt anden, måske endog flere andre døre.
851 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Iflg. Ursula Mende,
Mittelalterliche Türzieher. Die Bronzegeräte des Mittelalters II, Berlin 1981, 15, 105f., 127 er dørringsbeslag
med løvehoveder senest kendt fra 1500'ernes første
halvdel. Et beslag af denne type, nævnt 1627, må således være overført fra en middelalderlig dørfløj. Et
kendt eksempel på et løvehovedformet dørringsbeslag er det såkaldte kattehoved i Ribe domkirke (DK
Ribe 464).
847

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1627 og atter 1631 repareredes også den store lås på den vestre kirkedør.
853 På auktionen 1758 solgtes endvidere fra kirkens
852
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store begravelse en dør af fyr med beslag og en tilsvarende af eg (købt af hhv. Christian Brandt og
Christen Sibbern). Desuden to gamle kirkedøre med
hængsler, to tilsvarende mindre og endnu to af sidstnævnte type; de første blev solgt, de sidste ført til
kirkens inventarium. Til salg var desuden en stor
hængelås med to nøgler til den store kirkedør, en
hængelås med nøgle til »den anden dør«, en ditto og
en lille lås med nøgle til konsistorium; kun den sidste
blev købt, af Jens Brandt, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. På auktionen 1760 solgtes desuden seks nye
fyrretræsdøre og to små gamle kirkedøre med tilhørende hængsler, jfr. Rgsk. og LAFyn. Odense byfogedark. Auktionsprot.
På auktioner 16. nov. 1872 og 3. juni 1873 solgtes:
En »gothisk D ø r med Forseringer og 2 enkelte
ditto«, »2 enkelte gothiske Glasdøre med Karme,
passende til udvendige Døre i en Kirke«. Endnu et
uspecificeret antal såkaldt gotiske døre solgtes 3. juni
1875, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
8 5 5 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1628 og 1638 nævnes
færdiggørelse eller fornyelse af stole på pulpituret,
sidstnævnte år ved Matthias snedker og Gevert maler; 1638 er desuden omtalt stader i pulpiturets første
og anden stol. S a m m e år nævnes to stader i den forreste stol på loftet, dvs. i et ophængt pulpitur, til
Knud Larsens tjenere.
856 Jfr. Hans Mikkelsens dagbøger (note 771) 162. O p lysningen 1638 refererer til en fortsat anerkendelse af
gymnasiasternes ret til pulpituret.
857 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. I forbindelse med
flytningen af etatsrådens pulpitur og nyopsætningen
af biskoppens nævnes udgifter til murer- og smedearbejde, til indsættelse af glas i vinduerne og til udførelse af seks ruslædersremme til samme. Til de to
nye pulpiturer blev der i december 1713 betalt for
tømmer. O g s å en samtidig udbetaling til rådmand
Hans Poulsen for det klejnsmedearbejde, han havde
bekostet på sit halve pulpitur, kan have forbindelse
med opførelsen af de nye pulpiturer. Endnu august
1714 afregnedes for murerarbejde i samme forbindelse.
858 Pulpituret, s o m blev bekostet af kirken, blev iflg.
murermesteren anbragt imellem de to piller ved koret. At disse var identiske med pillerne over for konsistoriedøren, bekræftes af, at der 1750 planlagdes opført et pulpitur, s o m skulle sidde over denne dør og s o m pendant til Jomfruklosterets - have samme højde
s o m dette, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
854

Et nyt pulpitur under orglet er nævnt i stolestaderegisteret 1738-39. Udgifter hertil fremgår dog
ikke af de samtidige regnskaber, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Stolestadeprot. og Rgsk.
860 Hertil skal formentlig også regnes det ovf. omtalte
pulpitur i nordsidens 3. fag. Endnu 1760-61 synes der
at have eksisteret en adgangsvej gennem hvælvingen
859

over Valkendorfs begravelse, idet der i inventariet
dette år opførtes tre nøgler til hhv. begravelsen og
hvælvingen ovenpå, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
861 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. I overslagene på
istandsættelses- og ændringsarbejder af oktober 1748
nævner tømrermesteren udelukkende de fem pulpiturer i skibet, mureren regner med sænkning og
snedkeren med nyudførelse af seks pulpiturer, mens
maleren anfører to pulpiturer i koret og to under orglet. De sidstnævnte var angiveligt forsynet med 30
paneler eller fyldinger.
862 Fortegnelse underskrevet af borgmester og råd i
Odense 31. marts 1751, med overslag fra tømrer Truels Lund 27. marts samme år, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. Disse planer strider klart imod de tanker, der lå
i den første kontrakt med snedkerne af 1. nov. 1750.
Her nævnes dog allerede udførelsen af et sjette pulpitur i nordsiden og to pulpiturer i syd, det ene med
opgang fra kirkegården, jfr. ndf. Mens det i fortegnelsen af 31. marts 1751 hedder, at de fem gamle pulpiturer i skibet skulle være nedbrudt inden påske og
de nye på plads til hhv. pinse (nordsidens) og juli
måned (sydsidens), er fornyelsen af pulpiturerne i koret først nævnt i et overslag fra snedkerne Jens Sørensen og Hans Eidorph 26.juli 1751 og fornyelsen af
pulpituret under orglet så sent s o m 16. febr. 1752.
Om pulpituret på nordsiden nærmest koret hed, at
det på grund af den ringe højde af den bue, hvori det
var indbygget, kun kunne blive en attrap.
I planlægningsfasen var dette pulpitur tiltænkt
stiftamtmanden, greve Christian Rantzau, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1748. Pulpituret er nævnt
både 1750 og 1751. Det fremgår, at det skulle have
haft opgang gennem et dertil hugget hul i sydmuren
m o d kirkegården, men det nævnes ikke i de udførlige
stolestaderegistre fra 1700'ernes anden halvdel. Heri
hedder det derimod, at grev Rantzau havde friplads i
det pulpitur, der fulgte umiddelbart efter Jomfruklosterets, dvs. i nordsidens 5. fag eller over for den
plads, han oprindelig synes at have ønsket.
864 N o r d - og sydsidens pulpiturer havde syv vinduesfag à seks ruder i hver række, mens vestendens pulpitur havde ni fag, jfr. regning fra glarmesteren angående vinduerne i vestpulpituret 30. nov. 1752, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En række af vinduerne var
oplukkelige, jfr. snedkerkontrakt af 30. marts 1751.
865 Jfr. udførligt maleroverslag 1801, LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Dokumenter vedr. kirkens grund. Iflg. den farvelagte version af Ringes prospekt (fig. 295) havde
pulpiturerne hvid bund, gyldne kanter og rosetter i
blåt med gyldne kanter. Desuden LAFyn. Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
863

Da pladserne i pulpiturerne blev udbudt på auktion, jfr. f.eks. auktion af 14. april 1767, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. blev priserne afpasset efter den aktuelle fæster. Normalt lå de på mellem 3 og 6 rdl. men
866
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kunne gå ned til 2, eller måske helt udgå, som da
kirkeværgen Claus Clausen efter flere års fæste af den
tiende af de underste loger på nordsiden slap for et års
afgift, efter at han havde klaget over, at han fra sin
loge ikke kunne mærke prædikenen(!). Derefter blev
stolen udlejet til prokurator Troyel for 5 rdl. Ville en
bruger have sin plads i fast fæste (på livstid eller så
længe han eller hun var i menigheden), opkrævedes et
éngangsbeløb på 10 rdl. Det samme beløb betalte
Jomfruklosteret i årlig afgift, formentlig for både klosterets egen og dets ejers stol. At der kun er 11 loger i
pulpiturernes nedre etage, m o d 12 i den øverste, skyldes at pulpituret nærmest koret sad i en lavere bue
end de øvrige, jfr. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
8 6 7 RA. Kirke- og Undervisningsministeriet 1. kontor, nr.
3603. Akter vedr. restaureringen 1862-76, skrivelse til
ministeriet af 8. april 1865. B a g Dahlerups og Engelstofts ord spores antagelig hensynet til menighedens
tarv og kirkens gudstjenestelige brug. Jfr. Damgaard,
»Restaurationen« 105f.
868 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Indkomne sager, skrivelse
fra ministeriet af 12. juni 1872 og RA. Kirke- og Undervisningsministeriet 1. kontor, nr. 3603. Akter vedr. restaureringen 1862-76, syn 30.juli 1872. Andet materiale solgtes på auktion 1872, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark.
Rgsk.

N O T E R TIL O R G L E R
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
870 Svelleværkets vindlade er bygget 1935 til rygpositivet.
871 I prior Hans Farsens forsikringsbrev til skræddergildet om messer 1524 anføres, at der hvert år på 3.
pinsedag skulle holdes en sungen messe til Vor Frue
og i forbindelse hermed spilles på orgel, jfr. FyAktst
II, 66-67. Iflg. Mumme 22 var der tidligere anbragt et
orgel over tværgangen foran koret, således at bælgene lå ind over konsistorieloftet. Denne placering
henføres fejlagtigt til Worm-orglets forgænger, men
det er tænkeligt, at der før 1626 har eksisteret et orgelpulpitur over døren til klosterets østfløj, og at et
rum i klosterbygningen har været anvendt som bælgkammer. Den traditionelle placering på et højtsiddende svaleredepulpitur i koret kan formentlig udelukkes.
872 Hans Mikkelsens dagbøger (note 771): 2. maj 1626:
Biskop Hans Mikkelsen ledsagede den ædle hr. lensmand i S. Knud, da orglet var fuldført. Der blev forhandlet om organistens løn.
8 7 3 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1766-67; heri Worms
overslag vedr. orgel 27'. okt. 1752.
874 »Sexqiualter med 1/2 stemme«.
875 Det oprindelige rygpositiv var åbenbart blevet erstattet af et brystværk.
869
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Niels tømmermand byggede 1625 et skillerum af
brædder omkring bælgværket, der var anbragt »på
loftet«, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
877 Dette var antagelig det sidste rygpositiv, der byggedes i Danmark i 1700'erne.
878 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens
grund. Brystværket havde 1858 en Vox humana 8'.
879 P. U. F. Demant, Livserindringer, udg. af Ole Olesen, Orglet 1971, 1, 19-27.
880 J.
A.Marcussen, Beskrivelse af orglet i St. Knuds
Kirke, 20. sept. 1858, manuskript i Marcussen & Søns
arkiv.
881 J. A. Marcussen oplyser, at dette værk var anbragt
under hovedværket, selv om det egentlig burde være
omvendt; Amdi Worms brystværk har åbenbart på
dette tidspunkt været betragtet s o m et utraditionelt
placeret overværk.
882 Iflg. J. A. Marcussens optegnelser var dette en tungestemme.
8 8 3 Bælgene var af egetræ og målte 3' 6" i bredden og
ca. 7' i længden.
884 Vedr. benyttelse af orglet ved kirkekoncerter, se
Sybille Reventlow, Musik på Fyn blandt kendere og liebhavere, Kbh. 1983. Vedr. en håndskrevet koralbog,
der har tilhørt Peder Foersom, organist ved domkirken 1790-1856, se Nils Schiørring, » N o g l e håndskrevne dansk-norske koralbøger fra det 18. århundredes første halvdel«, Natalicia musicologica Knud Jeppesen septuagenario collegis oblata, udg. Bjørn Hjelmborg og Søren Sørensen, Kbh. 1962, 253-65. Endvidere Nils Schiørring, »Rørup-fragmentet / En håndskreven koralbog fra det 18. århundredes første
halvdel«, FyÅrb 1962, 1-8.
876

Dispositionen er meddelt af Marcussen & Søn. I
orgelbyggeriets arkiv findes en detaljeret arbejdsbeskrivelse vedr. pibeværket, herunder notater om det
klanglige resultat efter intonationen. Domorganist
Georg Fjelrad beskriver i artiklen »Orgler, j e g
kendte«, Orglet, 1975,1, 17-30, det indtryk, orglet
gjorde på ham i barndommen: »Af hensyn til bælgtræderen, hr. Tanggaard, blev det normalt registreret
med mådehold, men ved festgudstjenester og koncerter, hvor fru Tanggaard også var »med i dansen«
på bælgtrinene, fik orglet lov at udfolde sig i hele sin
vælde og skønhed.«
886 1875 omtales betaling af 160 kr. for »Tvende Collektion Pedale til Pedalet«, måske den af Marcussenfirmaet opfundne anordning, der muliggjorde hurtige skift mellem forte og piano i pedalet, jfr. LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk. Vedr. denne opfindelse, se Otto
Wangemann,' Geschichte der Orgel und der Orgelbaukunst, 2. Auflage, D e m m i n 1881, 314.
885

Inskription på træplade i orglet, nu ophængt på
pulpituret. Anlægget var forsynet med en problematisk, muligvis selvopfundet anordning, der styrede
vindtilførslen ved regulering af motorens omdrej887
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ningshastighed; dette indebar at man ved overgang
fra svagt til kraftigt spil måtte afvente motorens acceleration. 1935 udskiftedes det med et traditionelt anlæg med rulleventiler. Jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar, 14. marts 1935. Marcussen
& Søn: Opgørelse over Ekstraarbejder ved Bygningen af Orglet til Skt. Knuds Domkirke i Odense.
888 Marcussen & Søn: Tilbud af 7. jan. 1933, i orgelbyggeriets arkiv. Jfr. endvidere Fjelrad, »Orgler, j e g
kendte« (note 885).
889 Marcussen & Søn: Opgørelse over Ekstraarbejder
(note 887).
890 Iflg. meddelelse fra Marcussen & Søn.
891 Den ene af præluderværkets vindlader, ombygget
1935 og genanvendt i svelleværket, opbevares ved
kirken.
8 9 2 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1765-70. Worm henviser i sit overslag af 27. okt. 1752 til tegninger, der
viser orglets opbygning og udsmykning. En sammenligning med senere Worm-facader, der må antages at være tegnet af orgelbyggeren selv (jfr. Eng u m kirke, Vejle amt og Ebeltoft kirke, Randers amt)
viser, at Odense-facadens sikre proportionering og
detailudformning må skyldes en anden hånd. Worm
boede i København, da facaden blev projekteret, og
han kan s o m orgelbygger meget vel have kendt Eigtved personligt; Eigtved må vel på dette tidspunkt karakteriseres som landets førende kender af sachsisk
arkitektur. Derimod synes bygmester Ludwig Neumann fra Flensburg, der forestod domkirkens modernisering (jfr. s. 313, ikke at have haft format til et
sådant arbejde, og Worm har næppe heller kendt
ham, da han udarbejdede sit orgelforslag. Vedr. sachsisk orgelarkitektur, se Ulrich Dähnert, Historische
Orgeln in Sachsen, Leipzig 1980.
Billedskærerarbejderne er udført i lindetræ. Iflg.
Worms overslag skulle selve orgelhusene bygges af
egetræ med undtagelse af bagklædningen, der udførtes af fyr, og forsynes med lås og hængsler, jfr.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
894 Skibet med billedskærerarbejderne ankom fra K ø benhavn 11. maj 1755, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. Da udskæringerne var en del af Worms entreprise, anføres billedskærerens navn ikke i kirkeregnskaberne.
895 På panelerne, på orglets sider og på pulpiturbrystningen ses en del indskåren grafitti, bl.a. »EIF 1700«(?)
og »P.F. H . F . O . I . H . A . T . 1794«.
896 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Hector snedker fik 20
sletdaler for at gøre »stolen« (soklen med spillebordspartiet?) og 12 sletdaler for »den store struktur« (det
store orgelhus?), mens Henrik billedsnider betaltes
119 sletdaler for en del udskårne arbejder. Endelig fik
Steffen murermester 14 mark for et stillads til brug
for billedskæreren. Antallet af orgelhuse fremgår ikke
klart af regnskaberne, men antagelig har der blot væ893

ret to, nemlig det store hus og rygpositivet.
897 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Klejnsmed Hans
klockmester blev betalt for et arbejde til ziraterne ved
orgelværket; det er uvist, om han udførte ziraterne
eller blot beslagene til disse
898 Formentlig fandt gulvet fra det †pulpitur hel eller
delvis anvendelse ved opsætningen af det nye orgel
1756. Således betaltes tømrermester Truels Lund 1753
for at udbygge orglet (dvs. orgelpulpituret, eftersom
orglet var helt nyt) »på begge fløje«, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Orgelpulpiturets gulv er netop opbygget i to afsæt, nederst et lige gennemløbende
parti, øverst et parti med fremspringende fløje. En
sådan opbygning ville næppe k o m m e på tale ved et
helt nyt pulpitur. 1955 blev pulpituret forstærket, jfr.
LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar.

N O T E R TIL F O R S K E L L I G E TAVLER
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Vilh. Petersens tegninger forelå i foråret 1896, da det diskuteredes, hvilket
af de to igangværende projekter, nummertavlerne og
døren til konsistoriesalen, man skulle fremme, og
hvilket der af økonomiske årsager skulle udskydes,
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 485 tal
blev leveret af A. L. Brems, Viborg. De to sidste
nummertavler blev 1912 anbefalet anskaffet, jfr. N M .
Det særlige Kirkesyns prot., og var opregnet i inventariet det følgende år, jfr. Ved embedet. Inventarprot.
899

LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. I inventariet samme år
er alle otte tavler opført sammen med en kasse med
brikker, jfr. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
901 1949-50 betaltes for to og 1951-52 for yderligere to
tavler, jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk.
902 Det er nærliggende at antage, at våbenet ligesom
sin pendant (nr. 2) udførtes i forbindelse med de store
byggearbejder i 1580'erne. Herpå tyder også selve våbenets sene karakter (se note 904). Endvidere den
omstændighed, at våbenet for dronning Sophie ikke
kan være udført før deres bryllup 1572.
903 Ved synet 1748 foresloges begge tavler renoveret,
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. At d ø m m e efter kronernes udformning kunne begge dog også være fuldstændig fornyede, jfr. note 905.
904 Våbenet svarer til det, Frederik II antog efter o.
1570, hvor Ditmarskens mærke er vist i midterskjoldets fjerde felt, jfr. Erling Svane, Det danske rigsvåben
og kongevåben - udvikling og anvendelse, Odense 1994,
102f., spec. fig. 90. Afvigende fra kongens officielle
våben er dog, at løven i hovedskjoldets fjerde felt er
kronet, mens de ni hjerter, der alle normalt er vist
under løven, her er fordelt med seks under og tre
over.
900

Enevældens kongekrone, udført o. 1670, var s o m
bekendt forsynet med bøjler, men bøjlekronen benyttedes dog heraldisk allerede af Christian IV fra
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1624, ligesom kongen muligvis ved samme tid lod sin
åbne krone forsyne med bøjler, jfr. Gudmund Boesen, Danmarks riges regalier, Kbh. 1986, 82f. og 140f.
Frederik II's krone, der oprindelig brugtes af hans far
Christian III, var derimod en åben krone, jfr. samme,
27f. Derfor må i det mindste våbentavlernes kroner hvis man antager, at tavlerne stammer fra 1580'erne være ændret både i udskæring og staffering.

N O T E R TIL B I S P E P O R T R Æ T T E R O G
A N D R E MALERIER
Iflg. en skrivelse fra Kirkeministeriet 21. april 1896
godkendtes det, at kirken i gave fra Frederik Hey
modtog malerier af århundredets bisper på Fyn. Serien skulle ophænges efter nærmere aftale med Det
særlige Kirkesyn, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indkomne sager. 1896-97 lod hans familie bl.a. udføre
kopier efter billeder i Kristianssand og på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, jfr. Kirkeinsp.ark. Kopibøger, breve 7. juli 1896 samt 9. febr.,
10. marts og 19. marts 1897. Om Heys legat, jfr. endvidere Menigheds.ark. Diverse sager.
907 LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar. Man diskuterede dels en ophængning, svarende
til den ældre i søndre sideskib, dels en placering, hvor
de ti ensartede anbragtes midt på væggen, flankeret af
de to portrætter af afvigende dimensioner (Kingos og
Ruds billeder).
9 0 8 Jfr. Achen, Adelsvåbener 361.
9 0 9 Se usigneret miniature, 1952 anført i privateje i
Odense, jfr. Ribe Katedralskoles Historiell, udg. Bjørn
Kornerup, Kbh. 1952, fig. 42.
9 1 0 Et portræt af Plum, udført af Bendz og dateret
1831, er angivet i DaBiogrLeks, dog uden placering.
Portrættet er ikke nævnt blandt Bendz' værker i Weilbach, KunstLeks. På Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg fmdes et nært beslægtet portræt,
udført af C. A.Jensen 1834, angiveligt efter Bendz
(inv. nr. A 7225).
911 Mumme 176. Tidligst nævnt i inventariet 1884, jfr.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
912 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og indb. af M o gens Larsen 1964. En kopi af Bendz' portræt, udført
af Albert Elmstedt 1932, er i dag ophængt på Centralbiblioteket i Odense.
913 Jfr. litografi, dateret 1844, af Holbech på Det N a tionalhistoriske Museum på Frederiksborg.
914 Jfr. DaBiogrLeks.
M e d skriveskrift er på blændrammens bagside angivet: »Kopieret af Aug. Behrends efter ikke signeret billede. 1896«.
915 Det anvendte fotografi er sandsynligvis udført af
E. Hohlenberg, Østergade i København, jfr. eksemplar i KglBibl. Kort- og Billedsamlingen.
916 Ridderkorset, med m o n o g r a m CR for Christian
VIII, bæres i kravat s o m et kommandørkors. Engels906

Fig. 556. Peter Christian Stenersen Gad, biskop
1848-51. Oliemaleri, 1896, af August Behrends efter
portræt af C. A. Jensen 1844 (s. 613). NE fot. 1994. Peter Christian Stenersen Gad, bishop 1848-51. Oilpainting from 1896 by August Behrends after portrait by C. A.
Jensen from 1844.

toft modtog dog først dette kors 1859 (i Frederik VII'
s regeringstid).
917 Identifikationen foreslået i indb. af Mogens Larsen
1964, N M .
918 Korset er siden 1911 påbudt som tilbehør til bispekjolen, jfr. Hanne Frøsig Dalgaard, »Tjenestedragter og messeskrud i vore kirker«, NMArb 1982,
13-24.
919 Dokumentet, der er indfattet i en spinkel profilramme og opbevares i kirken, hentyder til Peder
Smidts oprettelse af Lundegårds stiftelse til fordel for
de fattige på Fyn.
920 Jfr. Mumme 176 og LAFyn. Menigheds.ark.
Sager
vedr. kirkens inventar. Placeringen var sandsynligvis
den oprindelige, idet billedet formentlig var iblandt
de fem malerier, der 1830 fandtes i konsistorium, jfr.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
921 Jfr. meddelelse fra museumsinspektør Marianne
Brøns, Statens Museum for Kunst til S. Knuds kirkes
menighedsråd 21. aug. 1964, LAFyn. Menigheds.ark.
Sager vedr. kirkens inventar.
922 Portrætterne går tilbage til Cranachs billeder af
parret fra deres bryllupsår 1526, jfr. M a x J. Friedlän-
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Lukas Cranach den yngres portræt af Luther i en udgave uden baret, men med en åben bog. De to portrætter er hyppigt gentagne, f.eks. i helfigur i Ribe
domkirke (DK Ribe 494).
925 Teksten lyder: »Röm 8.: Ist Gott für uns, wer
magt vider vnns sein. Welcher auch seines eige(ne)
Sohns nicht haffver schonet sondern hat in für U n s
alle dahin gegebenn wie solt er uns mitt Im nicht alles
schenken«.
926 Jfr. Ved embedet. Inventarprot. Et andet portræt af
stiftsprovsten er nævnt i inventariet 1891, jfr. †malerier (jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.), mens (endnu?) ét blev skænket til kirken af M. C. H. Dreyer
1918/19, tolv år efter Damgaards død, jfr. Ved embedet. Inventarprot. Et portræt af stiftsprovst Damgaard
ejes også af Lahns Stiftelse i Odense.
927 Jfr. indskrift i sort skriveskrift på billedets bagside:
»Aar 1834 er dette Maleri malet af Andreas Jörgensen,
der var födt i Kjöbenhavn Aar 1807, den 21. juni, lært
i Odense, har boet i Tommerup i 30 Aar og ernæret
mig af håndværket. Tommerup i September 1876.
A. J. Tilhorer St. Knuds kirke i Odense«.
928 Malerierne skal iflg. et ubekræftet forlydende være

Fig. 557. Anders Jensen Rud, biskop 1923-38. Oliemaleri, antagelig 1925, af Nicolaus Lützhøft (s. 614).
NE fot. 1994. - Anders Jensen Rud, bishop 1923-38.
Oilpainting, probably from 1925, by Nicolaus Lützhøft.

der og Jacob Rosenberg, The Paintings of Lucas Cranach, N e w York 1978, nr. 189-90. På billedet fra bryllupsåret er Luther dog vist barhovedet, mens baretten
øjensynlig først er med på et opstillingsmæssigt let
varieret portræt fra 1528, og på et halvfigursbillede,
udført s o m pendant til et lignende af Melanchthon fra
1532, jfr. Friedländer og Rosenberg, nr. 312-15.
Domkirkens Lutherportræt er givetvis kopieret efter
billedet fra 1532, hvoraf et eksemplar 1674f. fandtes
på Det kgl. Kunstkammer, nu Statens Museum for
Kunst (inv.nr. Sp. 720). B e g g e portrætter findes dog i
flere eksemplarer og er bl.a. gentaget af Lukas Cranach den yngre o. 1570-80, jfr. Dieter Koepplin og
Tilman Falk, Lukas Cranach, Gemälde, Zeichnungen,
Druckgraphik, Basel und Stuttgart 1976, kat.nr.
354-55.
Jfr. Mumme 176. Billederne er sandsynligvis blandt
de fem malerier, der 1830 fandtes i konsistorium, jfr.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
924 Lukas Cranach den ældres billede viser Melanchthon med mere fyldige ansigtstræk og iklædt enklere
dragt, jfr. Friedländer og Rosenberg, The Paintings of
Lucas Cranach (note 922), nr. 315. For Lukas Cranach
den yngres billede, jfr. Koepplin og Falk, Lukas Cranach (note 922), kat.nr. 355. Dette danner pendant til
923

Fig. 558. Peter Gabriel Koch, biskop 1922. Oliemaleri, antagelig o. 1923 af Nicolaus Lützhøft (s. 614).
NE fot. 1994. - Peter Gabriel Koch, bishop 1922. Oilpainting from c. 1923, probably by Nicolaus Lützhøft.
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skænket af en af parrets efterkommere, en præst på
Vestfyn, jfr. LAFyn. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar. For omtalen i inventarierne, jfr. Kirkeinsp.ark. Rgsk. B e g g e billeder kan dog være blandt
de fem malerier, der allerede 1830 registreredes i konsistorium, jfr. smst. Se desuden Mumme 176. Ved embedet. Inventarprot. nævner urigtigt, at malerierne
1974 skænkedes til en kirke i Jakobshavn.
9 2 9 Monumentet i Fraugde blev 1891 restaureret af billedhugger Fjeldskov.

N O T E R TIL B E L Y S N I N G
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. En udførlig omtale af
kirkens lysekroner ses i regning af 2. okt. 1826 fra B.
Lorentzen i forbindelse med en større istandsættelse.
931 N M .
Det særlige Kirkesyns prot.; LAFyn. Menigheds.ark. Rgsk. og manuskript i Centralbiblioteket,
Odense (71-864).
9 3 2 LAFyn Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. I alt registrere930

Fig. 559. Hans Tavsen, biskop i Ribe 1541-61. Relief,
antagelig før 1913 efter mindetavle af Aksel Hansen,
1894, Birkende kirke (s. 619). NE fot. 1994. - Hans
Tavsen, bishop in Ribe 1541-61. Relief, probably before
1913, after memorial tablet by Aksel Hansen from 1894 in
Birkende.

Fig. 560. Tårnur, 1899. Udført af Bertram Larsen,
København (s. 626). NE fot. 1 9 9 4 - Tower clock, 1899,
by Bertram Larsen, Copenhagen.

des 11 manglende småstykker på denne og på krone
nr. 2.
933 Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 228, note 1, og LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Kronen er gentagne gange betegnet som salig Magdalene Friis' krone.
934 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Menigheds,
ark. Sager vedr. kirkens inventar, læg vedr. lysekroner 1929. Iflg. Mumme 180 hang kronen over en begravelse, som indeholdt én kiste, og som 1796 fyldtes
med jord.
9 3 5 Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk, DaAtlas VI,
441 og Mumme 110.
936 DaAtlas VI, 441, Mumme 292 og LAFyn. Menigheds, ark. Sager vedr. kirkens inventar, læg vedr. lysekroner 1929. Kronen var endnu 1826 ophængt i søndre sideskib, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
937 Fatninger på det midterste skiveled tyder på, at der
oprindelig har været flere pyntearme.
938 LAFyn. Menigheds, ark. Sager vedr. kirkens inventar, læg vedr. lysekrone 1929. Jfr. LAFyn. Stiftsøvr.
ark. Rgsk. om placeringen ved Glorups begravelse
1826, og Mumme 164 om en placering i sydlige sidegang ved gravstenen for Barbara Landorph, Elias
Naur og Lorenz Edinger.
939 På fatningsknappen til den ene af lysearmene i nederste række er graveret »o(f?). ... (n?)sen«.
9 4 0 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Iflg. venlig oplysning
fra Ebbe Lehn Petersen er lysearmene mærket: »W.
Hansen Odense 1875«, meddelt af smedemester Otto
Frandsen, der 1984 oppudsede dem.,
941 1788 er lyseslukkeren omtalt som »en slukker på
en stage«, derpå hedder den »en bliklyseslukker på en
lang (træ)stang«, og endelig 1875 er den beskrevet
som »en messingstang(!) med tragt på enden af en
stok til at tænde og slukke lysene (på lysekronerne)
med«, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
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N O T E R TIL A N D E T O P H Æ N G T M . M .

KancBrevb 19. nov. 1558.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o v e d r g s k . og Odense magistratsark. Arkivfortegnelse 1583-1867, her m e d det
fejlagtigt anførte årstal 1584. O g s å Ribe by havde en
stormklokke hængende i domkirkens tårn, jfr. DK
Ribe 514.
952 I en redegørelse for taksterne for de kirkelige
handlinger nævnes 1682, at der kunne ringes m e d
stormklokken eller m e d »alle de andre« inklusive den
lille i spiret (lektieklokken), m e d alene tre s m å eller
m e d to klokker, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o vedrgsk.
950

951

LAFyn. Odense byfogedark. Auktionsprot. På auktionen 1758 solgtes endnu to g a m l e bærebårer, en betegnelse, h v o r m e d der d o g næppe menes ligbårer. I
inventariet fra det foregående år betones således, at
kirken ikke ejer nogen ligbårer, jfr. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
942

LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o v e d r g s k . Jfr. også Bjarne
Stoklund, » D e høje ro«, Skalk 1964,3, 21f.
9 4 4 En jordpåkastelsesspade er nævnt i inventarierne
1913f., jfr. Ved embedet. Inventarprot.
943

LAFyn. Menigheds.ark. R g s k . Ved skrivelse af
1. nov. 1956 meddelte Kirkeministeriet tilladelse til
optagelse af lån til installation af elektrisk drivkraft til
ringning af klokker og klokkespil. Jfr. forslag fra ingeniør J e r m i n Larsen til elringning og forslag til udskiftning af jernkneblerne m e d tilsvarende af træ, fra
De Smithske Jernstøberier, m e d k o m m e n t a r fra Det
særlige Kirkesyn, jfr. Menigheds.ark. Sager vedr. kirkens inventar. To af klokkerne (nr. 1 og 5) har efter
henstilling fra De Smithske Jernstøberier 1952 fået
ændret slåhastigheden, hhv. fra 53 til ca. 54 og fra 54
til ca. 50 slag i minuttet.
953

N O T E R TIL T Å R N U R E
KancBrevb 4. nov. 1580; Bering Liisberg, Urmagere
og Ure i Danmark, K b h . 1908, 159, Jens L a m p e , »Tidens g a n g i O d e n s e « , FyMi 1986, 59.
9 4 6 U r v æ r k e t har store mindelser m e d uret i S. Hans
kirke i O d e n s e og m e d urene på G a m m e l Estrup, i
Auning, b e g g e Djursland samt i D ø s t r u p (DK SJyll
1517).
9 4 7 Blandt ældre reparationer, nævnt i LAFyn. Kirkeinsp.ark. R g s k . , var istandsættelser 1623 og 1632
ved Daniel sejermager, 1668 ved J ø r g e n Sibbern og
1680 ved Arent sejermester. Igen 1689 og 1721. Ved
synet 1748 anførte man, at »et hus til Sejerværket for
Urenlighed vil behøves«. 1753-54 foretoges ændringer og forbedringer, idet der blev åbnet et hul under
hvælvingen, så lodderne kunne gå helt ud til orgelpulpituret, og der blev opsat en træbeklædning o m kring dem; selve værket blev sat på en træstol. M u ligvis da er urværket blevet ændret fra spindelgang til
hagegang m e d pendul. 1788 istandsattes uret på ny og
der blev bl.a. opsat tre udvendige urskiver på tårnet.
En reparation foretoges 1804 af urmager Angelo.
U r e t istandsattes atter 1840-41.
945

1896 meddelte B e r t r a m Larsen, at kirkens gamle
ur var o. 200 år g a m m e l t og dets værdi lig g a m m e l t
jern!
948

N O T E R TIL K L O K K E R
Det er uvist, hvorvidt kirken i middelalderen har
haft flere end de to kendte. Iflg. Vedel Simonsen II, 1,
109, blev der efter kgl. befaling 1508 bragt 264 klokker m e d en samlet v æ g t på 642 skippd. fra Fyn til
K ø b e n h a v n , en begivenhed, der kommenteres med,
at nogle sikkert var fra O d e n s e by, og at det nok var
meningen, at de skulle smeltes om til kanoner. O p lysningen synes blandet s a m m e n m e d klokkekonfiskationen 1528-29, RA. R e g . 108 A, nr. 21, Fortegnelse
over indkrævede klokker 1528-29, i hvilket materiale der
d o g ikke nævnes noget om klokker fra O d e n s e by.
Jfr. Poul Grinder-Hansen, » K l o k k e r og kanoner«,
Skalk 1982,1 21-30.
949

To klokkeåg fra S. K n u d s kirke, af eg, hhv.
119x24x20,5 cm og 117x20x14,5 cm, er 1942 skænket
til Møntergården i O d e n s e af tømrermester A. H o l m ,
inv.nr. 442/1942 og 443/1942.
9 5 3 Indskriftens sidste del er vanskelig at tolke, jfr.
Uldall, Kirkeklokker 34f. Vedel Simonsen 2, 97, anfører, at ordene »nep pedenoto« eller »nec pede noto«
kunne være en fejlskrivning for » n o n o g e s i m o n o n o «
(nioghalvfems) og foreslår på b a g g r u n d heraf, at
klokkens støbeår er 1399. Iflg. brev af 26. aug. 1983
fra Erik M o l t k e til Jens Vellev, citeret i Vellev, » E t
middelalderligt bronzestøberi i O d e n s e « , FyMi 1984,
87f., note 13, tyder b o g s t a v f o r m e r n e d o g på en datering tidligt i 1300'erne.
9 5 6 I Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7) er indskriften læst »Petrus reverterit dictum in gaudia« m e d
henvisning til Petrus Pagh, den 16. biskop over Fyns
stift.
9 5 7 N y r o p , Kirkeklokker 236, F. Uldall, » E t 600-AarsJ u b i l æ u m « , ArkMus I, 1899-1902, 281-84, m e d k o m mentar a f J o h n M . Møller, » N o g l e bemærkninger o m
A d a m s k l o k k e n i O d e n s e « , ArkMus V, 1912-15, 45455, og Vellev, » E t middelalderligt bronzestøberi i
O d e n s e « (note 955) 57f., hvori også anføres, at der
ved udgravningen af O d e n s e Sortebrødreklosters
støberi 1979 bl.a. fandtes en del af støbeformen til en
klokke af s a m m e størrelse og m e d de s a m m e profiler
s o m klokke nr. 1 i S. K n u d s . Jfr. endvidere †klokke
nr. 1.
954

K l o k k e n blev i 1700'ernes begyndelse brugt til
ringning kl. 7, 12 og 14 samt til prædikener, jfr. Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7).
957

NOTER TIL S. 628-32
Jfr. DaAtlas VI, 593, her dog omtalt s o m værende
uden indskrift(!). Mumme 55 med betegnelsen »Tolveller Lectieklokken« og iflg. denne »formodentlig
kaldet saaledes, fordi dermed ringedes til og fra
Skole«. Dette gjaldt dog på daværende tidspunkt
næppe for denne klokke, men snarere for »Lektieklokken« (nr. 4).
9 5 9 Jfr. dokument vedr. overdragelsen af klokken fra
byen til kirken 1684, LAFyn. Odense magistratsark. Arkivfortegnelse 1583-1867 og Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.
960 Klokken blev brugt kl. 5, 10 og 17, samt til prædikener, jfr. Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7).
961 Jfr. Achen, Adelsvåbener 329.
962 Mumme 55. Her nævnes, at klokken tidligere hang
i det nu nedbrudte tårn på kirkens østlige ende og
ringedes nede fra koret. Dermed refereres muligvis
dog til den ældre lektieklokke.
963 DaAtlas VI, 593.
964 Iflg. Beskriffvelse paa nogle Monumenter (note 7) var
indskriften dels med »Lit(t)eris Romanis« (majuskler), dels med »(Litteris) Monasticis« (minuskier).
Oversættelsen skyldes Peter Zeeberg.
9 6 5 Jfr.
Bircherod, Monumenta samt Beskriffvelse paa
nogle Monumenter (note 7). Desuden LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
966 Mumme 54.
967 LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Formodningen om,
at det er den nordre klokkestol, der er overført fra
†Gråbrødre kirke, underbygges af den omstændighed, at stolen forekommer sekundært opstillet frem
for at være harmonisk indbygget i domkirkens klokkestokværk. Stolens dimensioner er betydelig mindre
end selve rummet og sekundært beskåret m o d vægfladerne. Iflg. forslag til renovation af bl.a. klokkestolen, indgivet af Stig Rasmussen fra Ebbe Lehn Petersens tegnestue 23. aug. 1991, vurderes dog den
søndre klokkestol s o m den ældste.

958

Et synstingsvidne, fremlagt i Odense Bytingsret
9. marts 1744, påpegede, at den stol, hvori stormklokken og den ene lille klokke (dvs. nr. 2 og 3) var
ophængt, var så skrøbelig i tømmer og brøstfældig i
alle ting, at den måtte opføres af ny. Af materialer til
dette arbejde nævnes bl.a. 43 stivere af forskellig størrelse, fyrrebjælker til fastgørelse af de ankre, der går
968

695

gennem muren, tilsvarende bjælker til at lægge foroven under de øverste bjælker, fire fyrrebjælker til at
lægge under stolen, seks tylter gode fyrrebrædder til
loftet under klokkestolen og en række store stolper,
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr. kirkens
grund. 5. febr. 1745 blev der afholdt auktion over forfærdigelsen (istandsættelsen) af den største klokkestol
i tårnet, vel denne, jfr. LAFyn. Odense Byfogedark.
Auktionsprot. I Truels Lunds overslag af 29. okt.
1748 hedder det, at der på klokkestolen behøves nye
lofter, foruden en trappe i stedet for den hidtil anvendte stige, som er farlig for vægteren at gå på ved
nattetide, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
Morgenposten 6. sept. 1987 og Fyns Stiftstidende
16. febr. 1988. Iflg. sidstnævnte ville spillet ringe første gang ved en festgudstjeneste 18. marts samme år.
Finansieringen af det nye klokkespil fandt for en stor
del sted via en pengegave fra A.P. Møller og Hustru
Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål.
970 »Indskrifter på Sct. Knuds kirkes klokkespilklokker 29. oktober 1987«, i forslag til nyt klokkespil, ved
Ebbe Lehn Petersen december 1987, N M . Det særlige
Kirkesyns prot. Jfr. også S. Knuds kirkeblad.
971 Klokkekonsulent, cand.mag. Bendt GammeltoftHansen, Svendborg, har venligst bidraget med oplysninger til redaktionen om kirkens nuværende og
tidligere klokkespil.
972 Beslutningen om klokkespillets opsætning blev
truffet i 300-året for Kingos fødsel 1934, jfr. Lampe,
»Tidens gang i Odense« (note 945) 55f.
9 7 3 Melodierne er: » N u rinder solen op af østerlide«,
»Aleneste Gud i Himmerig«, »Jesus, dine dybe vunder« og vægterversene » N u skrider dagen under«.
Iflg. Lampe, »Tidens gang i Odense« (note 945) 55f.
spillede klokkerne kl. 8, 12, 16 og 22, idet der ved de
tre første slæt spilledes salmer af Kingo, ved det sidste
vægterversene.
974 Flere af klokkerne bærer desuden præg af den vanskelige afstemningsproces i form af afslibninger på
ydersiden.
975 Spillet stod urørt i S. Knuds kirke indtil overførslen, jfr. forslag, udført af Ebbe Lehn Petersen januar
1991, til nedtagning af det gamle klokkespil, jfr. N M .
Det særlige Kirkesyns prot.
969
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699
INDLEDNING
NOTER s. 927

Oversigt. Beskrivelsen af domkirkens gravminder indledes m e d en redegørelse for kirkens status som begravelsesplads gennem godt 700 år,
herunder de vigtigste kilder dertil (s. 699). D e r efter beskrives de enkelte m o n u m e n t g r u p p e r i
den for Danmarks Kirker vanlige rækkefølge:
Middelalderlige begravelser (s. 711). Kongelige begravelser og gravmonumenter (s. 712). Epitafier og
mindetavler (s. 746). Gravsten og -flise (s. 801). Eftermiddelalderlige gravkapeller (s. 830). Eftermiddelalderlige begravelser (s. 874). Gravudstyr (s. 921) og
Kirkegårdsmonumenter (s. 924). Beskrivelsen afsluttes med Kilder og henvisninger til Odense
domkirke (s. 963), English S u m m a r y (s. 968) og
Indholdsfortegnelse (s. 1005).
For beskrivelsen af de enkelte gravminder
gælder som anført under redaktionsprincipperne (s. 19), at person- og stednavne i citater
gengives bogstavret og latinske navne i nominativ, dog med normaliseret n a v n e f o r m i parentes.
Gravmindernes latinske tekst er for m o n u m e n ter yngre end 1550 citeret i dansk oversættelse
efter Mumme. For gravmindernes og begravelsernes placering i forhold til kirkens piller, jfr.
oversigtsplan fig. 294, 606, 663 og 743.
Kilder. Af de s. 55, 60-61 og 633-34 (note 3-10)
omtalte kilder til domkirkens historie skal i forbindelse med gravminderne følgende særligt
fremhæves: Hovedkilden til belysning af den
ældre beholdning af gravminder før kirkens h o vedistandsættelse o. 1750 er Jens og Jacob Bircherod, Monumenta (1679), hvori dog kun m o numenter forsynet med indskrifter blev registreret. Det må derfor antages, at et uvist antal
gravminder, hvis indskrifter manglede eller ikke
kunne tydes på det aktuelle tidspunkt, ikke blev
medtaget i rækken. Det gælder således for epitafierne over Hans Nielsen Chulenbrun, T h o m a s
Brodersen Risbrich og Hans Mikkelsen, (epitafierne nr. 5-7) og formentlig for endnu et ukendt
antal. I Bircherods gengivelse af gravskrifterFig. 561. Interiør m o d vest. Henrik Wichmann fot.
1996. - Interior looking west.

ne skelnes mellem versaler og kursiv, ligesom
en række af m o n u m e n t e r n e er gengivet i tegning og kobberstik. 1 Et supplement til rækken
findes i yngre udgaver af Bircherods samlinger
(her Bircherod, Monumenta (2)). 2 M e d inddragelse af Jacob Bircherods Topographia Otthiniensis fra o. 17283 kan systemet for registreringen af
brødrene Bircherods materiale antagelig fastslås. Således er epitafier og inventar med indskrifter anført som de første n u m r e (nr. IXXVIII), fulgt af gravsten, alt i henhold til en
placering hhv. i koret, søndre sideskib, midtskibet samt i nordre sideskib, våbenhuset og tårnrummet.
Et mere begrænset udvalg med visse afvigelser fra Bircherod ses hos Resen, Fyn (o. 1685).
Udvalgte m o n u m e n t e r er registreret i Pontoppidans MarmDan I (1739). En væsentlig kilde til
placeringen af gravsten før kirkens hovedistandsættelse er endvidere »Specifikation paa en Deel
Ligsteene, som blev ansete for at være St. Knuds
Kirke hjemfaldne og dens Eiendom«, dateret
1752, hvoraf et eksemplar findes i Amtsarkivet
(her 1752-fortegnelsen).4 En tilsvarende - ikke bevaret - fortegnelse over de ligsten, der blev solgt
ved kirkens hovedistandsættelse, har ligesom
den førstnævnte været tilgængelig i Rådstuearkivet for antikvaren Vedel Simonsen, som det
fremgår af hans håndskrevne Samlinger til
Odense By's Historie II (1832) (her Vedel Simonsen, Samlinger).5
I forbindelse med hovedistandsættelsen udarbejdede borgmester Augustus Martfelt 1753
»med særdeles stoer U m a g , Besværlighed og
Bekostning« et kort over begravelsespladserne i
kirken, suppleret med en summarisk beskrivelse
af hver enkelt, »især efter de nærværende O m stændigheder«. 6 Ingen af delene synes bevaret,
ej heller den begravelsesprotokol på 471 sider,
påbegyndt 1766 af den daværende kirkeværge
(Frederik) Seidelin og endnu 1844 tilgængelig
for M u m m e , o m e n d »næsten ødelagt af Fugtighed«. D e r i m o d kendes to n u m m e r e r e d e fortegnelser over domkirkens begravelser, daterede
hhv. 1758 og 1777, foruden en række udaterede
notater hertil, formentlig samtidige med sidstnævnte (her 1758-listen og 1777-listen).7 Endelig
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supplerer HofmFund (1760) rækken af registrerede m o n u m e n t e r i forhold til MarmDan i henhold til en fortegnelse, udarbejdet af rådmand
Langsted (Hieronymus Langsted).
Til belysning af personalhistorien i 1600'erne
er der inddraget det rige dagbogsmateriale, efterladt af biskopperne Hans Mikkelsen (1628-41),
Laurids Jacobsen Hindsholm (1651-63) og Jens
Bircherod (1658-1708). 8 Endvidere er benyttet
Jørgen Carstens Bloch, Præstehistorie, 1786-90
(Bloch) foruden Kirkebøger (1698-o. 1805) med
Christian Brandts afskrifter for perioden 165898 9 . Endelig skal nævnes G. L. Wads og Svend
Larsens samlinger på Landsarkivet for Fyn, 10
sidstnævnte som supplement til hans grundlæggende redegørelse for den odenseanske rådmandskreds i 1600'erne (Larsen, Rådsaristokrati).
S. Knud som gravkirke i middelalderen. I de første århundreder af domkirkens historie er vor
viden om konkrete begravelser meget sparsom,
når man ser bort fra de altoverskyggende begivenheder ved 1100'ernes begyndelse i forbindelse m e d skrinlæggelsen af K n u d den Hellige
og (muligvis) af hans broder, Benedikt. Formentlig har tilstedeværelsen af disse begravelser
inspireret særligt fremtrædende m e d l e m m e r af
klosterets gejstlighed og dets velyndere til at
lade sig jordfæste »ad sanctos«, dvs. i krypten,
hvor helgenkongens lig måske for en kort tid
var nedsat i muret sarkofag, eller ved højkoret
nær hovedalteret, hvorpå i det mindste Knudsskrinet vel har haft sin mere permanente placering. Konkrete levn af middelalderlige begravelser er dog ikke påvist inde i kirken, og grave
fra den ældste tid kendes kun øst for koret på
kirkegården (s. 106-07).
Kildernes udsagn er tilsvarende spinkelt. To
m e d l e m m e r af kongefamilien, der begge tillige
lod sig optage i benediktinerordenen, fik deres
grave inde i kirken, således Erik Lam o. 1146 og
K n u d Pritzlavsen o. 1183. Førstnævnte skulle
ifølge en langt senere tradition være begravet i
kirkens sydvestende, mens den sidste udvalgte
sin grav ved Vor Frues alter.
M e d hensyn til gravfæstelsen af biskopperne i
domkirkens første tid vides intet. Der kendes
således hverken grave for Hubald, i hvis e m -

bedsperiode frådstenskirken må være blevet
rejst, 11 eller for Ricolf, der efterfølgende m a r kerede sig ved ordningen af klosterets godsforhold. Da frådstenskatedralen fra slutningen af
1200'erne gradvis blev erstattet af en ny bygning
af tegl, kunne dette teoretisk set have m e d f ø r t
en overførsel af ældre, betydningsfulde grave til
den ny kirke, men der kendes ingen beretninger
herom.
Først fra 1300'erne er vi på mere sikker grund.
Iværksætterne af de tidligste faser inden for teglstenskatedralens opførelse, biskopperne Gisico,
Peder Pagh og Niels Jonsen lod sig alle begrave i
kirken, de to førstnævnte karakteristisk nok ved
indgangene, hhv. i nord og formentlig i vest,
mens den sidste blev begravet under en sort sten
i omgangen, dvs. enten i et af sideskibene eller i
klosterets korsgang syd for kirkebygningen. Et
brud med traditionen og kendetegnende for senmiddelalderens øgede tilbøjelighed til privatisering var antagelig biskop M o g e n s Krafses valg
af lejersted i det kapel, han selv lod opføre 1466
ved kirkens nordside ud for 4. fag (s. 270-72). I
katolicismens sidste dage synes også biskop Jens
Andersen Beldenak at have forberedt en begravelse for sig selv i domkirken. Herpå tyder et
o. 1529 forfattet †epitafium, han lod opsætte i
koret til sin egen ihukommelse. Biskoppens
skæbne blev dog en anden end den, han på dette
tidspunkt kunne forudse, og supplerende vidnesbyrd om hans senere dramatiske livsbane f ø jedes antagelig sidenhen til epitafiets oprindelige
tekst.
I årtierne op i m o d reformationen findes
spredte oplysninger om begravelser i midtskibet, således for en enkelt repræsentant fra den
fynske adel, Frederik Barbeck (Barsebek) til Elved og for udvalgte m e d l e m m e r af domkirkens
gejstlighed, kannik Ivar Lauritsen, dekan Claus
Andersen (Ulfeldt) samt kannik og d o m p r o v s t
Hans Urne. Ud fra kendskabet til middelalderlige adelsbegravelser i Odense er det tankevækkende at konstatere, at den fynske adel tilsyneladende har foretrukket andre af byens kirker,
særlig Vor Frue og S. Hans foruden Gråbrødrenes klosterkirke. Det s a m m e gjaldt m h t . en
række m e d l e m m e r af kongehuset, således Erik
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Klippings og kong Hans' familier, der fik grave
i sidstnævnte kirke. Vi må derfor tro, at d o m kirken og klosteret i højere grad har repræsenteret et relativt lukket s a m f u n d ud m o d o m v e r denen. Hertil k o m de praktiske omstændigheder, hvor kontinuerlige byggearbejder i kirken
gennem 13- og 1400'erne kan have motiveret
velstående folk til at vælge deres begravelser andetsteds.
Begravelser efter reformationen (fig. 743). Indtrykket af domkirkens ret isolerede status i forhold til den omgivende by forrykkes kun lidt
i de første årtier efter reformationen. En kongelig forordning 20. jan. 1551 om betaling for begravelser inde i kirken og på kirkegården tog i
særlig grad sigte på at afhjælpe den brøstfældighed, der fandtes på sognekirkernes bygninger i Odense, men har næppe været møntet på
domkirken. 1 2 Det er tankevækkende, at Fyns
første lutherske superintendent, Jørgen Jensen
Sadolin, 1559 begravedes i Gråbrødre kirke, der
siden 1539 havde sognekirkestatus. D o g skulle
hans ligsten siden hen overføres til S. Knud, da
klosterkirken dømtes til nedrivning ved begyndelsen af 1800'erne. Efter Sadolins tid fandt
samtlige stiftets biskopper indtil 1800'ernes begyndelse deres gravpladser i domkirken på enkelte undtagelser nær (Hans Knudsen Vejle,
T h o m a s Kingo og Christian Müller).
Christian Ill's bisættelse 13. febr. 1559 i d o m kirkens kor eller skib var muligvis oprindelig
påtænkt som værende af mere permanent karakter og kunne ligesom begravelsen i Gråbrødre
kirke af hans farbror og fætter, kongerne Hans
og Christian II, opfattes som signal til et bevidst
ønske om at gøre Odense til en kongelig begravelsesby på linje med Roskilde. M e n eventuelle forhåbninger h e r o m blev definitivt bremset
1578, da Frederik II lod sin faders lig overføre til
den sjællandske domkirke.
N å r man ser bort fra den mulige placering af
Christian Ill's grav i koret, er det markant, at de
tidligste efterreformatoriske begravelser - for så
vidt de kendes - alle er placerede i kirkens m i d t eller sideskibe. Ældst og samtidig østligst i
midtskibet var dobbeltgraven for greverne af
Hoya og Tecklenburg, der faldt i slaget ved
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Øksnebjerg 1535. Den drastiske o m b y g n i n g af
kirkens østende i 1580'erne åbnede imidlertid for
nye begravelsesmuligheder under det sænkede
korgulv (jfr. s. 308f.). Den tidligste begravelse
her synes at have været borggreve Christoph
v o n Dohnas 1584 i nærheden af korets 2. pille i
syd.
Fra dette tidspunkt begynder kilderne at flyde
mere rigeligt, hvilket gør det muligt mere detaljeret at danne sig et indtryk af begravelsernes
ejere, placering og u d f o r m n i n g . Koret og sidegangene hertil blev foretrukket af m e d l e m m e r
fra adelsslægterne Akeleye, N o r b y e og Skovgaard, mens ægteparret Hans Mule og Maren
Kotte antagelig begravedes foran kordøren. Tilsvarende attraktive pladser fandtes i midtskibet,
hvor Hans B a r n e k o w og Mette O x e samt Lave
U r n e og Karen Bølle fik deres hvilesteder. Karen Bølle lå - ikke tilfældigt - placeret lige over
for prædikestolen, der var en donation fra hendes nevø, Eiler Brockenhuus, til minde om m o steren (jfr. s. 577). På den anden side af midtskibet, nærmest prædikestolens opgang fik biskop
Niels Jespersen (†1587) meget passende sin grav.
Det skal også noteres, at en række fremtrædende
m e d l e m m e r af byens rådsaristokrati endnu før
1618, da domkirken radikalt ændrede status i administrativ henseende, valgte den som deres
gravkirke, således borgmestrene Jørgen Kotte
og Sivert Pedersen; endvidere flere rådmænd,
heriblandt Niels Olufsen Bager, søn af den
mægtige O l u f Nielsen Bager. Tankevækkende
nok foretrak førstnævnte således ligesom sin
bror, magister O l u f Olufsen Bager, en anden
begravelsesplads end den fædrene i Gråbrødre
kirke.
Da domkirken 1618 opnåede sognekirkestatus
ved tildelingen af Gråbrødre kirkes sogn, nævntes det i overvejelserne herom, at man derved
vandt sig en velstående menighed, der samtidig
kunne være potentielle købere af begravelser.
Det gamle Gråbrødre sogn omfattede byens
bedste kredse, borgmestre, rådmænd og det f o r nemste borgerskab tillige med »Medicis et D o c toribus«, dvs. stadens lærde stand (jfr. s. 81f.).
Hertil føjede sig det praktiske hensyn, at man i
domkirken slap for »den meget stor besvering
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(...) med begraffuelser«, som man havde i klosterkirken, eftersom der i sidstnævnte straks
blev fyldt med vand, når man gravede en alen
eller halvanden ned i jorden. Som det præciseredes i forbindelse med nyordningen var d o m k i r kens forsvar byens borgmestre og råd (jfr.
s. 79). N e t o p denne status som »magistratskirke« afspejlede sig markant i begravelserne, som
i perioden frem til 1700'ernes anden halvdel k o m
til at r u m m e næsten alle borgmestre og rådm æ n d med deres familier. Enkelte af disse beklædte yderligere posten som kirkeværge, h v o r for de i visse tilfælde opnåede fri begravelser. 13
Dette gjaldt bl.a. borgmester Augustus M a r t felt, der 1756 belønnedes for det besvær, han
havde haft i forbindelse med domkirkens h o vedreparation.
I kirkens geografi afspejlede det sociale hierarki sig både i stadepladsernes fordeling og i
placeringen af begravelser, i visse tilfælde med et
klart sammenfald, som det f. eks. var tilfældet
med rådmand Jørgen Wichmand og borgmester
Martfelt som før nævnt. De fik begge lejersted
nær borgmestrenes og Magistratens stole i midtskibet og søndre sideskib. Borgmester Blanchenborgs begravelse smst. betegnedes endog
som »borgmesterbegravelsen«. I øvrigt fordelte
denne socialgruppes m e d l e m m e r sig over flere
områder i kirken, med særlig prioritering af de
mest fremtrædende arealer i kor og skib. 14 Disse
var samtidig de dyreste, som det klart specificeret k o m m e r til udtryk i den odenseanske version af Christian V's begravelsesforordning fra
7. nov. 1682, dateret 15. jan. 1683. Heri fastsloges det, at nedsætning af to kister i hhv. koret
og kirkens midtergang fra kordøren til døbefonten i vest beløb sig til 100 rdl. i alt. I de to sidegange regnedes fra det sted, hvor mands- og
kvindestolene begyndte til enden af kirken, og
betalingen var her kun 30 rdl. pr. kiste. Begravelser på kirkegården var indlysende nok til en
helt anden pris, for første parts j o r d i nord og
vest 4 rdl. for et stort lig med sten eller r a m m e
og 2 rdl. uden dette tilbehør, mens der på kirkeFig. 562. Søndre sideskib, set m o d øst. Henrik Wich-

mann fot. 1996. - The south side-aisle, looking east.
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gårdens anden part i vest og syd afregnedes med
det halve beløb (jfr. også s. 109).15
Særligt udvalgte standsbegravelser, afsondret
med et gitter fra den øvrige kirke eller udskilt
som et tilbygget kapel, var forbeholdt adelens
medlemmer. Allerede før 1620 synes begge
domkirkens middelalderlige kapeller nedrevet
(jfr. s. 270, 277), men o. 1626 indrettedes et
gravkapel i nordre sideskibs østligste fag til afdøde lensmand, Ebbe M u n k til Fjellebro og
hans hustru, Sidsel Høeg. I krypten herunder
begravedes m e d l e m m e r af Podebusk (Putbus)slægten. 1632 fik lensmanden på Odensegård,
Henning Valkendorf tilladelse til at opføre et
selvstændigt kapel på kirkens nordside, tæt ved
det sted, hvor Mogens Krafses kapel havde ligget (jfr. s. 299-304). 1677 tilskødedes kapellet
dog til landdrost, friherre Frederik von Vittinghof til Eskebjerg (Scheelenborg), gift med en
halvsøster til Henning Valkendorfs tredje h u stru, Margrethe Blome. Ved ejerskiftet blev Valkendorffamiliens kister henvist til den underliggende gravkrypt. Gennem et tilsvarende mageskifte, her dog med biskop T h o m a s Kingo, der
oprindelig til sig selv havde udset sig sin forgænger, Jacob Madsens gravsted, erhvervede
Anna R u m o h r 1699 søndre sideskibs østligste
fag. På dette sted indrettedes et overdådigt u d smykket begravelseskapel for hende selv, gemalen, Hans Ahlefeldt til Glorup og deres eneste
søn, Christian Ahlefeldt; endvidere for Hans
Ahlefeldts første hustru, Catharina Sehested, en
søster til Frederik von Vittinghofs hustru, Eleonora Maria Sehested.
I sideskibets modsatte ende, ved kirkens sydvestligste hjørne placeredes i de s a m m e år endnu
en adelsbegravelse, dog af langt mindre prangende omfang, for Anne Brahe, datter af Preben
Brahe til H v e d h o l m og søster til den for sin lærd o m så navnkundige Karen Brahe. Et gitterværk o m k r i n g en enkel marmortavle fuldendte
hele udstyret.
Foruden ved konkrete begravelser benyttedes
domkirken jævnligt i 1600'erne til adelige bisættelser. Den fynske adel, hvoraf flere havde ejend o m m e i byen eller samledes i »Adelens gård«
på kirkegårdens nordside (s. 98), valgte gerne
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domkirken som r a m m e om deres ligbegængelser, selvom det blivende gravsted måske skulle
være i en helt anden kirke. 1 6 I visse tilfælde rejstes et lighus eller en katafalk over kisten, dvs.
en bårehimmel af stof, udspændt mellem fire
træstolper, 17 ligesom begravelsesfanerne fra ligprocessionen lejlighedsvis ophængtes i kirker u m m e t nær gravstedet.
Enkelte fyrstelige bisættelser fandt også sted
inden for s a m m e tidsrum. Således gennemførtes
midt under kejserkrigen begravelsen af Frederik
Christian, søn af Christian IV og Kirsten M u n k
(11. okt. 1627). Kisten førtes siden hen til Roskilde domkirke. 1 8 23. juli 1658 - nu, mens svenskekrigene rasede - gravlagdes hans m o r og søsteren, Sophie Elisabeth (Pentz), sammesteds
ved en højtidelighed, arrangeret med stor pragt
af datteren Leonora Christine og svigersønnerne
- må vi tro - som en bevidst politisk demonstration. Sigende nok nægtede Fyns biskop, Laurids
Jacobsen Hindsholm at medvirke ved den kirkelige højtidelighed, selvom han fik »stor Wrede«
derfor. 1 9 Fem år senere, 1663, var domkirken tillige r a m m e om en mindeceremoni for rigsgreve
Christian Rantzau, hvis lig fra København via
Fyn overførtes til familiebegravelsen i Itzehoe. 2 0
Hvorvidt også Christian IV's og Kirsten M u n k s
svigersøn, Hannibal Sehested (†1666 i Paris) skal
tælles blandt de f o r n e m m e personer, hvis kiste
midlertidigt eller permanent indsattes i kirken,
h e r o m kan der dog kun gisnes (s. 713).
Fra de urolige år under svenskekrigene r u m mede domkirken i øvrigt flere minder, både for
faldne officerer (jfr. s. 799f) og for overlevende
krigshelte, heriblandt den førnævnte generalløjtnant Hans Ahlefeldt.
D o m k i r k e n s egne embedsmænd havde ikke
særligt udpegede gravsteder og synes ligesom
byens øvrige standspersoner at have valgt deres
begravelser efter s a m m e principper som rådsaristokratiet, dvs. der hvor gunstige pladser bød
sig til. For biskopperne var koret, de tilstødende
Fig. 563. Plan over epitafiernes placering før h o v e d restaureringen (s. 710). Tegning af J. D. Herholdt

1872. NM. - Plan of the site of the wall monuments before
the main restoration.

705

sidegange, tværgangen vest for korskranken og
midtskibet foretrukne arealer, mens kirkens
præster, stiftsprovster og kapellaner så vidt vides fortrinsvis lejrede sig i sideskibene. En u n d tagelse var dog stiftsprovst Ludvig Stoud, der
1699 ophøjedes til biskop over Christianssands
stift, men inden da til sin familie havde sikret sig
et gravsted i korets nordside. Endvidere stiftsprovst Mathias Andersen Bloch, der med sin familie fik mulighed for at genbruge Christoph
von Dohnas gamle begravelse i koret, ganske
nær ved »communionssædet«, hans gamle e m bedsplads i skriftestolen. En række af d o m k i r kens mere underordnede e m b e d s m æ n d som
klokkere og en organist fandt hvile i våbenhuset.
Den lærde stand, dvs. rektorer, professorer
og lærere ved Gymnasiet og Latinskolen samt
byens læger og apotekere demonstrerede for en
dels v e d k o m m e n d e deres selvbevidsthed (og
økonomiske formåen) ved at vælge de forn e m m e pladser i koret, dettes sidegange og
midtskibet. Det gælder således professorerne
Lauritz Luja og K n u d Landorph, der begge blev
begravet i koret, mens professorerne Lorentz
Edinger og Elias N a u r k o m til at ligge i sidegangen syd herfor. De for Odenses historie så centrale skikkelser, antikvarerne, professor T h o m a s
Bircherod og hans søn, landsdommer Jacob Bircherod, var begge nedsat i den første begravelse
i midtskibets sydside, mens T h o m a s Bircherods
ældre broder, biskop i Aalborg stift, Jens Bircherod, begravedes i søndre sideskibs 1. fag, lige
uden for gitteret foran Ahlefeldts kapel.
N å r man netop i søndre sideskibs tre østligste
fag fandt Edingers, Naurs og Jens Bircherods
grave, lader det sig antagelig også forklare ud
fra de familiebånd, der knyttede disse personer
sammen. 2 1 Således var her en række begravelser
for velstående borgere, alle med mere eller m i n dre direkte tilknytning til den magtfulde Seebladfamilie (s. 882f., 945). Tilsvarende slægtsforbindelser dikterede også placeringen af begravelser andre steder i kirken, jfr. s. 901, 904, 906.
Som et alternativ til de private arvebegravelser fandt en lang række personer deres sidste
hvilested i kirkens egne begravelser, vigtigst den
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åbne begravelse under korets 1. fag, eller man
overtog ældre gravkrypter, efter at de forrige
ejere var ophørt med betalingen hertil.
Oversigt over de bevarede gravminder (fig. 564,
606 og 663). I betragtning af det store opbud af
standspersoner og veldædige borgere, hvis kister siden anden halvdel af 1500'erne gradvist
fyldte kirkens undergrund, kunne man i selve
kirkerummet have forventet en tilsvarende rig
tilstedeværelse af epitafier, mindetavler og gravsten. Det er dog ikke tilfældet, hvis man alene
betragter den nuværende beholdning. Denne repræsenterer imidlertid kun en mindre del af det
oprindelige udvalg, som skal omtales mere u d førligt nedenfor.

ophavsmand, billedhuggeren Anders M o r t e n sen, har med sit karakteristiske f o r m s p r o g
utvivlsomt præget skulpturudsmykningen på en
række af epitafierne, først og fremmest Hans
Mikkelsens epitafium, men intet arkivalsk kendes herom. Hvad angår de øvrige portrætmalerier og figurskulpturer, alle af høj kvalitet, er
der fremdeles åbent for gisninger blandt det u d valg af odenseanske maler- og billedhuggernavne, som kendes fra 1600'erne og begyndelsen af 1700'erne. Det gælder ikke mindst for det
store epitafium over stiftsskriver Rasmus A n dersen og de to malerier af Korsnedtagelsen og
Gravlæggelsen, antagelig løsrevne dele af †epitafier over en nu ukendt person.

For de bevarede renæssanceepitafiers vedk o m m e n d e er højdepunkterne de fra †Gråbrødre kirke overførte mindesmærker for kong
Hans, dronning Christine og prins Frans, mens
borggreve Christoph von Dohnas væggravmæle af den nederlandske Cornelis Floris-elev,
Wilhelm van den Blocke, erstatter savnet af et
eventuelt planlagt m o n u m e n t for Christian III.
Samtidigt hermed, men kun bevaret som et
fragment, er det usædvanlige mindesmærke,
udført i forgyldte kobberplader for Gert Rantzau, der dog som de førstnævnte er en sekundær
tilføjelse til domkirkens gravmindebestand.

Den internationale barok er i domkirken repræsenteret ved to pragtepitafier for hhv. familierne von Vittinghof og Ahlefeldt, begge (omend kun dokumenteret i sidstnævnte tilfælde)
værker af den nederlandske mester, T h o m a s
Quellinus, der også udførte portrætepitafiet for
biskop Kingo i Fraugde kirke.
De bevarede epitafier og mindetavler fra sidste del af 1600'erne og fra hele det følgende århundrede er præget af en større enkelhed. Oftest
er det alene skrifttavler, hvor de reliefhugne eller
fordybede tekstlinjer udgør den vigtigste u d smykning, mens enkelheden blot brydes af våbenskjolde og plantedekorationer eller anden
udsmykning. Antagelig ser man her en indflydelse fra Christian V's strenge begravelsesforordninger fra 1682 (1683), der kun tillod opsættelse af epitafier med inskriptioner »og ey nogen
Contrafej« og til en sum på højest 300 rdl., 5 for almindelige borgere, vel at mærke, eftersom
det altid var muligt at dispensere fra reglerne,
når der var tale om særlige rangspersoner eller
hæderfulde afdøde. Også når det gjaldt kisternes
udstyr, fandtes tilsvarende »luksusforordninger« m o d ødselt og overflødigt begravelsesudstyr. Selvom reglerne vogtedes nidkært, hvilket
en række retssager vidner om, 2 2 kunne der dog
gives særlig dispensation efter forudgående ansøgning. Således opnåede boet efter salig frøken
Ernst 1783 en kongelig tilladelse til at lade afdødes yderkiste betrække med ruskind (jfr.
s. 910).

Fra tærsklen til 1600'erne stammer det bemalede vægepitafium over Margrethe Skovgaard,
signeret af den såkaldte Odense monogramist,
der muligvis kan identificeres med Jørgen Stenhugger. Bruskbarokken er både i en tidlig og
mere fuldt udviklet f o r m repræsenteret ved de
store udhugne vægepitafier for Ebbe M u n k ,
Jørgen Mortensen Krag, Hans Nielsen Chulenbrun, Hans Mikkelsen, T h o m a s Brodersen Risbrich og Anna Hasebart, hvoraf flertallet er
smykket med malerier. K u n i et enkelt tilfælde,
borgmester Chulenbruns epitafium, er i kilderne omtalt mesteren for det bibelske hovedmaleri og de små fine portrætter, nemlig Hans
Schütte, der også er tilskrevet malerierne på
domkirkens tidligere altertavle. M e n Schütte
har antagelig leveret flere af de ovennævnte portrætter, måske s a m m e n m e d en anden lokal kollega, J o c h u m Madsen Brock. Altertavlens anden
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N å r det gælder udvalget af bevarede gravsten
i domkirken, er repræsentationen langt mindre.
K u n syv sten er bevaret fra tiden før 1753,
hvoraf den ældste fra 1559 (Jørgen Jensen Sadolins) er overflyttet fra †Gråbrødre kirke. Denne
tilskrives en fynsk, muligvis odenseansk efterfølger af M o r t e n Busserts manér. Af de yngre
ligsten, hvoraf Gert Rantzaus også stammer fra
klosterkirken, hævder sig navnlig biskop Hans
Mikkelsens (af sort kalksten) i kraft af sin størrelse og den blomstrende indskrift på latin og
græsk.
Domkirkens gravminder og renoveringen 1748-54.
N e t o p den påfaldende mangel på bevarede ældre
gravminder afspejler med al tydelighed følgerne
af den hovedistandsættelse, som Frederik V's
besøg 1748 gav anledning til (jfr. s. 312f. og
416f.). Det er tidligere blevet omtalt, hvordan
der i det kongelige reskript af 27. maj 1748 alene
anbefaledes en istandsættelse m e d forgyldning,
maling og deslige af domkirkens vigtigste inventarstykker og af epitafierne, der karakteriseredes som »meget forfaldne«. 2 3 Allerede ved
de efterfølgende synsforretninger, afsluttet i n o vember s.å., gik man dog videre og pegede på
en række nødvendige bygningsmæssige m a n g ler, herunder behovet for et nyt kirkegulv af
Flensborgsten. 6 På s a m m e måde skulle planerne
om en nødtørftig reparation af pulpiturerne i løbet af de følgende par år k o m m e til at vige for et
projekt til en langt mere gennemgribende fornyelse af hele inventaret. Et tilsvarende radikalt
initiativ ud over de oprindelige kongelige direktiver angik kirkens gravminder, der uvægerligt
måtte berøres af gulvets og væggenes renovering. Foråret 1752 gjorde Magistraten status
over det hidtil udførte arbejde, heriblandt reparationen af såvel de m u r e d e krypter som
muldbegravelserne under m a n d s - og kvindestolene. M h t . fornyelsen af kirkens gulvbelægning
ønskede man, at hele gulvet skulle belægges
med fliser, eftersom »de forefindende mange
Ligstene i Gulvet vil gjøre et temmelig Skaar i
Kirkens Zirat«. Stenene var dels af forskellige
farver og dimensioner, slidte og ukendelige,
»fra catholske Tider af«, dels passede de ofte
dårligt til størrelsen af begravelsen under dem,

ligesom nogle var så dybt udhuggede »med
gammeldags Posturer« eller så højt placerede, at
m a n let kunne k o m m e til at snuble over dem.
Hertil føjedes det - som man åbenbart mente overbevisende argument, at en tilsvarende flisebelægning »i Kiöbenhavns Kirker findes ordineret«. Der må her antagelig sigtes til den store
renovering af hovedstadens kirker efter b y b r a n den 1728, da de mange ødelagte ligsten af n ø d vendige grunde måtte udskiftes med nye fliser,
dvs. med en ganske anden motivering end den
aktuelle i Odense. Af de nye fliser skulle de m i d terste over de respektive begravelser forsynes
m e d n u m m e r og ejernavn »til Efterretning for
alle Vedkommende«.
Forelagt den drastiske plan rejste Stiftsøvrigheden dog indvendinger. Som fremhævet af biskop Christian Ramus i et brev 4. maj 1752 til
stiftamtmanden, Christian Rantzau, burde man
omgås de dødes gravsteder med »megen Ø m hed og Forsigtighed«. 2 4 Derfor k u n n e man ikke
følge Magistratens forslag i ét og alt og anbefalede alene kassation af to typer gravsten: de af
tidens ælde sønderslagne og fordærvede samt
de, der var flyttede fra deres oprindelige plads
og således var hjemfaldne efter loven. D e r i m o d
måtte Magistraten forhandle om de gravsteder
(med tilhørende sten), hvortil arvinger endnu
fandtes i live, ligesom man skulle skåne de begravelser, til hvis vedligeholdelse kirken havde
modtaget pengemidler. H e r m e d afvistes en kassation alene ud fra snævre æstetiske eller praktiske hensyn. Stiftsøvrighedens indstilling fulgtes
på dette punkt i ét og alt af den kongelige resolution af 9. j u n i 1752. 25
Virkeligheden blev imidlertid en ganske anden. I sin nidkærhed efter at o m d a n n e d o m k i r ken til en af de »zirligste og bekvemmeste« kirker i landet lod m a n mere end 100 ligsten enten
helt kassere eller afslibe og o m h u g g e m e d nye
indskrifter samt indhugget eller påmalet n u m merering. Af den specifikation på i alt 57 sten,
som »blev ansete for at være St. Knuds Kirke
hjemfaldne og dens Eiendom«, undgik alene
fem(!) den totale ødelæggelse, heraf tre gravsten
for hhv. biskopperne Hans Mikkelsen og Jacob
Lodberg samt vicebiskop R u d o l p h M o t h . 17
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Fig. 565. Interiør m o d øst. Farvelagt tegning af H. C . J e n s e n 1832. S. Knuds kirke. - Interior looking east.

sten og en flise erstattedes af andre, forsynet
med et summarisk - undertiden fejlagtigt - u d tog af den ældre gravskrift, o m e n d kun på
dansk. Derudover nyudførtes en stribe anon y m e markeringssten, der alene var forsynet
med årstallet 1753 og påskriften »R«, antagelig
for »renovatum« (fornyet) samt et n u m m e r , der
refererede til begravelsens rækkefølge i en tilhørende fortegnelse (se ndf.). Som det fremgår

af fig. 295, 477 og 565 ordnedes de renoverede
gravsten i koret og midtskibet i to sirlige rækker
mellem hhv. korstolene og de faste stolestader.
Også epitafierne blev som nævnt berørt af renoveringen, selvom man for deres v e d k o m mende tilsyneladende gik mindre drastisk til
værks. Alligevel taler inventariets nøgterne indførsler af henlagte sager deres tydelige sprog. På
lofterne over konsistoriet og Valkendorfs kapel
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schou og hustru. En ændring i begravelsesskikkene afspejles endvidere i den systematiske o p fyldning af de mange begravelser i kirkegulvet,
indledt i 1780'erne og videreført langt ind i det
følgende århundrede i kølvandet på de regelmæssigt tilbagevendende reparationer, når gulvet var sunket. 1818 anbefaledes det dog, at o p fyldninger ikke skete med j o r d på grund af f u g t problemer, men at gravene snarere overhvælvedes og tilmuredes, så gulvet kunne lægges på
uden derefter at synke. 2 7 Officielt markerede
vedtægten af 22. febr. 1805 dog en definitiv afslutning på oprettelsen af nye begravelser i kirkerummet.

Fig. 566. Mindekapel for K n u d den Hellige i nordre
sideskibs østende. Tegning af Johan Hanck 1833. LA
Fyn. - Memorial chapel for St. Canute in the eastern part
of the northern side-aisle.

fandtes deponeret mere end 100 stumper af
gamle epitafier, foruden syv (vel hele) stykker
og fire faner. Alt blev afhændet på auktion, h o vedparten på den tidligere omtalte (s. 418), afholdt 26. sept. 1758. De bevarede m o n u m e n t e r
blev repareret og nyopmalet. Herudover u d f ø r tes på n o r d - og sydvæggene forgyldte stuk- eller
gipsrammer o m k r i n g de store mindetavler. For
at opnå ensretning og symmetri synes man endog at have opsat et antal »blinde epitafier« (jfr.
fig. 235, 477 og 565). 26 Til hele denne herlighed
henviste strofen: »Se hvilke Epitaphier i Gyps
og gylden Ramme« i K o n g Knuds tale for den
moderniserede kirke 1754 (jfr. s. 634, note 32).
Begravelser o. 1800. I de næstfølgende årtier efter hovedistandsættelsen fortsatte begravelserne
inde i kirken, o m e n d i et væsentlig reduceret
o m f a n g i forhold til gravlægning på kirkegården. På s a m m e måde faldt antallet af m o n u m e n tale epitafier og gravsten markant. Blandt de senest tilkomne skal nævnes m o n u m e n t e r n e over
en af kirkens velgørere, k ø b m a n d Peter Eil-

En særlig undtagelse fra denne regel f o r e k o m
imidlertid få dage før denne dato ved overførslen af en blykiste, indeholdende levnene af de
netop optagne kongelige skeletter fra koret i den
nedrivningsdømte Gråbrødre kirke. Blykisten
med ligene af kongerne Hans og Christian II,
dronning Christine og prins Frans, foruden et
par ukendte individer, måske Erik Klippings
døtre, fik først en interimistisk plads på gulvet i
søndre sideskib. 1817 indrettedes, på initiativ af
Fyns guvernør, prins Christian Frederik, en regulær indhegnet gravplads ved den lille dør i
søndre sideskibs vestende. Mindetavlerne over
kong Hans, dronning Christine og prins Frans
placeredes umiddelbart ved den murede grav,
hvor de førstnævnte fire kongelige personer
nedsattes i nye fyrrekister. Et tilsvarende kongeligt gravkapel (fig. 566) etableredes 1833-34 til
de to n y f u n d n e helgenskrin for K n u d den Hellige og (antagelig) hans bror, Benedikt, i d o m kirkens diametralt modsatte hjørne, det tidligere
kapel for Ebbe M u n k i nordre sideskibs østligste
fag (s. 449).
Herholdts restaurering og gravminderne. D o m kirkens anden store istandsættelse inden for tidsr u m m e t 1868-75, måtte nødvendigvis også berøre gravminderne i forbindelse med bygningsreparationer af r u m m e t s vægge og gulve (jfr.
også s. 321f. og 418f.). I de første faser koncentreredes arbejdet om kirkens ydre og den o m givende kirkegård. I den forbindelse drøftedes
endog nedrivningen af Valkendorfs kapel som
en mulighed (jfr. s. 340). En mere detaljeret plan
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for istandsættelsen af det indre, herunder af epitafier og gravsten, forelå først 4. marts 1872 fra
Herholdts hånd m e d en tilhørende plan og opstalt af kirkens 33 epitafier (fig. 563-64), fraregnet de to p r a g t m o n u m e n t e r for Vittinghof- og
Ahlefeldtfamilierne. Hovedparten af epitafierne
foresloges bibeholdt - efter istandsættelse - på
de oprindelige pladser, forudsat at det var tilstrækkelig sikkert og ikke forstyrrede kirkens
farver. Tre skønnedes imidlertid så beskadigede,
at de foresloges erstattet med simple mindesten
med indskrifter (epitafierne over Hans Mikkelsen, Ebbe M u n k og baron Vittinghof). Kultusministeriet godkendte Herholdts planer, men
tog dog visse forbehold. Det gjaldt for de o m talte tre m o n u m e n t e r , der - som påpeget af
J. J. A. Worsaae - med nogen forbedring u d mærket kunne bevares. De midlertidigt opbevarede kister i Valkendorfs kapel, heriblandt kisterne med de f o r m o d e d e levn af Erik Klippings
to døtre samt med de f o r m o d e d e levn af Kirsten
M u n k og hendes datter, grevinde Pentz, anbefaledes om nødvendigt flyttet, h v o r i m o d begravelsespladsen for k o n g Hans og dennes familie
skulle forblive urørt. Hvad angår ligstenene,
skulle alle sten - ikke blot de ældre fra tiden før
1753 - bevares, hvis de havde afbildninger eller
indskrifter, m e n ikke nødvendigvis på den eksisterende plads. De øvrige sten, der kun bar årstallet 1753 og et n u m m e r , kunne kasseres. I den
forbindelse anbefaledes det at udføre en fortegnelse med tilhørende grundplan over ligstenene.
En sådan kendes dog ikke. 28 Ved restaureringen
flyttedes hovedparten af af gravstenene foruden
en mindre del af epitafierne, således at flere hermed for stedse mistede tilknytningen til det oprindelige begravelsessted. Et stort materiale af
kasserede gravsten genanvendtes under de faste
stolestader (fig. 679). For at fremhæve de store
mindetavler på ydervæggene valgte Herholdt at
lade dem i n d r a m m e af en cementkant.
Kryptens genopdagelse og retablering 187375 nødsagede de implicerede myndigheder til at
revidere planerne, idet samtlige begravelser u n der det daværende korgulv måtte sløjfes. Samtidig valgte m a n at samle såvel helgenskrinene
som de øvrige kongelige kister og gravminder i
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den renoverede krypt, der hermed fik status af
et særligt kongeligt gravkapel. 1883 føjedes de
jordiske rester af dronning Elisabeth og prins
Hans til.
Tiden efter hovedrestaureringen har ikke i
væsentlig grad ændret ved gravmindernes status, når der ses bort fra lejlighedsvise restaureringer af udvalgte monumenter. Udgravninger i
kirkens gulv i forbindelse med diverse installationsarbejder har k u n bragt punktvise oplysninger om begravelserne under kirkegulvet (jfr.
s. 348f., 356). Ej heller udgravningerne under
C. G. Schultz' ledelse 1946-47 (jfr. s. 150f. og fig.
66) bragte væsentligt nyt i denne forbindelse.
Ved udskiftningen af gulvet i midtskibets stolestader 1984 registreredes kasserede markeringssten fra 1753 samt enkelte fragmenter af ældre
sten, der dog ikke lod sig identificere (jfr. s. 814).

MIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
Som anført s. 106 er et antal middelalderlige
grave fremdraget øst for kirken (fig. 24, 25 og
151). I den ældste lå et skelet, placeret tæt op
m o d resterne af et planlagt †kor af frådsten
(s. 175). Endvidere fandtes en række murede
grave, antagelig fra 1200'erne, der til dels var
borttaget i forbindelse med etableringen af f u n damenterne til det projekterede omgangskor
(s. 232). En monstransprydet teglsten på n o r d facadens 4. støttepille fra vest har muligvis været
opsat til markering af en betydningsfuld grav
(s. 203). N å r man ser bort fra de kongelige grave
(s. 724), er der imidlertid hverken påvist m i d delalderlige begravelser eller gravfund fra d o m kirkens indre. Hverken ved C. G. Schultz' u d gravninger 1946-47 eller i tilknytning til skiftende gravninger i kirkegulvet i forbindelse med
fornyelse af kirkens varmeanlæg fandtes spor af
begravelser, der med sikkerhed kunne henføres
til domkirkens middelalderlige historie (s. 150ff.,
356f.). Enkelte gejstlige begravelser, placeret i
midtskibet, ved kirkens indgange eller i Mogens
Krafses kapel, er nævnt i de skriftlige kilder.
Vedr. disse grave, der var forsynet med nu f o r svundne mindetavler eller ligsten, jfr. †epitafier
s. 791 og †gravsten s. 814.

KONGELIGE BEGRAVELSER
OG GRAVMONUMENTER
NOTER s. 928

Ved siden af klosterkirkerne i Ringsted og Sorø og
d o m k i r k e n i Roskilde hævder S. K n u d s kirke sig som
en af landets vigtigste kongelige gravkirker. Inden for
t i d s r u m m e t 1095-1883 fik ikke m i n d r e end fire k o n ger (Knud den Hellige, Erik Lam, Hans og Christian
II) og tre dronninger eller kongelige hustruer (Christine, Elisabeth og Kirsten M u n k ) deres sidste hvilested her. Dertil k o m m e r en række personer af f y r stelig afstamning, hvoriblandt antagelig kan tælles
seks k o n g e b ø r n (Benedikt, søn af Svend Estridsen;
Cathrine og Elisabeth, døtre af Erik Klipping; Frans,
søn af Hans; Hans, søn af Christian II og Sophie Elisabeth, datter af Christian IV).
Som udførligt omtalt under beskrivelsen af helgenskrinene (s. 424-58), blev d o m k i r k e n allerede 1095
r a m m e om en kongelig begravelse, da K n u d den Helliges lig overførtes fra †S. Albani kirke til en stenkiste
i den nyindrettede krypt; rester af frådstensmurværk i
k r y p t e n kan muligvis hidrøre fra et p o d i u m for denne
kiste eller sarkofag (s. 714). Efter kongens helgenkåring 1100 og etableringen af en kult ved det n y o p r e t tede benediktinerkloster o m k r i n g hans person og
måske også o m k r i n g hans yngre bror, Benedikt
(s. 76f.), k u n n e m a n have forventet, at dette sted
skulle indtage en særlig status som foretrukken gravkirke for Svend Estridsens sønner og deres slægt i
lighed m e d klosterkirken i Ringsted, der både skulle
k o m m e til at r u m m e K n u d Lavards helgenlevninger
og gravene for Valdemar I og hans e f t e r k o m m e r e . To
af K n u d den Helliges nærmeste efterfølgere, Erik
Ejegod og Niels, skænkede som nævnt (s. 75f.) flere
privilegier til Knudsklosteret. H v o r v i d t dette skete i
forventning om en k o m m e n d e gravplads i kirken,
h e r o m er kilderne dog tavse. Begge skulle da også
blive begravet fjernt fra O d e n s e og i umiddelbar nærhed af deres døds- eller drabssted, hhv. på C y p e r n og
i Slesvig domkirke. D e r i m o d ved vi, at Erik Lam,
der var søn af Erik Ejegods datter Ragnhild, og som
havde videreført sin bedstefars velgerninger over for
Knudsbrødrene, 1146 blev begravet i O d e n s e efter at
være indtrådt i munkenes orden. Få årtier senere
valgte et andet m e d l e m af kongeslægten ligeledes
d o m k i r k e n som sit begravelsessted, nemlig K n u d
Pritzlavsen. Fyrsten s o m var søn af K n u d Lavards
datter, Cathrine, bestemte sig 1183 for et lejersted ud
for Vor Frue alter, ligesom han skal have ytret ønske
om at blive m u n k ved klosteret. Der kendes i øvrigt
intet konkret, hverken til denne eller den førnævnte
grav (s. 714).

Også Erik Klipping ønskede at lade sig begrave i
Odense, dog ikke i Knudskirken, m e n i det af h a m
selv 1279 stiftede Gråbrødrekloster. Siden lod han
sine to døtre Cathrine og Elisabeth, begge døde 1283,
begrave her. Levn af de to prinsesser er muligvis
blandt de skeletfragmenter, der 1804 under forberedelserne til nedrivningen af Gråbrødre kirke blev u d taget af en muret begravelse i alterbordet og 1805
overførtes til d o m k i r k e n (jfr. s. 715 og ndf.). Selv
k o m kongen imidlertid til at hvile i Viborg d o m k i r k e
efter drabet i Finderup lade 1286.
1805 overflyttedes på s a m m e m å d e de jordiske levn
af k o n g Hans (†1513), dronning Christine (†1521),
prins Frans (†1511) og kong Christian II (†1559) fra
klosterkirken til S. K n u d s kirke tillige m e d m i n d e t a v len over prins Frans. 1815 føjedes k o n g Hans' store
kalkstenstavle til den nyindrettede kongelige begravelsesplads, der efter hovedrestaureringen 1875 flyttedes til østenden af kryptens nordre sideskib. 1883
indrettedes sammesteds yderligere grave for C h r i stian II's dronning Elisabeth (†1526) og kongeparrets
ældste søn, prins Hans (†1532), begge overført fra
S. Peters klosterkirke i Gent. Østenden af krypten fik
dermed karakter af et »mausolæum« for k o n g H a n s
og hans nærmeste familie. I det følgende omtales
disse grave med deres indhold af skeletter og de tilhørende mindesmærker (s. 717).
O m e n d det ikke skulle sætte sig blivende spor
blandt domkirkens gravminder, skal det nævnes, at
Christian III 13. februar 1559 blev bisat i S . K n u d s
kirke efter nytårsdag s a m m e år at være hensovet på
Koldinghus. Selvom kongens lig knap 20 år senere,
1578, overførtes til Helligtrekongerskapel i Roskilde
d o m k i r k e (DK KbhAmt 1852), fremgår det ikke sikkert, om dette havde været hensigten fra første færd.
Det kan ikke ganske udelukkes, at Christian III selv,
hans enke, dronning Dorothea, eller efterfølgeren,
Frederik II, oprindelig havde påtænkt en permanent
begravelse i O d e n s e domkirke, gravkirken for D a n marks eneste kongehelgen og dermed en passende
begravelsesplads for landets første lutherske m o n a r k .
Christian Ill's iver efter - umiddelbart før sin død - at
udstyre d o m k i r k e n m e d et tårn som et særligt v æ r dighedstegn (jfr. s. 283) lader sig muligvis tolke i
s a m m e retning. 10 jan. 1559 fastslog Frederik II, at
han agtede at lade sin fader begrave i S. K n u d s kirke
og befalede i s a m m e anledning, at m a n skulle finde et
egnet sted til begravelsen, enten i koret eller skibet,
ligesom der i s a m m e anledning skulle skaffes m u r e r -

KONGELIGE BEGRAVELSER

713

Fig. 567. Plan af k r y p t e n 1883 m e d angivelse af de kongelige gravsten (nr. 1-4) og den planlagte placering af
gravstenene for Christian II, dronning Elisabeth og prins Hans (nr. 4-6). 1:200. Tegning af Vilh. Petersen. Ebbe
Lehn Petersens arkiv. - Plan of the crypt with indication of the royal tombstones (nos. 1-6).
mestre, kalk, sten og andet. 2 9 Dette k u n n e måske tyde
på, at der var planer om at indrette en mere p e r m a nent gravplads til den kongelige kiste enten i koret, i
den endnu eksisterende krypt derunder eller i skibet.
Christian Ill's »begravelse« (sepultura) i d o m k i r k e n
er nævnt i Cornelius H a m s f o r t den ældres historiske
optegnelser, dog uden n æ r m e r e beskrivelse. 3 0
Som nævnt i indledningen gennemførtes i
1600'erne en række fyrstelige bisættelser i d o m k i r -

Danmarks Kirker, Odense

ken, deriblandt af Christian IV's søn Frederik C h r i stian (†1627). Konkrete levn heraf var antagelig kisterne for Christian IV's datter, Sophie Elisabeth
(Pentz, †1657) og hans anden hustru, Kirsten M u n k
(†1658) (s. 742). En kilde fra 1700'erne nævner, at
også kongens svigersøn, Hannibal Sehested, der
23. sept. 1666 var død i Paris, begravedes i d o m k i r k e n
efter først at være blevet balsameret, m e n intet sikkert vides herom. 3 1
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Knud den Helliges sarkofag(?) Ved undersøgelsen
1946 af frådstenskryptens rester konstateredes i
østenden af den ældste krypts h o v e d r u m resterne af et p o d i u m af frådsten, der af udgraveren tolkedes som levn af den i Ælnoths k r ø n nike omtalte stenkiste, hvortil k o n g Knuds j o r diske rester overførtes ved den højtidelige elevatio i foråret 1095 (s. 162, 425, fig. 66, 72). Det
omtalte m u r v æ r k , der lå i r u m m e t s øst-vestlige
midterakse, kan m e d rimelighed opfattes som
den vestlige halvdel af stenkistens sokkel, der i
givet fald var ca. 93 cm bred ved vestenden og
u d f o r m e t med skråt affasede, let konvergerende
langsider. Ca. 85 cm fra vestgavlen var denne
sokkel bortgravet ved nedlægning af f u n d a m e n terne til 1400-talskryptens midterste fripille.
H ø j d e n androg ca. 17 cm over mørtelgulvet.
O v e r sokkelskiftet fandtes levn af en firkantet
muret, uidentificeret indretning af munkesten,
hvoraf fremgår, at stenkisten er blevet fjernet
inden opførelsen af den nuværende krypt.
Erik Lams grav. Som nævnt s. 76f. m o d t o g
Knudsklosteret forskellige privilegier inden for
Erik Lams regeringstid (1137-46). Tilsyneladende kort før sin død valgte kongen, der ifølge
Saxo var født på Fyn, 3 2 at aflægge sin værdighed
og indtræde i Odensemunkenes orden. 3 3 De
nærmere omstændigheder o m k r i n g denne begivenhed kendes ikke sikkert. Saxo angiver sygd o m som årsagen til det drastiske skridt, men
politiske bevæggrunde kan have været lige så
tungtvejende. 3 4
Kongen døde i Odense 27. aug. 1146. H v e r ken gravens placering eller u d f o r m n i n g er
nævnt i de ældre kilder. 35 Først i begyndelsen af
1800'erne omtales en tradition, ifølge hvilken
Erik Lam lå begravet i søndre sideskibs vestende
nær den lille sidedør. Dette sted udpegedes 1805
som særligt velegnet, da k o n g Hans' og hans
slægtninges lig efter overførslen fra †Gråbrødre
kirke skulle genplaceres i S. Knuds kirke, jfr.
s. 721. 36
Erik Lam må oprindelig være blevet begravet
enten i frådstenskirken eller på kirkegården. I
betragtning af kongens høje værdighed og hans
velgerninger over for klosteret kunne graven
have fået en prominent placering i nærheden af

højalteret og relikvieskrinet for Erik Lams halvonkel, K n u d den Hellige. M e n den o m s t æ n d i g hed, at kongen netop før sin død som et tegn på
sin y d m y g h e d havde opgivet sit fyrstelige e m bede, taler også for en gravlæggelse på et - for
en person af kongelig byrd - mere underordnet
sted i kirken eller på kirkegården. Lige så uvis
var kongegravens skæbne, da frådstensbygningen veg for Gisicos teglstenskatedral. Det må
dog regnes for mest sandsynligt, at den er blevet
overflyttet til den nye kirke. De efterreformatoriske kilders tavshed om graven kunne måske
tyde på, at den - hvis den har været placeret i
østenden - er blevet sløjfet i forbindelse m e d
korets o m b y g n i n g i 1580'erne (s. 308). Gravens
eventuelle markering er som nævnt ligeledes
37

uvis.
Knud Pritzlavsens grav. Ifølge testamente af
30. nov. 1183 skænkede K n u d Pritzlavsen, dattersøn af Knud Lavard og oldebarn af Erik Ejegod, sit gods på Als til benediktinerne i Odense

Fig. 568. Interiør af (†)begravelse nr. 3 m e d kiste,
indeholdende levn fra †Gråbrødre kirke (i midten),
(s. 715) og flankeret af kister for A n n e Brockenhuus
(th.) (s. 837) og for Jens Nielsens hustru (Lene H a n s datter Læssøe tv.) (s. 843). Henrik W i c h m a n n fot.
1995. - Interior of (†)burial no. 3 with three coffins (p.
715, 837 and 843).

KISTE MED KNOGLER, MULIGVIS AF ERIK KLIPPINGS DØTRE

til gengæld for et gravsted ud for Vor Frue alter i
klosterkirken og for et løfte om sjælemesser og
andre gudstjenestelige handlinger for ham efter
hans død. 3 8 Fyrsten, der samtidig var blevet optaget i munkenes broderskab, afgik ved døden
kort efter, muligvis dog først efter 1188.39 Den
nøjagtige placering af gravstedet, hvor han må
formodes at være nedsat, kendes ikke. Det o m talte alter kan være identisk m e d Vor Frue alter
»vest i kirken«, jfr. s. 88, men det kan ikke udelukkes, at hertugen havde ønsket en særlig fornem plads foran højalteret, der ligesom kirken
oprindelig må have båret en indvielse til j o m f r u
Maria, foruden til Kristus, S. K n u d og S. Alban
(s. 76). Gravens senere skæbne kan have svaret
til det ovf. beskrevne forløb for Erik Lams grav.
Kiste, muligvis indeholdende knogler af Erik Klippings døtre Cathrine og Elisabeth (†1283), (fig.
568), o. 1800, af fyr; trapezformet, 183x52,5 cm,
42 cm høj med indadskrånende sider og karnisprofileret låg. Sortstafferet; på låget malet, hvid
kursivindskrift: »Herudi ere nedlagde Levninger
af Tvende Skeletter. De ere f u n d n e under Höialterets Bord i en muret Grav i Graabrödre Kirke:
Aaret 1806[!] da hiin Kirke efter Kongelig Befaling blev nedreven, og nogle Kongelige Liigs
Levninger bleve samlede til Bevarelse. Hvilke
Personer disse Levninger i hiin Tiid kan have
tilhört, derom tier Historien«. Muligvis identisk
med kiste, omtalt 1816 til opbevaring af de
nævnte skeletter (se ndf.) eller udført 1817, samtidig med de fire egetræskister til kong Hans'
familie (s. 726). 40
Nedlagt i kistefyld af høvlspåner er f r a g m e n ter af skeletter fra et antal mennesker og dyr,
heraf fire voksne individer, hvoraf to mænd; 4 1
endvidere fra to børn (hhv. 6-12 år og spæd),
nemlig to kraniefragmenter fra højre isseben fra
førstnævnte og knogle fra højre overarm fra
sidstnævnte (fig. 569a-b). Endelig knogler fra
fem forskellige dyrearter (får, okse, svin, kat og
gås). 42
December 1804 blev et antal skeletdele udtaget fra en jordbegravelse under alterbordet i
†Gråbrødre kirke og året efter overført til
S. Knuds kirke. På grund af det særlige fundsted
(jfr. ndf.) blev skeletterne sat i relation til en
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Fig. 569a-b. Skeletfragmenter fra to børn, muligvis
Erik Klippings døtre (s. 715). NE fot. 1992. a. Kraniefragmenter fra 6-12 årigt barn. b. O v e r a r m s k n o g l e
fra spædbarn. - Fragments of bones from two children,
possibly Erik Klipping's daughters. a. Skull fragments of
skull of a 6-12-year old child. b. Fragment of upper arm
from an infant.

skriftlig tradition, tidligst nævnt i Peder Olsens
franciskanerkrønike. Heri omtaltes, at Erik
Klipping - Gråbrødre klosters stifter - havde
udvalgt sin grav foran kirkens højalter, »ubi iam
pridem filias suas, domicellas videlicet Katherin a m & Elsabe, defunctas A n n o D o m i n i 1283,
tradi fecerat sepulture« (hvortil han allerede tidligere havde ladet sine døtre, nemlig frøknerne
Cathrine og Elisabeth, døde 1283, overføre). 4 3
Selvom skeletfundet angiveligt blev gjort i en
begravelse under alterbordet, taler tilstedeværelsen af de omtalte barneknogler til gunst for teorien. 4 4 De to mindreårige børn kunne da være
frugter af ægteskabet indgået 1273 mellem Erik
Klipping og Agnes af Brandenburg. Det forbliver dog uvist, hvem de øvrige individer
måtte være. At d ø m m e efter begravelsesstedet,
der turde have været forbundet med særlig pre-
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Fig. 570. Femdelt †blykiste, u d f ø r t 1805 til de k o n g e lige skeletter fra †Gråbrødre kirke (s. 720). Tegning af
J o h a n Hanck. Rigsarkivet. - †Lead coffin divided into
five compartments. Made in 1805 for the royal skeletons
from †Greyfriars church.

stige og måske kunne have haft status af en stiftergrav (Erik Klippings påtænkte gravsted(?)),
kunne også skeletfragmenterne af de voksne individer - forudsat de fandtes her fra første færd hidrøre fra specielt udvalgte personer med tilknytning til kongefamilien eller klosterets gejstlighed. 4 5 Udelukket er det heller ikke, at såvel
menneske- som dyreknogler kan have været tillagt relikviestatus, dersom de var placeret inden
i selve alterbordet.
Knoglerne blev tidligst beskrevet december
1804 i forbindelse med åbning af alteret i †Gråbrødre kirke (jfr. ndf.). Til begravelsesstedet,
der var 3,5 alen bredt og 2,5 alen langt (ca.
2,2x1,5 m), førte en indgang gennem en 16 t o m mer (ca. 41,6 cm) tyk mur. 4 6 Nedlagt mellem
hinanden i j o r d registreredes her levninger af to
skeletter, hvoraf alene specificeredes en hel h o vedskal af et voksent individ foruden et halvt
kranium. 4 7 Nogle af benene antoges at have tilhørt en kvinde. 4 8
Alt blev optaget og s a m m e n med levningerne
af k o n g Hans med nærmeste familie nedlagt i

det yderste højre afsnit af en femdelt †blykiste
(fig. 570), hvis låg angav indholdet af de enkelte
dele: »2de Ubekjente«. Kisten overførtes 7. febr.
1805 til S. Knuds kirke, hvor den placeredes
midlertidigt, tilsyneladende i kirkens vestende
(jfr. ndf.).
Om skeletternes identitet herskede fra første
færd stor usikkerhed. Ud fra en urigtig oplysning i DaAtlas III, 448, formodedes også C h r i stian II's søn, prins Hans at være begravet i
†Gråbrødre kirke, og det mandlige skelet(fragment) identificeredes forsøgsvis som denne. 4 9
Da de øvrige skeletter på initiativ af Fyns g u v e r nør, prins Christian Frederik, 1816 foresloges
overflyttet til andre kister for at blive nedsat i en
muret begravelse, blev identifikationsproblemet
atter aktuelt. Guvernøren udbad sig den fynske
antikvar Vedel Simonsens mening om sagen. 5 0
Skeletterne befandt sig på dette tidspunkt i en
kiste (identisk med den ovennævnte?), placeret i
et kapel på højre side af alteret (Valkendorfs kapel, s. 831), tilsyneladende allerede da isoleret fra
de øvrige.
E n d n u 1827 diskuteredes problemet af E. C.
Werlauff i værket om kong H a n s ' m o n u m e n t . 5 1
På grund af skeletternes høje ælde og den o m stændighed, at det ene var skønnet kvindeligt,
argumenterede han for deres identifikation som
Erik Klippings døtre, Cathrine og Elisabeth.
Mumme (299f.) tilsluttede sig siden hen denne
teori.
I forbindelse m e d kirkerestaureringen 1868-75
overvejedes en flytning af kisten, for det tilfælde
at Valkendorfs kapel skulle nedrives. 5 2 1874 u n dersøgtes kistens indhold af anatomen, Fr.
Schmidt, der fastslog, at »Skeletdelene vare af to
mandlige Individer, og at der endvidere var
Brudstykker af et tredie C r a n i u m samt en Deel
Dyreben«. 5 3 Teorien om de to kongedøtre, som
i lyset af denne redegørelse blev opgivet, n æ v nes dog endnu en årrække i litteraturen. 5 4 Ved
en nyregistrering af materialet 1992 ved lic.
med. Pia Bennike og lektor Tove Hatting påvistes dog de førnævnte barneknogler. 4 2
I begravelseskælder ((†)eftermiddelalderlig
begravelse, nr. 3, jfr. s. 876) i kryptens sydvestende. 5 5
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Fig. 571. Krypten, set m o d nordøst m o d de kongelige gravminder. Henrik W i c h m a n n fot. 1996. - Interior of the
crypt, seen towards the north-east and the royal sepulchral monuments.

GRAVKOMPLEKSET FOR K O N G
H A N S O G N Æ R M E S T E FAMILIE
Omstændighederne o m k r i n g etableringen af
gravkomplekset for k o n g Hans og dennes nær-

meste familie i †Gråbrødre kirke i 1500'ernes første årtier og overflytningen af skeletter og gravminder til S. Knuds kirke i løbet af 1800'erne er
nøje forbundet med udførelsen af Claus Bergs
højaltertavle og dennes senere skæbne, hvilket
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e r u d f ø r l i g t b e s k r e v e t s . 516-38. F ø l g e n d e r e d e gørelse for den n u v æ r e n d e mindehal over k o n g
Hans,

dronning Christine,

prins Frans,

kong

C h r i s t i a n II, d r o n n i n g E l i s a b e t h o g p r i n s H a n s
omfatter en beskrivelse af de enkelte personers
grave,

kister og

knogler

(s. 7 2 4 - 2 9 ) ,

af mindetav-

lerne (s. 731-41) s a m t af de t i l h ø r e n d e gravsten, alt
o p s a t i d o m k i r k e n s n o r d ø s t e n d e (s. 741-42).
En kort oversigt over gravkompleksets historie, såvel d e n o p r i n d e l i g e u d f o r m n i n g s o m d e
forskellige æ n d r i n g e r i løbet af 1800'erne, f ø l g e r
ndf. s a m m e n m e d en o m t a l e af kilderne hertil.
De f o r s v u n d n e grave, epitafier og gravsten fra
†Gråbrødre

kirke

behandles

i

detaljer

under

denne.
Gravkompleksets historie og ældre beskrivelse. Inden for
tiåret 1511-21 blev tre m e d l e m m e r af kongefamilien,
prins Frans (†1511), k o n g Hans (†1513) og dronning
Christine (†1521) gravsat foran højalteret i †Gråbrødre kirkes kor, k o n g e n midt for alteret, d r o n n i n gen på hans venstre side, dvs. i n o r d og prinsen imellem forældrene (se ndf.). K o n g H a n s ' og prinsens grav
dækkedes af én sten, dronningens af en anden, begge
enkle og uden indskrifter. 5 6 Det er tankevækkende, at
et forsvundet pergamentepitafium for dronningen
omtalte, at »graven dækkes af sarkofagen« (tumba
sarcofago tegitur), ligesom gravskriftens indledning
nævnede graven for den afdøde dronning, der blev
besunget i et sørgekvad »på m a r m o r e t s forside«
(marmoris adversi). 3 7 Første og muligvis også sidste
passus k u n n e - m e d m i n d r e der blot er tale om en
poetisk frase - måske hentyde til en påtænkt, mere
m o n u m e n t a l markering af graven i f o r m af et gravm o n u m e n t eller en gravsten, eventuelt forhøjet på en
sokkel. Der hentydes dog næppe til kongeparrets
mindesten, som formentlig fra første færd var opsat
på korets n o r d v æ g (se ndf.).
K o r r u m m e t o m k r i n g kongefamiliens gravminder
u d s m y k k e d e s af en række inventargenstande, hvoraf
højdepunktet var Claus Bergs høj altertavle (s. 459-

Fig. 572a-b. Mindesten nr. 2 over k o n g Hans, d r o n ning Christine og prins Frans (s. 719). Fra Bircherod,
Monumenta. a. Tegning, muligvis af Jacob Bircherod.
b. Kobberstik, 1683, tegnet og stukket af Jacob Bircherod. - Memorial no. 2 for King Hans, Queen Christine and Prince Frans. From Bircherod, M o n u m e n t a . a.
Drawing, probably by Jacob Bircherod. b. Print 1683,
signed by Jacob Bircherod.
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538) med portrætter af de tre førnævnte foruden
Christian II, hans dronning Elisabeth, den ældste søn
prins Hans og Christian II's yngre søster, Elisabeth af
Brandenburg. Om gravkorets u d s m y k n i n g i øvrigt,
jfr. s. 516. K o n g H a n s ' mindesten ( » m o n u m e n t u m
Iohannis regis Danicis«) er tidligst nævnt 1554 i C o r nelius Hamsforts optegnelser. 3 0 1559 bisattes C h r i stian II i koret, ligeledes under en enkel sten. Graven
var ifølge Erasmus Lætus' Res Danicæ (1573) ved faderens højre side og m o d syd. 5 8
Gravminderne er udførligt omtalt 1593 af den
preussiske adelsmand Erik Lassota von Steblau, der
bl.a. nævnede kong H a n s ' mindesten på n o r d v æ g g e n
ved siden af alteret, u d f ø r t »af hvid sten« og med
årstallet 1513.59 1597 nævnede Braun og H o g e n b e r g i
deres Odensebeskrivelse alene kong H a n s ' mindesten
(betegnet » m o n u m e n t u m « , »Grab«, »la sepulture«),
der var pragtfuldt og strålende u d f ø r t i gotlandsk
m a r m o r på dronningens bekostning, endnu mens
h u n levede. 60
1618 nedlagdes Gråbrødre kirkes sogn, og koret foresloges tillukket som et særligt »ærestedt« af hensyn
til de kongelige begravelser, »dersom Ko. Ma. icke
udj fremtiden ville haffue d e n n o m till nogenstedt
transfereret«. 6 1 På dette tidspunkt var både k o n g
Hans' og dronning Christines grave tilgængelige,
hvad enten det skyldtes igangværende istandsættelsesarbejder, nye begravelser i gulvet eller den o m stændighed, at gravene forsætligt var brækket op af
en ugerningsmand, som det omtales af senere kilder. 62 1622 iagttog d o m i n i k a n e r m u n k e n e Nicolaus
Janssenius og Jacob de B r o u w e r således kongeparrets
»hele kranier« (integra capita Joannis et Christinæ Regum). 6 3 På s a m m e m å d e omtalte indberetningen til
Ole W o r m 1623 kongeparrets m u r e d e grav lige neden
for altret, »hvor lidet af deres ben findes«, og der blev
yderligere gjort rede for de tre huller (»tre s k r a m mer«) i venstre side af k o n g H a n s ' pande, angiveligt
påført i den svenske krig. 6 4 Foruden Christian II nævnedes blandt de begravede såvel hertug (prins) Franciscus som hans broder og begge Christian II's børn
gravlagt »wed denn nørre side hoes k o n g h Hansis
begraffuelsse«. Sidstnævnte kan være fejlagtigt tilføjet ud fra en analogislutning m e d predellaens k o n g e lige portrætter, hvoraf de to drenge i yderste venstre
side betegnedes som to af Christian II's børn, »hertug
Francisci« og hans broder (s. 461). Antagelig stammer
herfra den fejlagtige, yngre tradition om, at Christian
II's søn, prins Hans ligeledes var begravet i Gråbrødre kirke (jfr. s. 503). K o n g H a n s ' m o n u m e n t
omtaltes som placeret på n o r d v æ g g e n og smykket
med portrætter af kongen, dronningen og »deris
sønn Christiann, som da var kleinlig«. Sammesteds
»offuen den nørre chorsdør« nævntes prins Frans'
tavle. 6 5 I Holger Jacobæus' rejseberetning fra 1672 er
prinsen på k o n g H a n s ' m o n u m e n t ligeledes identifi-
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Fig. 573. Oversiden af k o n g H a n s ' kranium (s. 727).
Tegning, 1805, af Johan Hanck, N M . - Top of King
Hans' skull.

ceret som Christian (II), idet der dog tilføjes - antagelig med en henvisning til prins Frans' mindetavle
- »Frants, en af hans sønner er och u d h u g g e n i m u ren«. 6 6
I forbindelse m e d Jens og Jacob Bircherods registrering o. 1679 af indskrifter fra odenseanske m o n u menter (Bircherod, Monumenta) omtaltes de to k o n gelige mindetavler kort, ligesom begge tegnedes s o m
forlæg for kobberstik (fig. 572a-b). På s a m m e tid beskrev Peder Hansen Resen gravkoret med de tilhørende begravelser, dels i sin Fynsbeskrivelse (Resen,
Fyn), dels 1684 i Kong Christian Den Andens (...) Danske Lov-Bøger.67 Om prins Frans' enkle trætavle anførtes, at den i overensstemmelse med tidens sparsommelighed var så beskeden, at den i u d s m y k n i n g
k u n adskilte sig lidt fra mindesmærker over almindelige mennesker. 6 8 Det kongelige m o n u m e n t var i
sidstnævnte værk illustreret m e d et kobberstik, tegnet og stukket af Jacob Bircherod 1683 (fig. 572b),
mens prins Frans' epitafium var gengivet på et k o b berstik, betegnet »N. 8« og svarende til Bircherods
stik fra Monumenta.
De kongelige grave i korgulvet, som tilsyneladende allerede var blevet forstyrret i 1600'ernes første
del, kan også være blevet berørt ved forskellige
istandsættelser i 1700'erne; således 1731, da gulvet
o m k r i n g alteret og i koret repareredes, og atter inden
for t i d s r u m m e t 1749-51, da korgulvet helt synes o m lagt i forbindelse med kirkens store istandsættelse. 6 9
1760 aftegnede Søren Abildgaard de to kongelige
mindetavler, hvoraf gengivelsen af Frans' tavle m e d
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Fig. 574. Plan og opstalt af koret i †Gråbrødre kirke med angivelse th. af mindetavlerne nr. 1-2 for prins Frans og
k o n g Hans (s. 720). Tegning o. 1760, tilskrevet Christian Brandt. KglBibl. - Plan and elevation of the choir in
†Greyfriars Church with indication of wall monuments nos. 1-2.

et renæssancelignende topstykke har særlig interesse
(fig. 591, 599). Fra s a m m e tid er antagelig antikvaren
Christian Brandts summariske optegninger af gravkorets plan og opstalt m e d angivelse af de to m o n u menter på s a m m e plads, h v o r de tilsyneladende
havde befundet sig siden 1500'erne (jfr. s. 462 og fig.
398 samt fig. 574).
Gravenes og de tilhørende m o n u m e n t e r s skæbne
blev beseglet i forbindelse m e d beslutningen om Gråbrødre kirkes nedlæggelse, hvilket definitivt konfirmeredes 19. juli 1805 (jfr. også s. 520). 70 Forinden
måtte dog træffes en afgørelse om de kongelige begravelser. Som det f r e m g å r af en redegørelse fra
Stiftsøvrigheden 17. okt. 1804, antog m a n fejlagtigt,
at ikke m i n d r e end fem kongelige lig fandtes i kirken:
foruden k o n g Hans, dronning Christine og sønnerne
Christian og Frans yderligere Christian II's søn J o hannes (Hans). 7 1 En undersøgelse af ligene anbefaledes dog for at fastslå, hvorvidt disse overhovedet
k u n n e flyttes. Som en mulig placering både for lig og
gravminder nævntes Roskilde domkirke. Tanken
blev dog snart efter opgivet, og i en meddelelse fra
Kancelliet 10. nov. s.å. omtaltes k u n en anbringelse i
Odense, dvs. i d o m k i r k e n eller i et ved s a m m e o p -

bygget kapel. 7 2 Samtidig bemyndigedes Stiftsøvrigheden til at lade gravene åbne og i forbindelse dermed
udarbejde en beretning h e r o m .
11. dec. 1804 foretoges undersøgelsen, der fra officiel side overværedes af biskop Peder Hansen, f o r standeren for Gråbrødre Hospital samt et m e d l e m af
hospitalsdirektionen. Til stede var også et udvalg af
byens nobiliteter, heriblandt k a m m e r h e r r e J o h a n B ü low. 7 3 16. dec. underkastede stiftsfysikus Johannes
Eichel k o n g Hans' kranium en særlig granskning. E f ter en første, uofficiel fundberetning i Iversens Fyenske
Avertissements-Tidende 17. jan. 1805, udarbejdede Stiftsøvrigheden en detaljeret redegørelse, dateret 6. febr.
1805. 74 I s a m m e forbindelse tegnede stiftsbygningsk o n d u k t ø r Hanck k o n g H a n s ' kranium og den f e m delte blykiste, hvori de f u n d n e skeletter siden blev
nedlagt. N o g e n opmåling af gravene og deres placering synes derimod ikke foretaget ved denne lejlighed. 7 5
Foran alteret og inden for knæfaldet fjernedes tre
indskriftløse gravsten, h v o r u n d e r de kongelige grave
fandtes (jfr. ovf.). I fundberetningen herskede der ingen tvivl om identifikationen af skeletterne; k o n g
Hans og prins Frans fandtes i den midterste grav,
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dronning Christine m o d n o r d og Christian II m o d
syd. 7 6 Efter undersøgelsen blev de tre grave opfyldt
med j o r d , mens skeletdelene placeredes i en femdelt
†blykiste, der 7. febr. 1805, kl. 5 om m o r g e n e n overførtes til domkirken. 7 7 Kisten anbragtes midlertidigt
på kirkegulvet, tilsyneladende i søndre sideskibs 9.
fag ved den lille syddør nær det sted, h v o r den 12 år
senere skulle nedsættes (jfr. fig. 294, 8). Stedet havde
en særlig status som den plads, hvor Erik Lam efter
den mundtlige tradition skulle være begravet (se
ovf.). 7 8 Som nævnt i Stiftsøvrighedens beretning
planlagdes en mere f r e m t r æ d e n d e markering af den
kongelige begravelse, idet både H a n s ' og Frans' epitafier forventedes flyttet til s a m m e plads, og en lille
marmortavle m e d en kort beretning om de kongelige
begravelser og deres flytning foresloges opsat. P r o jektet approberedes 19. juli 1805 på højeste sted, og et
supplerende forslag 1806 om et i n d r a m m e n d e jerngitterværk vandt ligeledes alles bifald. 7 9
Af uvisse årsager trak projektets realisering i langdrag. Efter 30. aug. 1806, m e n før 1813, blev Frans'
mindetavle overflyttet til domkirken. 8 0 E n d n u fandtes k o n g Hans' sten i klosterkirken, o m e n d m a n
ifølge Chr. Molbechs beretning for at betragte den
måtte foretage »en temmelig comisk og sielden antiquarisk Vandring« hen over diverse redskaber og o p stablede sengesteder. 4 9 Molbech u d t r y k t e m e d rette
sin b e k y m r i n g for den »mærkværdige Kongesteens«
skæbne, da den måske var lige så meget værd som
nogle af de runesten, m a n havde ført op på R u n d e tårn (DK KbhBy 1, 283) og henviste den til den n y o p rettede Oldsagskommissions beskyttelse. Måske på
denne b a g g r u n d flyttedes stenen 1815 til domkirkens
søndre sideskib. 81
Da Fyns guvernør, prins Christian (VIII) Frederik
tiltrådte sit embede januar 1816, k o m der omsider
skred i den oprindelige plan. Prinsen havde ved selvsyn i d o m k i r k e n marts 1816 konstateret, at kongens
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allernådigste vilje stadig ikke var e f t e r k o m m e t , og
blykisten fremdeles henstod på kirkegulvet til almindelig beskuelse på en usømmelig og forargelig vis.
H a n drog derefter selv o m s o r g for, at de sidste etaper
fuldførtes. En ældre, m u r e t begravelse (†begravelse
nr. VIII, 9) placeret umiddelbart ved det sted, hvor
H a n s ' m o n u m e n t var indmuret, nyindrettedes til f o r målet, en m a r m o r p l a d e med indskrift udførtes efter
udkast af stiftsprovst Stephan Tetens, og m a n opsatte
et tresidet støbejernsgitter »efter smagfulde Tegninger«. 11. sept. 1817 åbnedes blykisten i nærværelse af
prinsen og de højeste kirkelige og civile embedsmænd; de kongelige ben fra de fire første r u m overflyttedes til fire nye egetræskister, smykkede m e d
kronede navnetræk, og alle nedsattes derefter i hvælvingen m e d hovedet m o d vest; nederst k o n g Hans og
dronning Christine, herover Christian II og Frans
(fig. 579). 82 Før tillukningen af kisterne fik Hanck atter lejlighed til at måle og aftegne de kongelige h o vedskaller (fig. 575).
1827 publiceredes den kongelige mindesten af historikeren E. C. Werlauff på opfordring af Johan B ü low. Selvom Werlauff over for Vedel Simonsen tilstod, at han aldrig havde »havt noget Arbeide for,
som j e g har været mere kied af«, 8 3 fremtrådte værket
som en samvittighedsfuld præsentation af det relevante kildemateriale, ledsaget af en indgående m o n u mentbeskrivelse, svarende til forfatterens andre p u b likationer om kongegravene i hhv. Ringsted (1815) og
Roskilde (1849). Beskrivelsen var illustreret med to
tegninger af Hanck, en helhed af m o n u m e n t e t og en
sammentegning af udvalgte detaljer herfra (fig.
789). 84
1844 fremlagde Mumme i sin m o n o g r a f i om d o m kirken en beskrivelse af kongebegravelserne med en
noget afvigende tolkning af heraldikken på H a n s '
m o n u m e n t . D e n ledsagende illustration efter Niels
Ringes tegning var på s a m m e m å d e et korrektiv til

Fig. 575a-b. Christian II's kranium. Tegning af Johan Hanck 1817 (s. 721). I N M . a. Set forfra, b. Set fra siden. The skull of King Christian II. a. From the front. b. In profile.
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Fig. 576. Begravelsen for k o n g Hans og hans familie. Tegning af J. M a g n u s Petersen 1874, NM (s. 726). - The
royal burial for king Hans and his family.
Hancks billede (fig. 821). Odensemaleren August
Behrends tilføjede 1858 sin version af mindetavlerne
(jfr. fig. 590). 85
D o m k i r k e n s hovedrestaurering 1868-75 k o m i høj
grad til at præge de kongelige begravelser. Ganske
vist havde Kultusministeriet 1872 indskærpet, at m o -

numenterne, gravstedet og jerngitteret skulle forblive
uberørt af restaureringen, 8 6 m e n 1874 ændredes signalerne. Ved en åbning af gravhvælvingen havde Kirkeinspektionen konstateret, at kisterne var meget
medtagne og anbefalede derfor en flytning til den retablerede krypt. Ø n s k e t om at sløjfe begravelsesplad-
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Fig. 577a-b. K o n g Hans og Christian II's kranier (s. 727-29). Tegning a f j . M a g n u s Petersen 1874. I N M . a. K o n g
Hans' kranium, b. K o n g Christian II's kranium. - Skulls of King Hans and Christian II. a. King Hans' skull, b. King
Christian II's skull.
sen motiveredes desuden m e d den ændrede m ø b l e ring i kirken, h v o r »det t e m m l i g smagløse Jerngitter«
(i en m a r g i n b e m æ r k n i n g korrigeret: »Nei Gitteret er
smagfuldt (bekostet af Pr. Christian«)) ville træde
mere påfaldende og stødende frem, når de ældre stolestader erstattedes af bænke langs ydermuren. 8 7 Selv
om m a n ikke undlod at k o m m e n t e r e Kirkeinspektionens »mærkelige Glemsomhed« over for den tidligere beslutning, lod Kultusministeriet ved arkæologen J.J. A. Worsaae straks efter nedsætte en sagkyndig kommission, der både skulle undersøge de to helgenskrin (jfr. også s. 428) og de kongelige begravelser. S o m understreget var en anatomisk undersøgelse
af k o n g H a n s ' hjerneskal af særlig betydning, da dens
tilstand hævdedes muligvis at k u n n e medvirke til at
forklare hans tungsindighed. 8 8
Fra 30. sept. til 6. okt. 1874 gennemførtes undersøgelsen. De fire kongelige ligkister optoges i stærkt
forrådnet og sammenfalden tilstand fra gravhvælvingen. De enkelte skeletter blev i kurve bragt til k o n sistoriesalen, h v o r de analyseredes af anatomen, p r o fessor Fr. Schmidt, mens konservatoren, kunstmaler
J. M a g n u s Petersen u d f ø r t e en række tegninger, både
af kranier og af begravelsesstedet (fig. 576-77, 579581a, 585-86, 787-88). 89 Endvidere udførtes gipsafstøbninger af Hans', Christines og Christian II's kranier (jfr. fig. 581b, 582). Efter endt undersøgelse nedlagdes skeletterne, indsvøbt i hvidt lintøj, i interimisti-

ske kister, der forsegledes. 27. nov. 1874 fremsendte
den sagkyndige k o m m i s s i o n sin beretning til Kultusministeriet. 9 0
På dette tidspunkt herskede endnu uklarhed om
den n æ r m e r e u d f o r m n i n g af den kongelige begravelse. Mens den planlagte placering af de to helgenskrin i krypten ikke voldte problemer, vaklede m a n
mellem at opsætte tilsvarende fritstående kister til de
øvrige kongelige skeletter eller lade disse nedsætte direkte i m u r e d e hvælvinger uden kister i kryptens
nordøsthjørne. 9 1 11. febr. 1875 godkendtes som den
definitive løsning en placering af skeletterne i kirkens
nordøstende, hvert skelet udstrakt i sin fulde naturlige længde i en blykiste m e d hovedet i vest. Foroven
skulle graven tildækkes af en simpel sten m e d en kort
indskrift. H a n s ' m o n u m e n t tænktes anbragt på østvæggen under vinduet »i roligt sidelys«, mens Frans'
tavle skulle være på n o r d m u r e n over hans gravsten.
Efter disse retningslinjer blev mindetavlerne opsat, 9 2
mens ligene overførtes fra de forseglede kister og
nedsattes i de nye grave 17.juli 1875. D e n endelige
tillukning af kisterne skete, ligesom ved helgenskrinenes præsentation, i kongens nærvær i forbindelse
med domkirkens genindvielse 18. juli (s. 450).
Det havde oprindelig været Worsaaes tanke at u d sende et skrift i to dele om undersøgelsen såvel af
helgenskrinene s o m af de kongelige begravelser. 9 3 I
sidste del skulle særligt redegøres for k o n g H a n s ' sid-
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Fig. 578a-b. Prins H a n s ' og d r o n n i n g Elisabeths kranier (s. 729). Tegning af J. M a g n u s Petersen 1883. I N M . a.
Prins H a n s ' k r a n i u m . b. D r o n n i n g Elisabeths kranium. -The skulls of Prince Hans and Queen Elisabeth. a. Prince
Hans' skull. b. Queen Elisabeth's skull.

ste s y g d o m og død, for det oprindelige gravsted i
Gråbrødre kirke, for den anatomiske undersøgelse
1874 og endelig for det nye gravsted. Som illustrationer påtænktes kobberstukne tavler af de tre kongelige
kranier, en tavle m e d H a n s ' ligsten og en afbildning
af det nye gravsted. Af ikke n æ r m e r e oplyste grunde
blev skriftets anden del aldrig virkeliggjort, og k u n
den første del om helgenskrinene udsendtes 1886 i
1000-året for K n u d den Helliges død (s. 428).
1883 foretoges på ny ændringer i det kongelige
gravkompleks, da ligene af Christian II's dronning
Elisabeth og parrets ældste søn, prins Hans blev nedlagt i k r y p t e n efter at være overført fra Belgien. Flytningen gennemførtes ved den i O d e n s e fødte finansfyrste, bankdirektør C. F. Tietgens m e l l e m k o m s t , efter alt at d ø m m e inspireret af kirkehistorikeren Chr.
H. Kalkar, der 1843 havde skrevet en afhandling om
dronningen. 9 4 Januar 1883 var det diplomatiske f o r arbejde nået så vidt, at Tietgen officielt k u n n e f r e m sætte planen, i første instans over for Kirkeinspektionen. I lighed m e d den forudgående undersøgelse af
skeletterne ønskede Kultusministeriet foretaget en
nøje anatomisk analyse af knoglerne. I den sagkyndige kommission, s o m nedsattes i den anledning, sad
Worsaae og M a g n u s Petersen, mens den lægelige autoritet repræsenteredes af anatomerne J. H. Chievitz
og J. G. Ditlevsen.
18. m a j 1883 blev ligene optaget fra deres sekundære begravelse i klosterkirken S. Peter i Gent, og
nedlagt i en tredelt kiste, der via A n t w e r p e n a n k o m
til K ø b e n h a v n 23. maj. I de følgende knap tre uger
gennemførtes på Kirurgisk A k a d e m i en nøje ransagning af knoglerne for om muligt at bekræfte deres

identitet. Ved s a m m e lejlighed tegnedes begge kranier af M a g n u s Petersen, de fotograferedes, og der
blev taget gipsafstøbninger (fig. 578a-b, 583-84). 95
13.juni nedlagdes begge skeletter, indsvøbt i linned,
på ny i den førnævnte kiste i påsyn af den sagkyndige
kommission. Dagen efter a n k o m kisten til O d e n s e
m e d kanonbåden »Hauch« og fik en officiel m o d t a gelse af byens gejstlige og civile e m b e d s m æ n d .
»Over Landgangen bares en bittelille Kiste - ikke
større end et Helgenskrin, den indeholdt Støvet af en
dansk D r o n n i n g med en mærkelig Skæbne«, skrev
digteren Sophus Michaëlis ved den lejlighed. 9 6 U n d e r
en lille mindehøjtidelighed anbragtes kisten midlertidigt i domkirkens krypt, mens den endelige placering
af gravene diskuteredes. Efter forskellige overvejelser
(jfr. fig. 567) valgte m a n at samle Christian II's familie i kryptens to fag, således at kongens grav flyttedes
fra sin tidligere placering i kryptens n o r d r e sideskib
til det sydligste fag smst., h v o r den k o m til at danne
pendant til dronning Elisabeths, idet begge flankerede prins Hans' grav (fig. 600). 10. oktober 1883 nedlagdes de kongelige skeletter i nye blykister på de
anviste pladser. 97
I forbindelse med C. G. Schultz' udgravninger i
kirken 1946-47 foretoges undersøgelser i kryptgulvet
nær gravene for Christian II og Elisabeth, m e n tilsyneladende blev disse ikke berørt, jfr. fig. 66. 98

GRAVE OG KISTER
17. juli 1875 nedsattes de jordiske rester af k o n g
Hans, dronning Christine, Christian II og prins
Frans i nye murede grave i 1. fag af kryptens
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Fig. 579. Gravhvælvingen for k o n g Hans og hans familie (s. 725). 1:100. Plan og snit af J. M a g n u s Petersen 1874,
N M . - The burial vault for king Hans and his family. Ground-plan and section.

nordre sideskib, således at dronningen lå længst
m o d nord, herefter prinsen, kong Hans og
Christian II (fig. 567). Skeletterne placeredes i
blykister, leveret af kobbersmed Chr. K n u d s e n , " og indrettedes på en sådan måde, at ligene
lå udstrakt med hovedet i vest. I samtlige kister
nedlagdes ved hovedenderne fragmenter af de
respektive kronede initialer fra de ældre †kister
(s. 726). 18. juli blev kistelågene loddet til i overværelse af Christian IX og den kongelige familie, hvorefter gravene tilmuredes og de tilhørende gravsten placeredes ovenpå, jfr. ovf.
10. okt. 1883 blev Christian II's blykiste optaget og s a m m e n med kongens gravsten overført til et nyt g r a v r u m i kryptens sydøstligste
fag. Ved s a m m e lejlighed nedlagdes dronning
Elisabeths og prins Hans' ben i nye grave i k r y p tens nordøstfag, dronningens længst m o d nord
og begge placeret i nye blykister, leveret af k o b bersmed M. F. Wassilefsky. 100
†Begravelse, (fig. 579-80), muret gravkrypt,
overdækket af fladbuet hvælv, 5 fod 8 t o m m e r
lang (ca. 1,80 m), 4 fod 2 t o m m e r bred (ca. 1,30

Fig. 580. Gravhvælvingen for k o n g Hans og hans familie (s. 725). Tegning af J . M a g n u s Petersen 1874,
N M . - The burial vault for King Hans and his family.
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m) og 4 f o d 5 t o m m e r h ø j t (ca. 1,40 m), ca. 30
cm u n d e r gulvniveau. I s ø n d r e sideskibs 9. fag.
Fra r u m m e t var f ø r t en luftkanal i sydvestlig retning m o d kirkens y d e r m u r . K r y p t e n indrettedes
1817 i †begravelse nr. VIII,9 for k ø b m a n d A n dreas H y l l e r u p (s. 910). 101 I k i r k e r u m m e t m a r keredes begravelsespladsen m e d et tresidet †støbejernsgitter på m u r e t sokkel, 1817 (fig. 235,
576), dannet af lodretstillede partisaner (spyd),
h v o r i m e l l e m k r y d s e n d e bueslag og ovale felter;
h j ø r n e r n e markeredes af kraftige piller m e d k r o nelignende kapitæler og kugler. 1841 sortstafferedes gitteret, m e n s partisanernes øvre del, k u g lerne og kapitælerne guldbronzeredes, alt s o m
oprindeligt. 1 0 2

Fig. 581a-b. Kong Hans' kranium, set fra issen (s.
727). a. Tegning af J. Magnus Petersen 1874. b. Gipsafstøbning. Københavns Universitet. Henrik Wichmann fot. 1996. - King Hans' skull, seen from the top. a.
Drawing by J. Magnus Petersen. b. Plaster cast.

†Kister. 1) (fig. 570), 1805; af bly m e d lakering. R e k t a n g u l æ r m e d afskårne h j ø r n e r ved
den bageste langside, 2 alen lang (ca. 1,25 m)
m e d bærehanke; i n d v e n d i g delt i f e m r u m , svarende til de malede betegnelser i skriveskrift på
låget: »Kong Hans«, » D r o n n i n g Christina«,
»Kong Christian den 2den«, »Printz Franciscus«
og »2de U b e k j e n t e « . U d f ø r t i forbindelse m e d
overførslen af de kongelige skeletter fra †Gråb r ø d r e kirke (s. 720f.). Hensat på gulvet i d o m kirkens sydvestende. Kasseret 1817 i forbindelse
m e d udførelsen af 2 - 5 (jfr. fig. 579), 1817. E n s artede kister af egetræ m e d påsatte, k r o n e d e initialer af f o r g y l d t metal på låg m e d i n d a d s k r å n e n d e profil. Kistefyld af høvlspåner og tang.
N e d s a t i m u r e t begravelse i søndre sideskibs 9.
fag (se ovf.). Kasseret 1874, bortset fra de o v e n n æ v n t e metalbeslag, der placeredes i de n u v æ rende kister.
DE KONGELIGE SKELETTER
De bevarede knogler fra de kongelige skeletter, der
1805 overførtes fra Gråbrødre kirke, er udførligt registreret og beskrevet ved to lejligheder, første gang i
december 1804 som bevidnet i rapport fra Stiftsøvrigheden af 6. febr. 1805 og anden gang i tidsrummet
30. sept. til 6. okt. 1874, hvor knoglerne analyseredes
af anatomen, professor Fr. Schmidt (rapport af
27. nov. 1874). Hertil k o m m e r tegninger, gipsafstøbninger og fotografier af kranier og udvalgte skeletdele (jfr. ovf.). Mht. de fire skeletters tilstand bemærkedes det generelt i sidstnævnte rapport, at ingen af
disse var overleveret i hel tilstand. Endvidere at alle
bar spor af forvitring i større eller mindre omfang,

DE KONGELIGE SKELETTER

Fig. 582. K o n g H a n s ' (th.) og dronning Christines
kranier (tv., s. 727-28). Gipsafstøbninger, K ø b e n havns Universitet. Henrik W i c h m a n n fot. 1996. The skulls of King Hans' (right) and Queen Christine
(left).
samt af brud eller læsioner s o m følge af senere ublid
medfart. Fragmenterne af dronning Elisabeths og
prins H a n s ' skeletter registreredes 1883 (rapport af
30. nov. 1883). Ingen af knoglerne har siden været
tilgængelige, og den følgende redegørelse, der beskriver de enkelte personer efter deres dødsår, bygger
derfor på rapporterne fra 1874 og 1883.

Prins Frans' skelet blev fremdraget af en muret
grav, placeret mellem kong Hans' og dronning
Christines. Skelettet var nedlagt i kalk, hvoraf
det endnu 1874 bar tydelige mærker. 1 0 3 Kroppen
svarede i udvikling til den bekendte levealder (14
år). I kraniet, hvor den sidste mælketand endnu
fandtes, genkendtes flere træk af de hos m o d e ren ejendommelige kendetegn.
Prins Frans døde efter en pestsygdom i K ø benhavn og overførtes herfra til Odense, hvor
begravelsen fandt sted, antagelig 1. april 1511 eller umiddelbart herefter. Ifølge prinsens to epitafier placeredes hans grav foran højalteret ved
faderens højre og moderens venstre side. 104 I
forbindelse med jordefærden afregnedes bl.a.
for ligkisten, der beklædtes m e d lærred. 105 Heraf
var dog intet bevaret 1804. H v o r v i d t graven var
tilgængelig i 1600'erne ligesom de ndf. nævnte,
er uvist.
Kong Hans' skelet (fig. 573, 577a, 581-82, 787)
vidnede ud fra kroppens og ekstremiteternes
knogler (lårben 50 cm, overarmsben ca. 34 cm)
om en sværlemmet og muskelstærk mand. K o n -
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gens høje levealder (58 år) fremgik bl.a. af forkalkningen af kraniets s ø m m e , af den faste f o r bening mellem de tre afdelinger af brystbenet og
af tændernes nedslidning.
En række læsioner i det iøvrigt velbevarede
kranium har givet anledning til en anatomisk
debat om kongens mulige s y g d o m eller dødsmåde - en debat, der allerede rejstes i 1600'erne,
da kraniet for en tid var tilgængeligt (se ovf.). 1 0 6
Fr. Schmidt registrerede i alt fem fordybninger
eller huller (fig. 573, 581a-b): på pandebenet (os
frontis) lige til højre for midtlinjen, på venstre
isseben (os bregmatis), ca. 1 cm foran krones ø m m e n (sutura coronalis) samt på højre og
venstre isseben, ca. 1,5 cm og 3 cm bag krones ø m m e n . Hertil k o m en defekt i højre tinding,
antagelig dog af relativ sen dato. Blandt mulige
årsager til læsionerne, under forudsætning af at
disse er modtaget i levende live, er følgende
fremført: 1) hugsår, pådraget under krigen i Ditmarsken eller Sverige, 2) spor efter hjernebetændelse (fungus duræ matris) eller efter syfilis,
3) læsioner, pådraget efter kongens fald fra hesten umiddelbart før sin død, 4) spor af hugsår,
påført voldeligt ved samme lejlighed eller 5)
spor efter operation (trepanation) umiddelbart
før dødens indtræden. D e r s o m læsionerne tolkes som p o s t h u m t påført, kunne de opfattes
som enten spor efter 1) en balsamering eller efter
2) en ufrivillig beskadigelse, forårsaget enten af
naglerne ved kistens hovedgavl eller af gravrøvere. En eventuel nyundersøgelse af kraniet ville
muligvis k u n n e bringe større vished om spørgsmålet. Fr. Schmidt konkluderede dog, at ingen
af læsionerne syntes at hidrøre fra sygdom, ligesom de alle formentlig var frembragt ved ydre
vold efter dødens indtræden. Ud fra det anførte
var han tilbøjelig til at antage nagleteorien som
den mest sandsynlige. 107
Kong Hans døde på Ålborghus 20. febr. 1513
efter en kortere s y g d o m og i en alder af 58 år.
Liget førtes til Gråbrødre kirke, hvor det begravedes i henhold til kongens sidste vilje. 108
Kongen gravlagdes i en muret grav midt foran
højalteret. Af kisten påvistes ved undersøgelsen
1804 kun et lille, næsten opløst fragment, vistnok af eg og af to t o m m e r s tykkelse tillige med
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Fig. 583. D r o n n i n g Elisabeths (tv.) og prins Hans' (th.) kranier, set i profil (s. 728-29). Fot. 1883. I N M . - The
skulls oj Queen Elisabeth (left) and Prince Hans (right), seen in profile.

en del rustne jernhanke og -beslag. I 1600'ernes
første årtier var både denne, dronning Christines og muligvis også Christian II's grav tilgængelige, jfr. ovf. Herefter vides gravene ikke åbnede før undersøgelsen 1804.
Dronning Christine's skelet (fig. 582, 787) fandtes 1804 i en muret grav nord for kongens og
prins Frans' grave ganske helt og indesluttet i
kalk, hvilket det dog ikke bar tydelige spor af
ved registreringen 1874. Skelettet karakteriseredes som værende veldannet og af »rigeligt m i d del vækst«, alderstegn svarede til den bekendte
levealder (60 år).
D r o n n i n g Christine afgik ved døden i Odense
8. dec. 1521, 60 år gammel og jordfæstedes iklædt franciskanerdragt - 21. dec. i klosterkirken under stor pragt. Graven placeredes ifølge
hendes †epitafium ved kongens venstre side,
dvs. nord for ham. 1 0 9 I forbindelse med begravelsen afregnedes for selve ligkisten og for barkede huder til beklædning af samme. 1 1 0 Af kisten fandtes dog intet 1804, bortset fra en tynd
splint samt jernhanke og hjørnebånd.
Dronning Elisabeth's skelet (fig.578b, 583a,
788), der som anført ndf. havde undergået en

Fig. 584. Prins Hans' kranium, set bagfra med u d savning i forbindelse m e d balsamering (s. 729). Fot.
1883. I N M . - The skull of Prince Hans, seen from behind, trepanned in connection with his embalming.

DE KONGELIGE SKELETTER

mere ublid medfart i forhold til skeletterne fra
†Gråbrødre kirke, havde spor af en hvidlig,
kalkagtig belægning, formentlig som følge af en
opbevaring i m u r g r u s . Totallængden var uvis,
men køns- og aldersbestemmelsen harmonerede
ligesom kraniets f o r m med den identificerede.
Hagen og det nedre kæbeparti havde været
fremspringende; omfanget af et eventuelt u n derbid kunne dog ikke afgøres, da underkæbens
fortænder manglede. I de bevarede tænder sås
kariesangreb. Kraniet var gennemsavet, formentlig i forbindelse med dronningens balsamering.
19. januar 1526 døde Christian II's dronning
Elisabeth på slottet Zwijnaerde ved Gent. Efter
at være balsameret begravedes den 24-årige
dronning 4. febr. i S.Peters kirke i Gent. 111
Dronningens og prins Hans' jordiske rester var
en række gange genstand for indgreb i forbindelse med ødelæggelser af graven eller overflytninger af skeletterne, således 1578, 1652, 1797,
1814 og senest 1883, da de jordiske rester nedlagdes i d o m k i r k e n i Odense (se ndf.). 112
Prins Hans' skelet (fig. 578a, 5 8 3 b , 584) v a r i
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Fig. 585. K o n g Christian II's kranium, set fra siden
(s. 729). Tegning af J. M a g n u s Petersen 1874, N M . King Christian II's skull, seen in profile.

Christian II var død på Kalundborg slot 25.
jan. 1559, 77 år gammel, og bisattes 19. febr. i
klosterkirkens kor, hvor Frederik II havde ladet
hans grav »herligen w p m w r e (opmure) aff ny
strax up til Konning Hanszes Graff«. 113 Som
nævnt ovf. blev graven muligvis åbnet i
1600'erne.

lighed med det ovennævnte ikke intakt, og en
totallængde lod sig derfor ikke angive. Aldersog kønsbestemmelsen harmonerede med den
identificerede. Ligesom ved dronning Elisabeth
var kraniet udsavet, antagelig i forbindelse med
en balsamering (fig. 584). Samtidig udviste kraniet formelle lighedspunkter både med dronningens, bedstemoderens og de to onklers kranier.
Prinsen døde i Regensburg 11. aug. 1532, 14 år
gammel, og blev derfra overført til Gent, hvor
han bisattes i moderens grav. Knoglernes
skæbne har derfor været som ovf. angivet.
Kong

Christian

II's

skelet

(fig. 5 7 7 b ,

585-86)

blev fundet i korets sydside i en muret grav ved
siden af og med samme u d f o r m n i n g som kong
Hans'. Skelettet, hvoraf mange knogler var sønderbrudt og baghovedet stærkt forvitret eller
helt fortæret, vidnede om kraftig bygning af
mere end middel vækst. Samtidig konstateredes
flere ældningstegn, heriblandt spor af senile forbeninger, ligesom samtlige tænder manglede,
bortset fra et fragment af en fortand i o v e r m u n den.

Danmarks Kirker, Odense

Fig. 586. K o n g Christian II's kranium, set bagfra med
tegn på forvitring og læsioner (s. 729). Tegning af
J. M a g n u s Petersen 1874, N M . - King Christian II's
skull, seen from behind with marks of disintegration and
lesions.
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MINDETAVLE OG -STEN
1) (Fig. 587-91), o. 1511 med senere tilføjelser.
Mindetavle for prins Frans (†1511). Tilskrevet
Claus Bergs værksted. »An(n)o x(Christi) 1511
p(ri)ma die april(is) i(n)clit(us) p(ri)nceps d(omi)n(u)s fra(n)cisc(us) ver(us) heres nor(vegie) dux
sle(svici) stor(marie) (et) ditm(arsie) co(m)es in
olde(nburg) (et) delmen(horst) a(n)i(m)a car(n)is
e(r)g(a)st(u)lo sol(u)t(a) an(te) s u ( m m u m ) alta(re)
ho(nor)ifice (con)dit(us) e(st) cui de(tur) pot(ir)i
p(er)he(nni) gl(ori)a cu(m) beati(s) (skilletegn)
ec(t?)i(?)(am?) id(em) f(ra)nc(iscus) fu(i)t d(u)x
holsa(tie) (et) fi(lius) reg(is) daci[e] it(?)c(?, dvs.
etc?)« (I det Kristi år 1511, den første dag af
april, blev den berømmelige prins, herre Frans,
sand arving til N o r g e , hertug af Slesvig, Stormarn og Ditmarsken, greve til O l d e n b o r g og
Delmenhorst, hæderfuldt bisat foran højalteret,
da hans sjæl var løst fra legemets fængsel. Må
det gives h a m at opnå evindelig ære hos de salige. S a m m e Frans var også hertug af Holsten
og søn af D a n m a r k s konge) 1 1 4 (Bircherod, Monumenta nr. II (Gråbrødre kirke); Resen, Fyn 50,
87; MarmDan I, 225; Mumme 205f.).
162x111 cm. Tavlen, hvis nøjagtige snedkermæssige konstruktion kun lader sig udrede ved
en mere indgående undersøgelse, har en bagklædning, dannet af tre lodretstillede brædder,
indfældet i en ramme, samlet med dyvler i h j ø r nerne. Foruden ringe til ophæng er herpå fæstnet en række led, hvoraf enkelte er nyere tilføjelser: foroven en kvartrund, fremspringende
baldakin, kronet af en profileret liste (ny), sidestykker, fortil smykket med spinkle, m i d t delte søjler, hvis øvre led er snoede samt en
svagt fremspringende fodplade (ny) med skrå
affasning. Forsidens skulpturelle u d s m y k n i n g
og gravskriftplade, der er fæstnet til bagklædningen, er placeret inden for en sammensat,
profileret ramme, der ligeledes synes dannet af
dele af forskellig alder (se ndf.). I billedfeltet står
to vildmænd, der mellem sig holder en afkvistet
Fig. 587. Mindetavle nr. 1, o. 1511, for prins Frans (s.
731). Tilskrevet Claus Bergs værksted. Bent Jacobsen
fot. 1995. - Memorial tablet no. 1, c. 1511, for Prince
Frans.

Fig. 588. Bagside af mindetavle nr. 1, o. 1511, for
prins Frans (s. 731). Bent Jacobsen fot. 1995. - Memorial tablet no. 1, c. 1511, for Prince Frans, seen from the
back.

gren. Herunder er et cirkulært våbenfelt. Vildmændene, der har proptrækkerkrøllet hår og
skæg i regelmæssige, skematisk gengivne lokker, er nøgne, o m e n d med angivelse af en bølget
kropsbehåring, som kun lader hænder og fødder
frie. 115 Begge står på et smalt stykke j o r d s m o n
og støtter mellem benene en næsten mandslang
kølle, hvoraf den venstre viser en mere udarbejdet overfladebehandling end den til højre. Våbenet i et formentlig sekundært 116 sløjfeophæng
indrammes af en snoet krans med skiftevis glatte
bånd og perlesnore og viser det hjelmprydede
og kronede kongevåben i en version, svarende
til det, hans ældre bror Christian (II) førte før sin
tronbestigelse og i øvrigt svarende til hans farbroders, hertug Frederik (I)'s. 117 Hovedskjoldet
har den norske løve i første felt, Slesvigs to løver i andet, det holstenske nældeblad i tredje og

47*

732

DANMARKS KIRKER • S. KNUDS KIRKE

rødbrun, blå, grøn, mørkegrå, sort og hvid.
Guld er benyttet på hjelmkronen og grenslynget. Gravskriften står med gyldne minuskier på
sort grund.
Tavlen udførtes antagelig kort efter prins
Frans' død 1511 og var hermed måske det første
led i den storslåede u d s m y k n i n g af gravkoret i
Gråbrødre kirke, se ovf. En række enkeltheder
finder nære paralleller i andre dele af gravkorets
udsmykning, således i høj altertavlen (de spinkle
halvsøjler, det fligede bladværk), i k o n g Hans'
m o n u m e n t og i de bevarede våbentavler fra k o r stolene (hjelmkronens f o r m med ringdannede
led mellem takker, bladværket, detaljer i skjoldet). 119 Meget taler for, at alt er udført under én
mester eller værkstedsleder, nemlig Claus
Berg. 1 2 0 Den ringere kvalitet af tavlens udskæringer, navnlig af de stive og plumpt udførte
vildmænd, lader sig dog forklare, enten i en
tidsmæssig forskel mellem dette værk og de førnævnte, eller snarere som resultatet af en mindre
Fig. 589. Mindetavle nr. 1, o. 1511, for prins Frans (s.
733). Kobberstik fra Bircherod, Monumenta. - Memorial tablet no. 1, c. 1511, for Prince Frans.

Stormarns k r o n e s m y k k e d e svane i fjerde felt. I
hjerteskjoldet de oldenborgske bjælker. På
skjoldet hviler en kronet hjelm med opstandere i
f o r m af vifter med påfuglefjer og 10 faner med
det holstenske nældeblad. Fligede, oprullede
bladranker (hjelmklæde) udgår fra hjelmen. Et
tredelt profilled med hulkele mellem vulster adskiller denne del fra det tværrektangulære indskriftfelt. Et glat felt herunder i storfeltets fulde
bredde har antagelig været påsat et tilsvarende
led, som nu udlusede søm(dyvel)huller lader
ane, jfr. ndf.
Mindetavlen fremstår partielt stafferet, men
har antagelig haft en mere dækkende staffering.
Herpå tyder spor af kridtgrund, grønlig farve på
baldakinens underside og midtskabets lodrette
planker samt forgyldning på de snoede søjler.
En analyse af den nuværende staffering, der antagelig for størstedelen hidrører fra senere
istandsættelser, er aldrig foretaget. 1 1 8 Der er anvendt en broget farveskala, omfattende højrød,

Fig. 590. Mindetavle nr. 1, o. 1511, for prins Frans (s.
733). Tegning af August Behrends, N M . - Memorial
tablet no. 1, c. 1511, for Prince Frans.

PRINS FRANS' MINDETAVLE
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øvet medarbejders virksomhed. 1 2 1 Som m o n u menttype udgør mindetavlen en undergruppe af
- eller en parallel (»våbenepitafium«) til - andagts-eller billedepitafiet, der som genre udvikledes allerede fra 1300'erne i Tyskland og N e d e r landene. 122 Samtidig er tavlen nært beslægtet
med de begravelsesskjolde, som anvendtes ved
bisættelsesceremonier og siden ophængtes i kirkerne. 123 Skjolde af denne type og våbenepitafier
i øvrigt kendes blandt andet fra Lübeck. 124
Mindetavlen er tidligst nævnt 1593 som placeret i Gråbrødre kirkes kor på nordvæggen
over døren til sakristiet, vest for k o n g Hans'
sten og som pendant til de forsvundne epitafier
over Frans og dronning Christine, begge eller
muligvis kun sidstnævnte placeret på sydvæggen. 125 I den kortfattede beskrivelse anførtes
gravskriften dog - antagelig fejlagtigt - som stående over (min fremhævelse) våbenskjoldet. At
d ø m m e efter den ganske vist summariske gengivelse hos Bircherod o. 1679 (fig. 589) 126 havde
tavlen på dette tidspunkt en u d f o r m n i n g , der på
visse punkter afveg fra den nuværende. En væsentlig forskel viste indramningen, hvis småsøjler kronedes af kraftige bladkapitæler, der bar en
vandret, snoet stav, prydet med skiftevis store
og små spir. 127 Denne del var i gengivelserne
o. 1760 af Søren Abildgaard og Christian Brandt
erstattet med et udskåret topstykke af svungen
b a r o k f o r m med kugledannede prydspir (fig.
591, 574). En profileret fodliste ses i øvrigt u n der gravskriften, jfr. også fig. 590. 128 Det er
uvist, hvornår tavlen er blevet ændret. Topstykket kan være omarbejdet i forbindelse med
istandsættelserne i koret efter hvælvnedfaldet
o. 1680 eller snarere ved kirkens hovedistandsættelse o. 1750 (jfr. s. 518f.). I forbindelse med
overflytningen af de kongelige begravelser til
domkirken efter 1805, men før 1813, opsattes
mindetavlen i nærheden af kisten med de kongelige skeletter (s. 721). Placeringen var (fra første
færd?) på vestvæggen i søndre sideskib. 129
1875 fik tavlen sin nuværende plads i 1. fag af
kryptens nordre sideskib. I denne forbindelse
var den sandsynligvis genstand for gennemgribende snedkermæssig ændring og opmaling,
hvorunder bl.a. topstykket ændredes, det pro-

Fig. 591. Mindetavle nr. 1, o. 1511, for prins Frans.
Tegning, o. 1760, af Søren Abildgaard, (s. 733). I
N M . - Memorial tablet no. 1, c. 1511, for Prince Frans.

filerede bundstykke blev aftaget, og et ekstra
fodstykke tilføjedes. 130 1964 undersøgtes tavlen
af konservator Mogens Larsen med henblik på
en restaurering, der dog endnu ikke er gennemført. 131
2) (Fig. 572, 576,, 592-99, 789, 821), med antagelig sekundært indhugget årstal 1513 (se
ndf.). Mindesten over k o n g Hans, dronning
Christine og prins Frans. Tilskrevet Claus Berg.
Lys rødbrun, gotlandsk kalksten, 402x247
cm, måske Danmarks største brudstensflage af
kalksten. 132 Fladens midtparti optages af en søjlebåren gotisk portal, hvori står kongeparret og
deres yngste søn - kong Hans til venstre, dronning Christine til højre og prins Frans i midten, i
øvrigt ganske svarende til placeringen af deres
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grave foran højalteret (se ovf.). Både kongen og
dronningen holder deres regalier, mens sønnen
samler hænderne i bøn. På det skulderlange,
lokkede hår bærer kongen sin krone, formet
som en snoet krans, hvorover er skiftevis lilj e f o r m e d e led og takker, dannet af parvist m o d stillede blade o m k r i n g knop. Han er iklædt folderig kåbe med bred krave over underklædning
med dobbelt, riflet rouleau i halsen; på fødderne
oksemulesko. En stor flig af kåbens forstykke er
slået om og fastholdt under højre hånd, der
samtidig fatter om scepteret med kugleformet,
rillet knop forneden og spids med fliget bladkrans foroven. I venstre hånd firdelt rigsæble
med stavværksornamentik, om skuldrene to
kæder (fig. 593). Øverst på et bredt bånd den
ældste autentiske gengivelse i D a n m a r k af kæden fra det af Christian I indstiftede ordensbroderskab, den senere elefantorden, med parvist
modstillede elefanter mellem et led (måske en
spore) foroven afsluttet med vifter eller stråler;
som vedhæng i en mindre kæde er tre s a m m e n stillede rosetter eller ringe, hvorunder en medalj o n med den apokalyptiske j o m f r u Maria med
barnet i solgisel på måneseglet samt nederst en
medaljon med tre radiært stillede stave, sandsynligvis Kristi nagler, omsluttet af en ring. 133
U n d e r ordenskæden er en enkel kæde med firkantede led. Dronningen bærer på hovedet enkeslør, der sammen med halslinet kun lader ansigtet synligt. På hovedet krone med snoet
krans, hvorover bladformede, stærkt fligede
takker vikler sig ind i hinanden. Vid kappe over
underklædning, der under maven er skubbet op
i en række v - f o r m e d e folder. O m t r e n t parallelt
med kongens scepter bærer dronningen sit værdighedstegn, fastholdt under højre hånds pegeog ringfinger og formet omtrent som gemalens,
omend med rillet skaftring i stedet for profileret
på nedre del; venstre hånd hviler let på maven.

Fig. 592. Mindesten nr. 2, efter 1513, over k o n g Hans
(†1513), dronning Christine (†1521) og prins Frans
(†1511). Tilskrevet Claus Berg (s. 733). Henrik Wichm a n n fot. 1996. - Memorial no. 2, after 1513, for King
Hans (†1513), Queen Christine (†1521) and Prince Frans
(†1511). Attributed to Claus Berg.
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Fig. 593. O r d e n s k æ d e med vedhæng. Detalje af k o n g
Hans' portrætfigur på mindesten nr. 2 (s. 735). H e n rik Wichmann fot. 1995. - Collar of the Order of the
Elephant and pendant emblem. Detail of the relief of King
Hans on memorial no. 2.

En leddelt, smal kæde ligger hen over brystet.
Prinsen, der kun når forældrene til midt på livet,
har som faderen skulderlangt, bølget hår, oprullet i krøller og er iført dragt med firkantet
halsudskæring, korte ærmer og knælangt skørt
med tætstillede folder over underklædning med
folderige ærmer. På fødderne oksemulesko. Om
halsen en flettet kæde med vedhæng, formet
som bladroset med trekløver og to tilspidsede
blade o m k r i n g midtknop. Om livet bælte med
nedadvendt dolk, hvoraf kun skæftet er synligt
under højre arm.
Figurerne er indsat i en arkitektonisk ramme,
der samtidig udgør et r u m o m k r i n g dem.
Slanke søjler på kubiske, stjernesmykkede plinte
under basernes bladsmykkede profilled og med
bladdekorerede terningkapitæler bærer en svagt
tilspidset arkade, der sammen med krydsende
profilstave i cirkeludsnit illuderer en kvaderfuget portalindramning med indblik til et overhvælvet r u m . Bag figurerne er et ophængt draperi som et æresklæde, smykket med granatæblemønster i lavt relief. I en kæde med ring- og
halvmåneformede led hænger fra arkadens issepunkt en lysekrone med otte skåle, vist i et for-
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enklet skråperspektiv. 1 3 4 I sviklerne mellem arkadens buer er fire anevåbener for kongeparrets
forældre: i heraldisk højre side for kong Hans
(Brandenburg og Danmark) og i heraldisk venstre for dronning Christine (Sachsen og Bayern); yderst bladornamenter.
U d e n om portrætfeltet er en smal ornamentbort, præget af motiver fra den italienske renæssances antikinspirerede forråd af grotesker, o m end vilkårligt ordnede uden hensyn til s y m m e trien og suppleret med temaer af ikke-italiensk
karakter (fig. 594-96). De fire hjørnefelter er
særligt i n d r a m m e d e ligesom to høj rektangulære
felter forneden på den lodrette venstre ramme.
O p h æ n g t e bladguirlander med kvaster og overflødighedshorn mellem vaser udgør den ornamentale r a m m e på de vandrette led, mens stammen i de lodrette led dannes af frit kombinerede
arkitektoniske led og vegetabilske motiver, bl.a.
med granatæble og akantus. Herimellem er indsat forskellige figurer, der typemæssigt lader sig
ordne i fire kategorier: 1) Hoveder eller masker
med forskelligartede beklædninger: med vinger,
undertiden påsat svanehoved eller dødningehoved eller smykket med blade eller turban. 2)
Halv- eller helfigurer: i venstre side en kortskægget m a n d med fjerbesat skråbaret; en gejstlig, iklædt dalmatika og stola, krydset over brystet og bevæbnet med sværd i højre hånd, fane i
venstre; en kvinde med tætsluttende, opstående
hovedtøj og overkrop med markeret halslinning
samt to fisk (delfiner) med oprullede haler, der
bider sig fast ved hendes hals. I højre side en
engel med krans i højre hånd, fane i venstre; en
stående mand, iklædt antikiserende militærdragt
med kort feltherreskørt, o m e n d med baretlignende hovedtøj efter samtidig m o d e og bærende
over hovedet et kugleformet led (fig. 596).
Denne figur er, bortset fra hovedet, udført efter
træsnit af Hans Schäufelein o. 1513.135 3) Putti,
enkeltvis eller i grupper på to eller tre i forskellige aktiviteter: spillende fløjte, rækkende efter
druer, med kande, bæger og hund, holdende to
kvastprydede nedhæng, parvis omfavnende (eller k æ m p e n d e mod) hinanden. 4) N ø g n e eller
delvis nøgne figurer med vingebesatte huer:
rygvendt stående, der muligvis lader sit vand,

knælende med vrængegestus, siddende m e d
hånden under kinden og tynget ned af fabelvæsen med hoved på fugleklo. Enkelte motiver såsom dødningehovedet, granatæblet, den gejstlige skikkelse og englen lader sig tolke symbolsk
som hentydninger til døden og håbet om frelse
og udødelighed (granatæblet) i det hinsides. A n dre med obskøn karakter (kvinden med nøgen
overkrop, de nøgne, urinerende og knælende
m æ n d samt fabelvæsnerne) kunne generelt henvise til den syndige og lastefulde jordiske verden, mens atter andre helt synes at unddrage sig
en symbolsk tolkning (den fjerbaretprydede
mand, den antikt klædte soldat og de legende
putti).
O m k r i n g stenens fire sider er ført en bred
r a m m e med kongeparrets to våbenskjolde og
2x16 anevåbener, på de lodrette flanker underdelt med vandrette bånd i 2x4 felter. Kongens
kronede våben 136 er placeret foroven i den lodrette midtakse, flankeret af to køllebærende
vildmænd, hvoraf den højre er vist nøgen, mens
den venstre har et kort bladskørt. Begge løfter
med en hånd kronen, formet som kongens
krone på portrættet nedenfor, mens et bånd,
fæstnet til våbenskjoldet, bugter sig imellem
dem. Dronningens våben i midten forneden har
to stående løver som skjold- og kroneholdere og
viser det sachsiske våben som m i d t - og hjerteskjold. Anevåbnerne med tilhørende hjelmtegn
er ordnede parvis og repræsenterer kongeparrets
tipoldeforældre, i den øvre halvdel kongens, i
den nedre dronningens, idet de fædrene aner er
vist på heraldisk højre halvdel, de tilsvarende
m ø d r e n e aner på heraldisk venstre. Inden for
hvert skjoldpar står imidlertid som et atypisk
element kvindeskjoldet til heraldisk højre,
mandsskjoldet til venstre. Bortset herfra svarer
rækkefølgen af de enkelte par i hovedtræk til
den delvis forsvundne udskårne våbenserie i
Gråbrødre kirke, som den i første række kendes
fra Bircherod, Monumenta. D o g ses i u d f o r m ningen af visse skjolde uoverensstemmelser i
forhold til de udskårne våbener, ligesom der tilsyneladende er en række heraldiske fejl eller uregelmæssigheder i forhold til den reelle anerække. 137
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Fig. 594. Putti. Detalje af randbort på mindesten nr. 2 (s. 736). Henrik Wichmann fot. 1995. - Putti. Detail of outer
border on memorial no. 2.

Fig. 595. Masker og fantasivæsener. Detalje af randbort på mindesten nr. 2 (s. 736). Henrik Wichmann fot. 1995.
- Masks and fantastic creatures. Detail of outer border on memorial no. 2.

Fig. 596. Engle og mandsfigurer. Detalje af randbort på mindesten nr. 2 (s. 736). Henrik Wichmann fot. 1995. Angels and males. Detail of outer border on memorial no. 2.
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Fig. 597a-b. Portrætfigurer fra mindesten nr. 2. Henrik W i c h m a n n fot. 1995. a. K o n g Hans (s. 735). b. D r o n n i n g
Christine (s. 735). - Portrait reliefs on memorial no. 2. a. King Hans. b. Queen Christine.

På den vandrette r a m m e over våbenfrisens
nedre del er til venstre for midten under kong
H a n s ' skikkelse indhugget årstallet 1513 (fig.
598). Dette, der tidligst er nævnt 1593, tolkedes
allerede både af Werlauff og Mumme som en senere tilføjelse, dels på grund af det manglende
AD, dels fordi prinsens dødsår - forudsat at
dronningen havde ladet stenen udføre - også
manglede. 1 3 8 Hertil føjede Chr. Axel Jensen
(Gravsten I, 75) et epigrafisk argument, idet cifrene, navnlig femtallet, efter hans opfattelse
havde en ikke-sengotisk karakter. 139
Den store mindesten indgik i lighed med
prins Frans' tavle og Claus Bergs højaltertavle
som et centralt led i u d s m y k n i n g e n af gravkoret
i †Gråbrødre kirke, alt sandsynligvis udført på
initiativ af dronning Christine. Kong Hans' m o n u m e n t gengiver de tre m e d l e m m e r af kongefamilien, der begravedes her inden for tidsrummet 1511-21. Som anført ovf. angiver det indhuggede årstal, 1513, næppe stenens udførelsestidspunkt, men snarere alene dødsåret på ste-

nens vigtigste figur. Gengivelsen af dronningen
i enkelin, u d f o r m n i n g e n af kongevåbenet i en
version svarende til det af Christian II benyttede
efter 1513 (1515) samt anvendelsen af et grafisk
forlæg fra 1513 peger - indlysende nok - på et
begyndelsestidspunkt i eller efter dette år. Den
udarbejdede renæssanceornamentik må på dette
tidspunkt betragtes som et usædvanlig tidligt
eksempel herpå i hjemlig sammenhæng. 1 4 0
Werlauff tilskrev 1827, vistnok som den første,
Claus Berg »eller en af hans Elever« m o n u m e n tet, og tilskrivningen til altertavlens mester er
siden blevet almindeligt anerkendt. 141 Den b y g ger på stenens usædvanligt f o r n e m m e kvalitet
og lighedspunkterne med altertavlens portrætfigurer og ornamentik. Som anført af Chr. Axel
Jensen er der dog iøjnefaldende variationer i u d formningen af de enkelte våbenskjolde, hvilket
vidner om flere hænders medvirken. 1 4 2 I ansigts-, hår- og draperibehandling er der paralleller til den ganske vist yngre sten over biskop
Ivar M u n k (o. 1530, Ribe domkirke, jfr. DK
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Ribe 596), hvor motivet med de skjoldholdende
vildmænd genfindes ligesom på prins Frans'
tavle. De to stens komposition er dog indbyrdes
forskellige. Ribestenen følger den for gravsten
gængse opbygning med omløbende randbort og
evangelistsymboler i hjørnerne.
Om m o n u m e n t e t oprindelig har været placeret i vandret eller lodret position, dvs. som
gravsten eller epitafium, vides ikke med sikkerhed, men det er overvejende sandsynligt, at det
fra første færd - i hvert fald dokumenteret siden
1593 - har været anbragt i lodret stilling m o d
væggen i modsætning til de enkle gravsten, der
dækkede de kongelige grave. M e d en lodret placering kunne det have fungeret både som m i n detavle og som en art stiftermonument, relevant
i betragtning af kongefamiliens og navnlig
dronningens store donationer til klosterkirken. 143 Stenens komposition med den ensartede
våbenfrise, der er ført o m k r i n g alle fire sider,
finder paralleller blandt såvel samtidige v æ g m o numenter som gravsten og tumbaer. 1 4 4 I en m u lig opstilling som v æ g m o n u m e n t eller epitafium
savner stenen dog den - for denne type gængse udprægede tredimensionale karakter. Endvidere
mangler gravskrift og andagtsbillede, som det
almindeligt ses på epitafier. 145 Midtbilledets k o m position, hvor de kongelige er afbildet stående
under en portal og på baggrund af et r u m , evt.
med ophængt bagtæppe, genfindes såvel blandt
vandret anbragte gravsten- eller plader (således
den Claus Berg tilskrevne gravsten i Odense
S. Hans over Anne Gyldenstjerne, †1521) og
tumbadækplader som blandt lodret stillede vægmonumenter. 1 4 6 Det mønstrede ærestæppe fin-

Fig. 598. Årstallet 1513, u d h u g g e t nederst på mindesten nr. 2 (s. 738). Henrik W i c h m a n n fot. 1996. - The
year 1513, carved at the bottom of memorial tablet no. 2.
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Fig. 599. Mindesten for k o n g Hans og hans familie.
Tegning af Søren Abildgaard 1760, NM (s. 719). Memorial for King Hans and his family.

des som motiv bl.a. på kongens majestætsegl fra
1500147 samt på hans bislagssten fra Københavns
slot (1503, N M . Inv. nr. 2162a).
Den store kalksten bærer præg af at være flyttet et antal gange; således ses hen over kongeparrets hoveder en vandret brudlinje, hidrørende fra flytningen 1815 og sekundært udbedret
med cement. Endvidere ses mindre reparationer
og afhugninger af enkelte led samt en række
graffiti, heriblandt årstallet 1615 på skjoldrækkens nedre, venstre del. Visse enkeltheder, f.eks.
i portrætfigurerne eller våbenskjoldene kunne
muligvis have været fremhævet med staffering,
men sikre spor heraf har ikke kunnet erkendes. 148
Antagelig fra første færd og i hvert fald i tidsr u m m e t 1593-1815 var den opsat i nordvæggen
af Gråbrødre kirkes kor under det nordøstligste

740

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

Fig. 600. Indre af krypten, set m o d nord. Henrik Wichmann fot. 1996. - Interior of the crypt, looking north.

vindue, dækkende den nedre del af vindueslysningen. 1815 overført til domkirkens søndre sideskib, 9. fag. Trods store flytteomkostninger
(fire ugers arbejde, 827 rdl.) brækkede den vældige sten i to dele ved udtagningen fra n o r d m u r e n i Gråbrødre kirke. 149 1830 og 1841 ferniseredes den store sten, mens gesimsen o m k r i n g
maledes. 1875 overflyttedes stenen til sin nuværende plads i nordre sideskibs østmur. Ved
denne lejlighed udbedredes den med cement af
maleren August Behrends. 1 0 2 1974 foresloges

stenen atter istandsat, hvilket dog ikke er sket. 131
3) (Jfr. fig. 571, 600), 1817, af hvidligt, poleret
m a r m o r , 57,7x112,4 cm. Latinsk indskrift med
fordybede versaler, her i oversættelse efter
Mumme 200: »Herunder gemmes benene af J o hannes, Konge til D a n m a r k og Norge; af C h r i stine, hans dronning, samt af begge sønner:
Christian den anden, konge til D a n m a r k og
Norge, hvem Sverige også adlød som den
havde adlydt hans fader, og af den kongelige
prins Franciscus. Disse levninger er efter k o n g e -

KONGELIGE GRAVSTEN

lig befaling ført herhid i året 1805 fra denne bys
såkaldte franciskanerkirke. Blødt hviler benene«.
U d f ø r t på initiativ af prins Christian (VIII)
Frederik i forbindelse m e d nedsætningen af de
kongelige begravelser 1817 (s. 721). Indskriften
forfattedes efter prinsens approberede udkast af
stiftsprovst Stephan Tetens. 150 1817-74 opsat i
søndre sideskibs 9. fag, indrammet af profilerede led og placeret på en skrå sokkel af bremersandsten (jfr. fig. 576, 580) foran kong Hans'
mindesten. 1875 indsat i nordvæggen under
prins Frans' epitafium.

KONGELIGE GRAVSTEN
Til de kongelige begravelser i nordre sideskibs
østende udførtes 1875 fire gravsten (nr. 1-4),
hvoraf to angiveligt var o m h u g g e t af ældre sten
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(nr. 2 og 3(?)). Kalksten af identisk f o r m , o m e n d
af forskellig farve, med fordybede randstriber
og indskrifter med forsænkede versaler i tillempet middelalderstil, 151 o m e n d af varierende dimensioner, alt efter tegning af J. Magnus Petersen og leveret af sten- og billedhugger Chr.
Hintze. 1 5 2 1883 tilføjedes to tilsvarende sten over
dronning Elisabeth og prins Hans (nr. 5-6), ligeledes udført efter tegning af Magnus Petersen og
denne gang leveret af sten- og billedhugger
V. T. Nielsen. 1 5 3 Samtlige sten er placeret med
hovedenderne på en lige, nord-sydgående linje
(fig. 567, 600).
1) (Fig. 601a), 1875. »Hans Danmarks Sueriges Norges Vendes og Gotes konning«. Gråsort
kalksten. 195x70,5 cm. 1. fag af kryptens nordre
sideskib, sydligst i rækken.
2) (Fig. 601c), 1875. »Cristine Danmarks Sueriges N o r g e s Vendes og Gotes drotning«. Lys

Fig. 601a-c. Gravsten, 1875, for k o n g Hans og hans nærmeste familie (s. 741). NE fot. 1987. a. Gravsten for k o n g
Hans. b. Gravsten for prins Frans. c. Gravsten for dronning Christine. - Tombstones, 1875, for King Hans and the
closest members of the f a m i l y . a. Tombstone for King Hans. b. Tombstone for Prince Frans. c. Tombstone for Queen
Christine.
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Fig. 602a-c. Gravsten, 1875 og 1883 for Christian II og hans nærmeste familie (s. 742). NE fot. 1987. a. Gravsten
for Christian II. b. Gravsten for prins Hans. c. Gravsten for dronning Elisabeth. - Tombstones, 1875 and 1883 for
Christian II and closest members of the f a m i l y . a. Tombstone for Christian II. b. Tombstone for Prince Hans. c. Tombstone
for Queen Elisabeth.

r ø d b r u n kalksten. 188x72,5 c m . Placeret i 1. fag.
af k r y p t e n s n o r d r e sideskib, nordligst i rækken.
3 ) (Fig. 601b), 1875. » F r a n s K o n n i n g H a n s s e s
søn aff D a n m a r k « . Lysgrå kalksten. 162x73 c m .
I m e l l e m n r . 1 og n r . 2.
4)

(Fig. 602a),

1875.

»Cristiern

Danmarks

Sueriges N o r g e s Vendes og Gotes konning«.
Gråsort kalksten. 195x70 cm. Sydligst i k r y p t e n s ø s t l i g s t e f a g . F ø r 1883, s o m n r . 1 - 3 , s y d f o r
k o n g H a n s ' s t e n (jfr. f i g . 567).
5 ) (Fig. 602c), 1883. » E l i s a b e t D a n m a r k s S u e riges N o r g e s Vendes oc G o t e s d r o t n i n g « . G r å sort kalksten. 196x73 cm. Nordligst i kryptens
østligste fag.
6 ) (Fig. 6 0 2 b ) , 1883. » H a n s K o n n i n g C r i s t i erns

søn

aff

Danmark«.

Gråsort

kalksten.

1 6 1 x 7 3 c m . I k r y p t e n m e l l e m n r . 4 og 5.

SOPHIE ELISABETH (PENTZ')
KIRSTEN

MUNKS

OG

BEGRAVELSER

23. juli 1658 foregik i d o m k i r k e n en dobbeltbisættelse
af Christian IV's og Kirsten M u n k s datter, Sophie
Elisabeth (Pentz), †29. april 1657 på Boller, og af Kirsten M u n k , kongens anden hustru, †19. april 1658
smst. Om den højtidelige handling, der fandt sted
midt under svenskekrigene, findes et ganske fyldigt
kildemateriale. 1 5 4 Selve kistelægningen og forberedelserne til begravelsen af de to kvinder er særligt belyst
i to breve til Leonora Christine, datter af Kirsten
M u n k og yngre søster til Sophie Elisabeth. 29. april
1657 beskrev Ellen Arenfeldt - Kirsten M u n k s kusine
- udførligt udstyret i Sophie Elisabeths kiste: »hon
k o m m e r i hindes kiste, i huid sølstøck kiol och en
fløiel d ø n n e (dyne) och røtt fløiels tapett och i en tin
kiste, ded aller pregtigste hindes fru M o d e r kand«.
Kisten forblev antagelig på Boller og nævnes først et
år efter i forbindelse med forberedelserne til hendes
og den nyligt afdøde moders bisættelseshøjtidelig-
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hed. I et brev 24. juni 1658 fra Christiane, g . m . H a n nibal Sehested, til søsteren omtales fornyelse af en
fjæl i Sophie Elisabeths kiste, ½ fingerbredde bredere
end det andet (den tidligere?), forberedelser til nedsætning af moderens lig i den yderste kiste, hvoraf
foden var o m t r e n t færdig, og færdiggørelsen af kisteklædet, hvortil var gået 26¼ alen sort fløjl. E n d v i dere nævntes arbejde m e d tilvejebringelse af klæde til
sørgetogets deltagere, dvs. familiens medlemmer,
Kirstens M u n k s folk, de ledsagende præster og heste. 155 Kirsten M u n k s kisteudstyr, som m a n må have
taget vare på umiddelbart efter hendes død, omtaler
brevet dog ikke. 156 18.juli 1658 k o m kisterne til
Odense, hvor de blev m o d t a g e t uden for byen af adel
og gejstlige og indført i Adelens gård, og fem dage
senere gennemførtes begravelsen i d o m k i r k e n med
deltagelse af Kirsten M u n k s børn, b ø r n e b ø r n og svigersønner, Corfitz Ulfeldt dog undtaget. 1 5 7
I forbindelse med Fyns belejring i efteråret 1659 lod
Ellen Arenfeldt - vel af f r y g t for svenskernes erobring - aftage kisternes u d s m y k n i n g af fløjl og lærred
samt sølvkistebeslag. Klenodierne opbevaredes i et
træskrin og en stor firkantet kiste, som imidlertid december 1659 - otte dage efter Fyns tilbageerobring blev beslaglagt af generalmajor Frantz Joachim
Trampe. 1 5 8 Trods gentagne klager synes kistetilbehøret ikke at være blevet tilbageleveret. 159 E n d n u 1664
fandtes kisterne m e d sikkerhed i domkirken, da skiftekommissionen efter Kirsten M u n k 8. m a j og atter
9. sept. 1664 indskærpede, at de to lig, f r u Kirsten
M u n k s og fru Sophies, som endnu stod i S. Knuds
kirke, skulle henføres til N ø r r e B r o b y kirke, sognekirke til Lundegård, Kirsten M u n k s og siden hen datteren Christianes ejendom. 1 6 0 I N ø r r e B r o b y var Kirsten M u n k s forældre, Ludvig M u n k og Ellen M a r svin samt sidstnævntes anden mand, K n u d Rud begravet. Efter alt at d ø m m e k o m der ikke til at finde
nogen overflytning sted - i hvert fald ikke på det
tidspunkt - måske fordi Lundegård (med tilhørende
sognekirke) s a m m e år af fru Kirstens svigersøn, H a n nibal Sehested mageskiftedes m o d Iversnæs (Wedellsborg) til Christian Urne. 1 6 1
Uanset kisternes senere skæbne er det bemærkelsesværdigt, at deres tilstedeværelse i S. K n u d s kirke
er nævnt af flere kilder fra 1700'erne. Således anførte
præsten og antikvaren Peder Jensen Lucoppidan
(†1717), at Kirsten M u n k s »endnu staar« i den store
begravelse, »som er bygt ved den nørre Side ved
Choret, som nu tilhører Vitinghof og siden brigader
Brockdorf« (dvs. Valkendorfs kapel, jfr. s. 831). 162
Sophie Elisabeths kiste blev ikke omtalt. De nære
slægtsbånd mellem Valkendorf-, Brockenhuus-,
Marsvin- og Ulfeldtfamilierne kan medvirke til at
forklare, h v o r f o r kisten (kisterne) fik netop denne
placering. 1 6 3 Også Jacob Bircherod opregnede 1730 Kirsten M u n k blandt de f o r n e m m e personer, der var be-
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gravet i kirken, o m e n d uden angivelse af kistens placering. 164 1774 anførte DaAtlas, at både Kirsten
M u n k s og hendes moders(!) to tinkister havde stået i
Valkendorfs kapel, m e n at begge (nu) var sat ned i
»de Brokdorfers Begravelse, som er neden under
samme«. 1 6 5 Efter kirkens hovedistandsættelse o. 1750
var krypten dog ikke direkte tilgængelig på grund af
anbringelsen af faste stolestader på dette sted, jfr. fig.
294,H og 474. Dette bekræftedes 1811 i Vedel Simonsen, Samlinger. Dennes omtale af de to »med sort Fløjel overtrukne Tinkister« byggede derfor - ligesom
den førnævntes - næppe på selvsyn, m e n på en m e d delelse fra anden side. 166
Som optakt til sin beskrivelse af d o m k i r k e n undersøgte Mumme k r y p t e n 1842. Blandt de ti derværende
kister udpegede han to sandsynlige som tilhørende
Kirsten M u n k og hendes datter, Sophie Elisabeth,
idet han korrigerede den ældre fejlagtige omtale af
Ellen Marsvins lig her. 167 En fornyet ransagning
fulgte 1847 på initiativ af den daværende guvernør af
Fyn, kronprins Frederik (VII) med det særlige formål
at k o m m e til kundskab o m , hvorvidt Christian IV's
anden hustru, Kirsten M u n k , deres datter Sophie Elisabeth og svigersønnen Hannibal Sehested (jfr. s. 713)
virkelig var bisat her, som traditionen ville vide. 168
Som konklusion på undersøgelsen, hvis historiske
ekspertise repræsenteredes af Caspar Paludan-Müller,
fastsloges det, at »en uforklarlig Skuffelse maatte
f m d e Sted«, hvis to af de særligt undersøgte kister
ikke skulle g e m m e levnene af de to førstnævnte. E f ter undersøgelsen blev den som Kirsten M u n k s u d pegede kiste, indeholdende det balsamerede lig af en
ældre kvinde (den senere som Anne Brockenhuus'
erkendte kiste, j f r . s. 840), smykket med dennes navnetræk og en grevekrone. Sophie Elisabeths kiste
blev ud fra et udelukkelsesprincip identificeret med
den ndf. omtalte kiste. I en tredelt kiste m e d mellem-

Fig. 603. Kiste, sandsynligvis for Sophie Elisabeth
(Pentz) (†1657) (s. 744). Mouritz Mackeprang fot.
1905. I N M . - Coffin, probably of Sophie Elisabeth
(Pentz) (†1657).

744

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

kiste af tin registreredes her en kvinde, der på grund
af den rige gule - i det rødligt spillende - hårvækst og
»andre tegn« skønnedes ikke at have nået nogen høj
alder. Som særligt bemærkelsesværdigt fremhævedes
i øvrigt rygradens udtalte skævhed. D e r u d o v e r blev
det rige kisteudstyr beskrevet.
M e d u d g a n g s p u n k t i til dels upublicerede kildestudier ved historikeren M. C. Kall Rasmussen 1 6 9 offentliggjorde biskop Engelstoft 1878 en kritisk revision af
de 30 år ældre resultater. Ligesom Kall Rasmussen
anfægtede han identifikationen af Kirsten M u n k s kiste og inddrog i stedet A n n e Brockenhuus' navn i
debatten s o m et mere sandsynligt alternativ. 170 Paludan-Müller fastholdt dog sin ældre konklusion af
mangel på konkret bevismateriale. 1 7 1 Dette k u n n e
imidlertid fremlægges 1905, da Nationalmuseet ved
en fornyet, nøje ransagning af kisten f r e m d r o g fragment af et ligklæde m e d initialer - efter alt at d ø m m e
- for H e n n i n g Valkendorf (den ældre) og A n n e B r o c kenhuus. D e r m e d k u n n e den ældre teori omsider afvises til fordel for en m e r e sandsynlig identifikation af
liget s o m A n n e Brockenhuus', H e n n i n g Valkendorfs
mor. 1 7 2 M a n undlod dog at foretage en fornyet u n dersøgelse af den som Sophie Elisabeths udpegede
kiste i lyset af den reviderede erkendelse. 1 7 3 Ved en
foreløbig undersøgelse 1996 af den ndf. beskrevne kiste s o m led i en k o m m e n d e restaurering k u n n e identifikationen fra 1847 imidlertid underbygges med nye
argumenter. 1 7 4

Kiste (fig. 603-04), 1657 med senere tilføjelser,
efter alt at d ø m m e indeholdende Sophie Elisabeth, *20. sept. 1619, datter af Christian IV og
Kirsten M u n k , g . m . rigsgreve Christian von
Pentz, †29. april 1657 på Boller, begr. 23.juli
1658. 206x79 cm, 95 cm høj (incl. låg). Firkantet
yderkiste af eg med tresidet, tagformet låg. På
låg og sider er vandrette rækker af regelmæssigt
placerede sømhuller, hidrørende antagelig fra
fastgørelse af stofbetræk og vel også af kistebeslag. Enkelte fragmenter af sort klædes(fløjls)betræk, fandtes såvel på låget som på
siderne. 175 Heri en tætsluttende inderkiste af fyr
(195x69 cm, 64 cm høj), beklædt med tin eller
bly, der på inderkistens ene sekundære endegavl
var fæstnet med søm. Metalbetrækket var foroven ført op i et tagformet låg af f o r m som
yderkistens, således at dette næsten havde karakter af en selvstændig kiste. 176 Fyrrekisten, til
hvis øvre kant var fæstnet baner af groft lærred,
var også indvendigt lærredsbeklædt. Tre løse
brædder af uens bredde udgjorde låget. I kisten

Fig. 604. Interiør af (†)begravelse nr. 3. D e n bageste
kiste sandsynligvis indeholdende Sophie Elisabeth
(Pentz) (†1657) (s. 744). Henrik W i c h m a n n fot. 1995.
- Interior of (†)grave no. 3 with coffin, probably of Sophie
Elisabeth (Pentz) (†1651).

er registreret levn af et kvindeligt individ, der at
d ø m m e efter tænderne og knoglerne må karakteriseres som yngre (mellem 30 og 40 år) og ud
fra bækkenets f o r m må skønnes næppe at have
gennemgået nogen børnefødsler. Det lyst r ø d brune hår var samlet i fletninger, oprullet ved
ørerne og fæstnet med bånd. Et særkende ved
skelettet var en udtalt rygskævhed. 1 7 7 Ligklædningen og kisteopredningen omfattede følgende, som registreret allerede 1847: en hue, besat med sølvkniplinger og en ligdragt med vide
ærmer, åben på ryggen som en løjert og på f o r stykket besat med båndsløjfer, som huen af gullighvidt, sølvindvirket silke (sølvmor); tre h o vedpuder, to af rødt fløjl og en af silke som
ovenstående, alle besat med sølv og sølvforgyldte kniplinger ligesom en kvadratisk silkeansigtsdug, to lange dyner af m ø r k gullig silke og
et stort rødt fløjls omslagsklæde med lange gulligthvide silkefrynser. 178 Som kistefyld og indhold i puderne var forskellige tørrede urter.
Kisten blev af Mumme 304f. forsøgsvis identificeret som Kirsten Munks, ikke mindst ud fra
det prægtige kisteudstyr, som det lille kighul lod

SOPHIE ELISABETHS OG KIRSTEN MUNKS BEGRAVELSER

ane (jfr. ovf.). M e d udgangspunkt i aldersbestemmelsen af afdøde som yngre og i øvrigt ud
fra et udelukkelsesprincip udpegedes denne kiste
1847 som Sophie Elisabeths. Identifikationen
fastholdtes - dog uden yderligere undersøgelser
- både af Engelstoft (1878) og Mackeprang (1905).
Sidstnævnte aftog alene yderkistens låg, jfr.
fig. 603. Efter den seneste undersøgelse (1996) er
yderligere tilføjet nye iagttagelser til støtte herfor.
Som anført ovf. er der ikke ved analyse af
tænderne og skelettets dele påvist noget, der
kunne tale imod, at knoglerne netop tilhører
den 39-årige Sophie Elisabeth, som - så vidt vides - døde barnløs. En rygskævhed synes vitterligt at have gjort sig gældende, både hos hende
og hos to af hendes søstre. 179 Ligets dragt (en
sølvstykkes kjole) samt kistens udstyr (rød
fløjlsdyne og ditto tæppe) og materiale (tin),
som beskrevet i det ovf. nævnte brev, svarer til
det registrerede. Afdødes kongelige tilhørsforhold medvirker til at forklare kistens prægtige
udstyr, ikke mindst anvendelsen af mellemkiste
af tin, et privilegium, som adelen blev frataget i
henhold til forordningen af 1576.180
Som nævnt ovf. er kisten sikkert d o k u m e n teret i kirken indtil 1664. Omtalen i 1700'erne af
denne (og dens pendant) som en tinkiste, beklædt med fløjl, kunne enten forklares ved
manglende nøjagtighed hos meddeleren eller
som en hentydning til metalmellemkisten, som
et kighul (jfr. ovf.) gav indblik til. Yderkistens
sømhuller vidner om en beklædning med stof
og vel også om en u d s m y k n i n g med kistebeslag, som i første instans fjernedes 1659. Stoffragmenter på lågets sekundære endegavl røber
dog en senere istandsættelse af kisten, måske u d ført i forbindelse med undersøgelsen 1847.
E n d n u 1905 placeret i kapellets krypt. Et forslag om at beklæde kisten med sort fløjl og for-
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syne den med en sølvplade med Sophie Elisabeths navn f r e m k o m 1907, men blev ikke realiseret. 181 Placeret i (†)begravelse nr. 3 (s. 876).
†Kiste, 1658, tilhørende Kirsten M u n k , *6. juli
1598, †19. april 1658 på Boller, begr. 23.juli i
S. Knuds kirke. Om u d f o r m n i n g e n af ligets
dragt samt kistens udstyr og materiale vides intet konkret ud over tilvirkningen af et †kisteklæde af sort fløjl; endvidere, at den - svarende
til den ovf. beskrevne kiste - oprindelig havde
u d s m y k n i n g af fløjl og lærred samt sølvkistebeslag, der fjernedes 1659. At d ø m m e efter den
overdådighed, der i øvrigt blev lagt for dagen
ved de to kvinders begravelse, tør man uden
videre slutte, at Kirsten M u n k s udstyr ikke har
været mindre prægtigt end datterens. Kisten var
endnu 1664 i kirken. Hvorvidt de ovf. nævnte
planer om at flytte denne og Sophie Elisabeths
kiste til N ø r r e B r o b y kirke kun er blevet realiseret for den ene kistes v e d k o m m e n d e , kan
hverken underbygges arkivalsk eller ved en ransagning af begravelserne i denne kirke. 182 Den
omstændighed, at der endnu i 1700'erne og i begyndelsen af 1800'erne omtales to tinkister i
krypten under Valkendorfs kapel, mens Mumme
1842 og de senere kisteundersøgelser kun nævner en enkelt relevant, nemlig den ovennævnte
(omend med tinmellemkiste), tyder på, at Kirsten M u n k s †kiste er blevet fjernet eller nedgravet på kirkegården inden for det nævnte tidsr u m . At det sidstnævnte skulle være sket, uden
at det er blevet registret, f o r e k o m m e r dog lidet
sandsynligt i betragtning af kistens formodede
prægtige udstyr. Udelukkes kan det derfor heller ikke, at meddelelsen 1774 (og atter 1811 samt
1815) om tilstedeværelsen af to kister i den i øvrigt utilgængelige krypt har været urigtig, og at
Kirsten M u n k s †kiste er blevet fjernet eller kasseret tidligere, måske i forbindelse med kirkens
store modernisering o. 1750.
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Fig. 605. G r u p p e p o r t r æ t af T h o m a s Brodersen Risbrich og hans familie, u d f ø r t 1651 med tilføjelse o. 1652.
Tilskrevet Hans Schütte. Detalje af epitafium nr. 6 (s. 766). Henrik Wichmann fot. 1995. - Group portrait of
Thomas Brodersen Risbrich and his family, painted in 1651 with additions in c. 1652. Attributed to Hans Schütte. Detail of
wall monument no. 6.

EPITAFIER OG MINDETAVLER
NOTER s. 937
D o m k i r k e n s beholdning af ældre epitafier og m i n d e tavler svarer til det materiale, Vedel Simonsen, Samlinger registrerede 1811 og Mumme beskrev i detaljer
1844. Siden hen er k u n få m o n u m e n t e r k o m m e t til,
enten overført fra andre bygninger eller nyfremstillet
(fig. 606).
Som nævnt s. 710 m e d f ø r t e kirkens hovedistandsættelse et radikalt indgreb i gravminderne, selvom
m æ n g d e n af kasserede epitafier synes væsentlig m i n dre end omfanget af ødelagte eller o m h u g g e d e gravsten. I alt er således bevaret 23 (22) epitafier eller m i n detavler fra tiden før 1753. Det nøjagtige o m f a n g af
†epitafier lader sig dog vanskeligt fastslå m e d sikkerhed, eftersom hovedkilden til kirkens ældre g r a v m i n der, Bircherod, Monumenta k u n registrerede m o n u menter, der var forsynede m e d indskrifter. En vis
usikkerhed findes endvidere mht. en nøje sondring
hos Bircherod mellem epitafier og gravsten. En vigtig supplerende kilde er derfor som nævnt s. 699 Jacob Bircherods Topographia Otthiniensis fra o. 1728.
Ud over lejlighedsvise istandsættelser af enkelte
epitafier gennemførtes en samlet renovering af m o -

n u m e n t e r i forbindelse m e d kirkens store istandsættelser 1748-54 og 1868-75 (s. 708ff.). En række af epitafierne er både i anden del af 1700'erne og i tiden
o m k r i n g Herholdts restaurering blevet flyttet fra deres oprindelige pladser, i sidste instans utvivlsomt af
æstetiske hensyn for at friholde midtskibets piller for
v æ g m o n u m e n t e r . 1964 foretog konservator M o g e n s
Larsen en undersøgelse af samtlige træepitafier m e d
henblik på en istandsættelse. 131 D e n n e er dog indtil
videre k u n g e n n e m f ø r t for udvalgte m o n u m e n t e r s
vedkommende.

1) (Fig. 607-09, 790), o. 1580 med senere ændringer. »Gerhardus Rantzovius (Gert Rantzau), søn
af Paul (Rantzau til Lindved, Arievad og H i m melmark), sønnesøn af Johan (Rantzau til Breitenburg), der u d k æ m p e d e en tvekamp med en
anden holstensk adelsmand (Frederik Brockdorff, jfr. ndf.) ved den lejlighed, da k o n g Frederik II af D a n m a r k i Odense by overdrog her-

Fig. 606. Oversigtsplan over placeringen af kongelige mindetavler og sten (K1-3) samt af epitafier (E1-28) og
bygnings- og mindesten (M1). Jfr. også fig. 663 og 743. Tegning af MN 1996. - Survey plan of the placement of the
royal sepulchral monuments (K1-3) and of the wall monuments and memorial tablets (E1-28, Ml). Cf. also figs. 663 and
743.
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Fig. 607. Epitafium nr. 1, o. 1580 m e d senere ændringer, over Gert Rantzau (†1580, s. 747). NE fot. 1987.
- Wall monument no. 1, c. 1580, with later changes, for
Gert Rantzau (†1580).

t u g d ø m m e t Slesvig som len til de holstenske
hertuger Hans og Adolf. Han sårede denne alvorligt gentagne gange, men blev selv gennemboret af sværdet. I overværelse af kongen og
hertugerne, samt de danske og holstenske adelsm æ n d blev der på hans farbror Henrik Rantzaus
bud foranstaltet en ærefuld begravelse. Hans
mor, Beate, som næsten inden for et år havde
mistet sin ægtemand, en datter og nu denne sin
ældste søn, indrettede sørgende gravstedet, ikke
uden sorg over dødsfaldet, k u m m e r og tårer.
Han døde i det Herrens år 1580, den 19.[!] maj,
26[!] år gammel«. 1 8 3 (Bircherod, Monumenta nr.
X X X I X (Gråbrødre kirke); Resen, Fyn 93f.;
MarmDan I, 225f.; Mumme 214). 184 Jfr. gravsten
nr. 2.

Mindetavle af træ, 93x54,5 cm med halvrund
øvre afslutning, indsat i hulkelsramme. I tavlens
øvre del er indfældet et relief af forgyldt k o b berblik, 21,5x16 cm. Relieffet, hvis nedre del
bryder ind i gravskriftens første linje, er sammensat af flere dele: et billedfelt m e d N å d e s t o len, indrammet af en rulleværkskartouche med
de fire evangelister, en smallere ornamental og
figurativ frise og yderst en profilliste. U d s m y k ningen, der er udført i ophøjet relief m e d punsling af baggrunden, viser i det centrale felt N å destolen under en trekantet s k y b r æ m m e , hvori
ses Helligåndsduen. På et folderigt klæde, holdt
af to engle, hviler Kristi afsjælede legeme, der
støttes af Gud Fader med en høj tiaralignende
hovedbeklædning. Bagved ses tre andre engle,
hvoraf den venstre fatter om Kristi kors med
angivne naglehuller på tværarmene. Indramning
af rulleværkskartoucher, der foroven og forneden har skjoldfelter (det nederste lodret delt for
Rantzau), mens sidernes kartoucher er suppleret
med overflødighedshorn. I hjørnerne de fire siddende evangelister, øverst Johannes og Mattæus
(tv. og th.), nederst Markus og Lukas (tv. og
th.). Figurerne er i en forenklet version udført
efter kobberstukne forlæg af Georg Pencz
(†1550).185
En ydre vandret r a m m e er sammensat af
identiske rulleværks-og frugtprydede matricer,
der delvis er beklippede; matricerne har i midten
diademhoveder, flankeret af parvist modstillede
figurer, en siddende nøgen m a n d og kvinde og
afsluttes af (halvt) mandelformet, perleindrammet ornament. Både m æ n d og kvinder holder
stave, foroven afsluttet med forklignende spids.
De lodrette dele, der er indbyrdes forskellige,
viser på hver side to stående, musicerende kvinder, placeret mellem kartoucher m e d løve-,
engle- og diademhoveder. Kvinderne forestiller
muligvis fire af muserne, i venstre række med
harpe og strygeinstrument, i højre med basun
og luth, vel som en hentydning til den afdødes
intellektuelle dyder. 186 Også sidestykkerne er
delvis beklippede, hvilket k u n n e tyde på, at
disse rammestykker er sekundært sammenføjet
(se ndf.). Yderst en profilliste, der også kan være
påsat sekundært.
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Fig. 608. Nådestolen. Detalje af epitafium nr. 1 over Gert Rantzau (s. 748). NE fot. 1987.
- Throne of Grace. Detail of wall monument no. l for Gert Rantzau.

Sortstafferet med den latinske gravskrift m a let i gult med kursiv, navne dog med versaler.
Mindetavlens u d f o r m n i n g og tidlige historie
er nøje knyttet til et nu forsvundet epitafium,
der tidligere fandtes i †Gråbrødre kirke. Efter
sønnens død lod Beate Rantzau, som angivet på
mindetavlen, indrette hans gravsted eller begravelse. 187 I alt tre gravminder blev antagelig u d ført for Gert Rantzau - foruden mindetavlen en
gravsten (nr. 2) og et nu forsvundet epitafium. I
de ældste kilder h e r o m nævnes imidlertid k u n ét
m o n u m e n t , forsynet med ovennævnte grav-

skrift. Kilderne er dog indbyrdes i modstrid,
hvad angår m o n u m e n t e t s materiale, der dels
nævnes som værende af m a r m o r (1581), dels af
forgyldt kobber (1590, 1597). 188 De to sidstnævnte beskrivelser lader formode, at væsentlige dele af m o n u m e n t e t var af metal, ligesom
Peter Lindebergs omtale hentyder til, at også
gravskriften var indridset i metallet, ikke blot
malet på træ som den nuværende tavles. D e r imod er den første omtales hentydning til et
m o n u m e n t af m a r m o r og til afdødes (portræt)buste vanskelig at forklare, m e d m i n d r e der

750

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

epitafium nr. 1. Resen, Fyn 93f. gengiver ligeledes epitafiets tekst og omtaler placeringen i siden i det nedre kor. 191 I de senere beskrivelser fra
1700'erne og begyndelsen af 1800'erne er alene
omtalt mindetavle og gravsten eller blot sidstnævnte. 1 9 2 Det oprindelige epitafium var da tilsyneladende gået tabt. D e r i m o d er det Rantzauske epitafium »af træe«, der 1806 solgtes ved
auktionen over †Gråbrødre kirkes inventar og
gravminder, sandsynligvis identisk m e d den eksisterende mindetavle. 1 9 3
Vel under indtryk af Rasmus N y e r u p , der året
forinden havde besøgt kirken og bl.a. f r e m h æ vet Gert Rantzaus ligsten og mindetavle som
bevaringsværdige, valgte hospitalsdirektionen
at lade buddet gå tilbage. 194 Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger blev Rantzaus træepitafium hensat på hospitalsloftet, hvilket kan være årsagen
til, at en række kilder i 1800'erne betegnede det
som bortkommet. 1 9 5 1875 k o m tavlen imidlertid
atter for dagens lys, da C. V. Engelhardt fra D i Fig. 609. †Epitafium over Gert Rantzau, oprindelig
opsat i †Gråbrødre kirke (s. 750). Efter Bircherod,
Monumenta nr. X X X I X . - †Wall monument for Gert
Rantzau, originally hung in †Greyfriars Church.

er sket en forveksling med den tilhørende gravsten (nr. 2).
I Bircherod, Monumenta er o. 1679 omtalt indskrifterne på tre gravminder. Mindetavlens tekst
er gengivet umiddelbart efter gravstenens som
refererende til to selvstændige, nærved placerede m o n u m e n t e r (nr. X X X I X og XXXVIII).
Derudover er blandt †Gråbrødre kirkes første
monumenter 1 8 9 både gengivet (fig. 609, 790) og
afskrevet et epitafium (nr. XV), hvis tekst r u m mer en langt fyldigere biografi på tysk og latin
over afdøde, herunder omtalen af hans drabsmands identitet og en fra ovennævnte afvigende
dødsdato (30. april). 190 Dette epitafium havde
høj renæssanceform med søjleindrammet (gengivet påfaldende smalt i forhold til bredden)
storfelt, sidevinger, top- og hængestykke, alt,
bortset fra førstnævnte, dækket af gravskrifter. I
storfeltet var indsat en fremstilling af Nådestolen, hvorunder Rantzauvåbenet, tilsyneladende
en forenklet gengivelse af det centrale billede i

Fig. 610. Epitafium nr. 2, o. 1584, over borggreve
Christoph von D o h n a (s. 751). Efter Bircherod, Monumenta. - Wall monument no. 2, 1584, for Burggraf
Christoph von Dohna.
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rektionen for De Antikvariske Mindesmærkers
Bevaring orienterede stiftsprovst Damgaard
o m , at den nu fandtes på museet i Odense og
foreslog den opsat i domkirken. 1 9 6
Hvis de ældste kilders udsagn skal forenes og i
øvrigt står til troende, må man derfor antage, at
der fra første færd har været en mindetavle, vel
af metal og med ovennævnte gravskrift. Endvidere, at der har eksisteret et epitafium, svarende
til Bircherods gengivelse, hvori billedet af N å destolen kan have været indsat. 197 De senere kilders tavshed vedr. disse to m o n u m e n t e r er - ligesom uoverensstemmelserne m h t . Gert Rantzaus dødsdato - vanskelig at forklare, med m i n dre man antager, at disse dele først er tilkommet
noget senere, måske efter Henrik Rantzau's død
(1598) og uden hans direkte medvirken. Den bevarede mindetavle kunne da være en rekonstruktion af den oprindelige, udført i slutningen
af 1600'erne eller begyndelsen af 1700'erne med
inddragelse af reliefdele fra epitafiet. Dette forudsætter dog, at både metalmindetavlen og epitafiet af uvisse årsager er blevet kasseret eller
ødelagt i tiden efter Bircherods og Resens registrering. 198
O p h æ n g t på nordvæggen i nordre sideskibs
9. fag nær gravsten nr. 2.
2) (Fig. 610-16, 791), o. 1584 med senere tilføjelser, tilskrevet Wilhelm van den Blocke.
»For Christopher, borggreve af D h o n a (Christoph von Dohna), dette berømmelige riges råd,
den kongelige hærs anfører, ved berømmelige
anebilleder, ved de frie kunsters pryd, ved krigshæder meget ædel såvel h j e m m e som ude, ved
gudsfrygt, kongetroskab og kærlig o m s o r g for
fædreland og slægt højst rosværdig, stræbende i
forfædres spor m o d kronens uvisnelige top og
evighedens hæder; bortkaldt i sit 44. år fra dette
til det himmelske liv satte hans sørgende brødre
Achatius og Fabian ham dette mindesmærke«. 1 9 9
»Herr Christoff Burgraff D h o n a K:M: zu D e n nemarken Reichs Rath und Obrister. Ein G o t tesfürchtiger gelarte und Manhafter Her ist an
die Pest Schlichlich in Gott Entschlafen zu N e w burg ao 1574[!] seines alters 44 Jhn Erwartet alhie eine Christfrøliche Aufferstehung« (Bircherod, Monumenta nr. II; Resen, Fyn 97; MarmDan

Fig. 611. Epitafium nr. 2, o. 1584 m e d senere tilføjelser, over borggreve Christoph von D o h n a (†1584).
Tilskrevet Wilhelm van den Blocke (s. 751). NE fot.
1988. - Wall monument no. 2, c. 1584 with later additions, for Burggraf Christoph von Dohna (†1584). Attributed to Wilhelm van den Blocke.

I, 220; Mumme 129f.). Jfr. gravsten nr. 8, †gravsten nr. 22 og †begravelse nr. 1,1.
Vægepitafium af sandsten med sekundær staffering, af portaltypen, bestående af stor-, t o p -
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Fig. 612. Udødeligheden og rytterfrise. Detalje af topstykke fra epitafium nr. 2 (s. 752f.). NE fot. 1988. Immortality and battlescene. Detail of the top piece of wall monument no. 2.

og hængestykke; sidstnævnte i hovedsagen fornyet. Ca. 443x229 cm.
Storstykket hviler på et svært fodstykke med
konveks frise, prydet af æggestavslignende ornament og akantusblade. Dets h o v e d m o t i v er en
kurvehanksbuet arkade, som indrammer den
knælende, harniskklædte borggreve, vendt m o d
alteret i øst; hans sværd er tilføjet i træ (fig. 614).
Foran h a m står en bedepult m e d opslået bog, og
hinsides pulten hans stridshjelm. Disse friskulpturer hviler på en kistelignende, fremspringende
blok med profileret overside og et forsænket
indskriftfelt med perlestavsprydet r a m m e på
forsiden. Arkadebuen, der har slutsten med kerubhoved og kassettesmykket underside, bæres
af to joniske karyatider. Disse kvindeskikkelser
identificeres ved navne i reliefversaler på små
tavler, fæstnet til postamenternes forside. Her
læses til venstre »Labor« (Arbejdet), til højre

»Qvies« (Hvilen). Arbejdets personifikation bærer som attribut en spade i højre hånd, mens
Hvilen (med lukkede øjne og nathue) støtter sig
til et træ, hvis krone og grene er hugget af; ved
foden lå tidligere et kranium (jfr. fig. 610). Buesviklerne udfyldes af putti med palmegren og
sejrskrans, og gesimsfrisen prydes af frugter på
snor. Storstykkets kortsider m o d øst og m o d
vest er formet som fyldingspilastre, hver med
fire våbenskjolde, i alt otte for borggrevens fædrene og m ø d r e n e slægt (fig. 610, 616). U n d e r
disse anevåben, som identificeres ved navne i
fordybede versaler, er anbragt et løvehoved med
ring i flaben (fig. 610).
Topstykket omfatter nu alene den volutindr a m m e d e relieffremstilling af en rytterfægtning
som hentydning til afdødes bedrifter. Herover,
indsat i en nyere muret niche, en kvindelig friskulptur, som ifølge indskrift under fodstykket
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symboliserer Udødeligheden, oprindelig »Im(m)ortalitas« med reliefversaler, senere ved m a let korrektion ændret til »Immortalitas«. U d ø deligheden troner på j o r d k u g l e n og peger med
sin løftede højre hånd op m o d det hinsides. Venstre hånd har fattet om et nu tabt attribut (palmegren). Indtil kirkens hovedrestaurering 186875 var fire supplerende figurer endnu bevaret på
topstykket (jfr. fig. 610, 616). Således to r o m e r ske krigere med spyd samt (på volutternes overside) to sørgende putti med dødsfakler. Begge
*putti (inv. nr. 649-50/1942) samt den ene *kriger (inv. nr. 130/1949) er deponeret i M ø n t e r gården, Odense (fig. 613, 615).
Hængestykket var ifølge Bircherod (jfr. fig.
610) oprindelig formet som en rulleværkskartouche o m k r i n g den bevarede indskrifttavle.
Ved kirkens modernisering 1753-54 blev hovedparten af hængestykket skåret bort og erstattet
af profileret gesims i overensstemmelse med
ændringen af kirkens øvrige hovedpiller (jfr.
fig. 293) ;200 indskrifttavlen blev dog bevaret.

Fig. 614. B o r g g r e v e Christoph v o n D o h n a . Detalje af
epitafium nr. 2 (s. 752). HJ fot. 1990. - Burggraf Christoph von Dohna. Detail of wall monument no. 2.

Ved hovedrestaureringen 1868-75 ændredes hængestykket på ny, og fik 1962 den nuværende
f o r m , som omfatter enkelte oprindelige levn af
sandsten.
Epitafiet er sekundært stafferet, formentlig
mellem 1622 og 1644, idet en nevø til afdøde,
Achatius von Dohna, førstnævnte år konstaterede, at m o n u m e n t e t manglede afdødes navn og
personindskrift, mens disse mangler var u d b e d ret sidstnævnte år. De to personindskrifter er
malet med gyldne bogstaver på sort grund; den
latinske tekst i antikva og versaler i storstykket,
den tyske med fraktur i hængestykket. Ved u d færdigelsen af sidstnævnte tekst er dødsåret
Fig. 613. Liggende *putto. Detalje af epitafium nr. 2
(s. 753). Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - Reclining *putto. Detail of wall monument no. 2.
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domineret af grønne og grålige nuancer. H i m lens grålige skydække brydes af en gullig lysåbning, hvori læses »Jahve« med røde, hebraiske
bogstaver.
Ifølge en selvbiografi af Fabian von Dohna,
afdødes yngre broder, bestilte han i 1585 under
et besøg i Danzig et gravmæle hos »en hollandsk
billedhugger«, 2 0 1 som muligvis allerede året efter sendte en svend til Odense for at sætte m o numentet op. Den unavngivne kunstner er med
stor sikkerhed identificeret som Wilhelm van
den Blocke fra Mecheln, der fra 1568 havde arbejdet for de preussiske hertuger i Königsberg,
og siden 1584 virkede i Danzig, hvor han
1594-96 udførte gravmælet for Dohnas og danskernes fjende i Syvårskrigen, Johan III af Sverige. 202 Van den Blocke, der k o m til Königsberg, udsendt af Cornelis Floris i forbindelse
med udførelsen og opstillingen af hertug Albrechts gravmæle, er endnu i Dohnaepitafiet
stærkt præget af sin læremester, såvel stilistisk
som ikonografisk. 2 0 3
Det præcise tidspunkt for epitafiets opsættelse
kendes ikke. Som nævnt er det ikke blevet af-

Fig. 615. *Soldat. Detalje af epitafium nr. 2 (s. 753).
Møntergården, Odense. NE fot. 1992. - *Soldier. Detail of wall monument no. 2.

1584, fejlagtigt gengivet som 1574. På den arkitektoniske del af epitafiet er benyttet b r u n - og
gråmarmorering, mens lister mv. er fremhævet
ved forgyldning. Til figurskulpturer er benyttet
svag kødfarvning samt forgyldning af detaljer.
På arkadens bagvæg er malet en fremstilling
af Ezekiels vision, som beskrevet i Det gamle
Testamente, jfr. bedepultens gyldne versaler:
»Ezechiel XXXVII«. Dette gammeltestamentlige forvarsel om D o m m e d a g og opstandelseshåbet er malet efter kobberstik af nederlænderen
Nicolaes de B r u y n (1606), jfr. tillige epitafium
nr. 5. De nøgne menneskekroppe o m k r i n g p r o feten, klædt i rød kappe, er vist i et landskab,

Fig. 616. Epitafium nr. 2, o. 1584, over borggreve
Christoph von D o h n a (s. 751). Litografi efter tegning
af F. Møller. Fra Mumme. - Wall monument no. 2, 1584,
for Burggraf Christoph von Dohna.
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leveret i fuldt færdig stand og måtte efter Achatius den Yngres besøg 1622 suppleres med de
personindskrifter, som formentlig var konciperet tidligere. Arkadens opstandelsesbillede må
også fra første færd have været påtænkt som en
uundværlig del af billedprogrammet. Sædvanligvis udførte van den Blocke også de religiøse
billeder som skulpturarbejde (relieffer); men når
man i stedet besluttede sig for en malet f r e m stilling, kan det være sket for at begrænse u d gifterne, der efter en strid om billedprogrammet
mellem Fabian og Achatius den Ældre, måtte
afholdes af førstnævnte alene. 204
Færdiggørelsen af epitafiet er sket mellem
1622 og 44, men uvist ved hvilken mester.
18. april 1694 fik Johan Christian Zachariassen
Getreuer som led i inventarets nystaffering
(s. 416) betaling for »burggrafurens tavle af
Dohna«. 6 Som nævnt blev hængestykket beskåret 1754, og i forbindelse med kirkens hovedrestaurering 1868-75 nedtog man fire af topstykkets friskulpturer. De k u n n e ikke længere få
plads efter Herholdts ønske om så vidt muligt at
restituere arkadepillernes oprindelige f o r m .
Ældre gengivelser (jfr. fig. 293) viser, at man
ved epitafiets opstilling havde borthugget pillens facade ud for topstykkets frifigurer, af
hvilke kun »Immortalitas« nu bibeholdtes i en
til formålet skabt niche, omgivet af m o d e r n e
skalmur. Det således reducerede epitafium blev i
lighed med kirkens øvrige m o n u m e n t e r nystafferet ved August Behrends. 1899 reparerede billedskærer Oscar Ernlund epitafiet, 102 og 1947
rensede og fikserede konservator Roland H a n sen arkademaleriet, hvis nedre halvdel f r e m trådte som sekundær opmaling. 1962 istandsatte
billedhugger Claes Baumbach epitafiet og f r e m drog bl.a. rester af det oprindelige hængestykke.
3) (Fig. 617-20), før 1615, muligvis o. 1601,
signeret af den såkaldte Odense monogramist
(Jørgen Stenhugger(?)). J o m f r v Margrete Skofgaard (Margrethe Skovgaard) til Sandervmgaard, † ( 7 a v g v s t i ) anno 16<15> (Bircherod,
Monumenta nr. V; Resen, Fyn 98; Mumme 113f.).
Jfr. †gravsten eller -flise nr. 30 og †begravelse
nr. III,2.

Fig. 617. Epitafium nr. 3, før 1615 og muligvis o.
1601, over M a r g r e t h e Skovgaard (†1615) (s. 755). E f ter Bircherod, Monumenta. - Wall monument no. 3, before 1615 and possibly from about 1601, for Margrethe
Skovgaard.

Lysgrå kalksten, 202x122 cm. Dansk indskrift
i reliefversaler: personalia, efterfulgt af kort religiøs sentens i fodfeltet og skriftsted (Åb. 14, 13)
i topfeltet. Indsat i en smal, rundbuet portal med
f r u g t o p h æ n g i buesviklerne, joniske volutkapitæler og æggestavsprydede piller står Margrethe
Skovgaard, vist frontalt med drejning m o d
højre og underarmene med de skematisk gengivne hænder lagt over hinanden. H u n er iklædt
en brokademønstret, fodsid dragt, der kun lader
skosnuderne synlige; overkjolen har opstående
pibekrave, smykket med tidsellignende b l o m ster og blade indfattet i cirkelslag, mens underklædningen har mønster af mauresker. På hovedét en tætsluttende, perlebroderet hue. Om hal-
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flankerende våbener er bemalet i brogede farver
med guld, sort, blåt, rødt og hvidt, alt på m ø r keblå og olivengrøn grund. Indskrifternes versaler er i forgyldt relief, dog er dødsdato- og år
kun påmalede.
Epitafiet, der i sin u d f o r m n i n g har gravstenskarakter, var i hvert fald siden 1671 og sandsynligvis fra første færd indsat i m u r e n i lodret placering (jfr. ndf.). Stenen, som er kendetegnet
ved den skematiske figurbehandling og de gennemarbejdede dragtdetaljer, bærer midt på
over- og underkanten et stenhuggermærke, et
fordybet N med en vandret tværstreg (fig. 619),
hvilket af Chr. Axel Jensen er tolket som signatur for den såkaldte Odense m o n o g r a m i s t (muligvis Jørgen Stenhugger, jfr. Jensen, Gravsten

Fig. 618. Epitafium nr. 3, før 1615 og muligvis o.
1601, over M a r g r e t h e Skovgaard (†1615). Signeret af
den såkaldte O d e n s e m o n o g r a m i s t (Jørgen Stenhugger(?)) (s. 755). NE fot. 1987. - Wall monument no. 3,
before 1615 and possibly from about 1601, for Margrethe
Skovgaard (†1615). Signed by the so-called Odense monogrammist (Jørgen Stenhugger(?)).

sen bærer hun tre kæder, hvoraf den nederste
har medaljon med J e s u m o n o g r a m , mens et
ædelstensprydet kors ses ved pibekravens åbning. Om begge håndled perlearmbånd, ringe
på tommel-, ring- og lillefingrene. I de flankerende sidefelter er 2x8 anevåbener med tilhørende skriftbånd, på heraldisk højre side de fædrene aner, på venstre de mødrene. 2 0 5
Stenen er rigt stafferet, angiveligt på grundlag
af oprindelige spor (jfr. ndf.). Fornemst er dragten og huen, farvelagt som guld- og sølvindvirket eller -broderet brokade, mens portalen og de

II, 91f. og nr. 733). I sin opbygning er stenen
nært beslægtet med de af s a m m e kunstner signerede sten for Anne Oldeland og Hans N o r b y
(†gravsten nr. 49, fig. 685), Hans Stigsen Ulfeldt
og Anne Friis, Marslev (Bjerge hrd., Odense
amt) samt for Margrethe, Morits Emmichsens
datter, Grindløse (Skam hrd., Odense amt), 2 0 6
mens selve kvindefiguren finder paralleller bl.a.
i Regitze Ulfeldts signerede sten (før 1595) i M e singe (Bjerge hrd., Odense amt). 2 0 7 På s a m m e
måde kendes der paralleller til gravstenens karakteristiske polykromi. 2 0 8
Margrethe Skovgaard erhvervede allerede
1601 sit begravelsessted i kirken (†begravelse nr.
III,2) som anført på †gravsten eller -flise nr. 30
og skænkede i den forbindelse et alterklæde og
en messehagel (s. 422 og 568). 209 Epitafiet kan
være opsat i denne forbindelse, men under alle
omstændigheder er det udført før hendes død
1615, jfr. den sekundært påmalede dødsdato.
Som omtalt i Holger Jacobæus' rejsebog 1672
var det »fordum gandske forgyldt, m e n nu ofver sverted efter Christiani Quarti Befaling«. 210
Antagelig har sortmalingen kun omfattet den
guld- og sølvindvirkede dragt, og handlingen
kan, som allerede påpeget af Mumme 327f., have
været dikteret af et bevidst kongeligt ønske om
at begrænse den utilbørlige overdådighed i adelens klædedragt og levevis generelt, hvilket de
såkaldte »luksusforordninger« fra Christian
Ill's, Frederik II's og Christian IV's tid i øvrigt

†EPITAFIER OG MINDETAVLER

757

vidner om. 2 1 1 Christian IV's initiativ blev imidlertid i den folkelige sagntradition tolket ganske
anderledes - som en straffeaktion m o d j o m fruen, der engang i landets nød havde nægtet
kongen et pengelån og i øvrigt på usømmelig
vis havde danset sig ihjel. 212
1694 blev tavlen renoveret af maleren Johan
Zachariassen Getreuer, ligesom en knap(?) herpå
blev repareret. 1753 afregnede Peder Svendsen
Ilstrup for en †blikfane til j o m f r u Skovgaards
epitafium, måske en gravfane(?), opsat ved m o numentet. 1802 opfriskedes epitafiet med hvid
oliefarve, »hvor Couloritterne var ukjendelige«. 6 Som nævnt af Vedel Simonsen, Samlinger
og af Mumme 113, 116 var dragten endnu dengang sortmalet, o m e n d en ældre, underliggende
forgyldning stadig skimtedes. Selvom det ikke
omtales udtrykkeligt, kan også andre dele af
epitafiet da have været overstrøget med sekundær farve, hvilket det efterfølgende forløb synes
at bekræfte.
I forbindelse med Herholdts restaurering 1875
blev epitafiet, der bibeholdtes på sin daværende
plads, stafferet med ægte guld og opfrisket af
August Behrends. 1 0 2 Da denne opmaling 1883
Fig. 620. Epitafium nr. 3 over Margrethe Skovgaard,
gengivet m e d den ældre, sekundære bemaling af
gravfigurens dragt (s. 757). Fot. før 1905 i N M . Wall monument no. 3 for Margrethe Skovgaard, reproduced with the earlier secondary polychromy on the effigy's
costume.

Fig. 619. Stenhuggermærker, muligvis for O d e n s e
m o n o g r a m i s t e n (Jørgen Stenhugger (?), s. 756). D e talje af fig. 618. Henrik W i c h m a n n fot. 1996. - Marks
of the stone mason, possibly the so-called Odense monogrammist (Jørgen Stenhugger(?)).

gav anledning til kritik fra Kultusministeriet,
understregedes det bestemt fra både Stiftsøvrigheden, Kirkeinspektionen og maleren selv, at
opmalingen var sket nøjagtigt efter de ældre forhåndenværende farver, alene med undtagelse af
enkelte, tidligere urigtigt angivne farver i våbenskjoldene. Dragten stod dog fremdeles sortmalet (fig. 620). For at nå til klarhed over den
oprindelige staffering opfordrede Direktionen
for de Antikvariske Mindesmærker til en nyrestaurering af m o n u m e n t e t , hvilket dog først
gennemførtes 1905. 213
Opsat - formentlig som oprindelig - på k o rets anden pille i nordsiden, umiddelbart over
†begravelse nr. III,2.
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4) (Fig. 621-22), med malet årstal 1640. Billedskærerarbejde i Anders Mortensens stil og
med portrætmaleri, tilskrevet Hans Schütte.
Jørgen Mortensen (Krag), rådmand, [†14. maj
1645] med hustru Dorothea Niels Datter (Nielsdatter Foss), (†11. dec. 1651). Ægteparret lod
selv epitafiet bekoste 1640 (Bircherod, Monumenta nr. XVI; Resen 99; Mumme 284). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. III,15.
Det træskårne epitafium måler 309x180 cm og
er opbygget med fladovalt storfelt, hvori malet
gravskrift (se ndf.), i n d r a m m e t af flamme- og
bølgeliste med volutter og kronet af k e r u b h o ved. Storfeltet flankeres af joniske karyatider: til
venstre ses Troen med opslået bog i venstre
hånd og højre lukket om et nu forsvundet attribut, korset - alt gengivet efter Hendrick Goltzius' forlæg; til højre Håbet med anker (kun
tværstang bevaret) ved højre side og due på venstre hånd. I storvingerne kerubhoveder, karakteristiske med deres viltre, lokkede hår og brede
ansigter m e d opstoppernæse og smilehuller.
Fyldige bruskværkskartoucher indrammer vingerne. U n d e r knækket fodfrise (brudt af m a skesmykkede konsoller) m e d malet årstal og bibelskrift er hængestykke m e d ægteparrets d o b beltportræt i uregelmæssig, tværoval indramning, flankeret af putti (dødsgenier) med kranier
og nedadvendte dødsfakler. Djævlemasker pryder konsollerne i den knækkede attika, mens
topstykket krones af den opstandne Kristus (oprindelig vel med sejrsfane og måske stående på
verdenskugle) på et postament, dannet af bruskværkskartoucher; heri ægteparrets våbenskjolde:
tv. Krags (krage på gren) og th. Foss' (springende ræv foran j o r d s m o n ) . Ved siderne engle i
fodlange dragter; begge mangler attributter, den
venstre endog begge hænder. Epitafiet viser revnedannelser, ligesom enkelte detaljer mangler.
De arkitektoniske dele er stafferet som flammet m a r m o r i forskellige farvetoner (gråsort,
r ø d b r u n og hvidlig). Desuden er anvendt forgyldning, grøn og rød laserende farve samt
hudfarve på figurerne. Som konstateret ved en
konservatorundersøgelse 1964 (se ndf.) er den
nuværende bemaling en - dog ikke konsekvent
dækkende - opmaling af den oprindelige, gan-

ske velbevarede staffering; denne ses dog flere
steder, bl.a. på postamentfrisen med forgyldt
årstal 1640 og skriftsted (Rom. 14, 8) på b r u n r ø d
marmoreret grund. D e r i m o d fremtræder storfeltets gravskrift delvis udvisket for den øvre
dels v e d k o m m e n d e og de nederste otte linjer
med en anden farve og karakter, et indicium for
et interval mellem de to indskriftdele(?). 131
Både i opbygning og detaljer er epitafiet nært
beslægtet med det 10 år yngre epitafium (1650)
over Alexander Christensen Sønderborg i N r .
Å b y kirke (Vends hrd., Odense amt), tilskrevet
Anders Mortensen. Det djærvt skårne bruskværk, de fantasifulde masker og k e r u b h o v e derne er ligesom Kristusfiguren elementer, der i
øvrigt finder paralleller hos Anders Mortensen,
både blandt de sikre og de tilskrevne værker. 2 1 4
Den omstændighed, at Mortensen i enkelte tilfælde synes at have samarbejdet med Hans
Schütte ((†)højaltertavle i S. Knud, jfr. s. 539ff.
og det ovennævnte epitafium i N r . Åby) kunne
yderligere støtte antagelsen, jfr. ndf. Ikke desto
mindre er der en kvalitetsforskel og en mindre
grad af udtryksfuldhed i forhold til mesterens
mere sikre værker, hvilket kunne forklares ved
tilstedeværelsen af en mindre trænet værkstedsmedarbejder eller måske endda af en selvstændig
billedskærer, hvis samlede værk endnu ikke er
fastslået.
Epitafiets karakterfulde og gennemarbejdede
dobbeltportræt (fig. 622) er tilskrevet Hans
Schütte. 215 Portrættet, formet som en uregelmæssig oval, ca. 45x60 cm, er malet i olie på en
tynd kridering og viser ægteparret med drejning
m o d hhv. højre og venstre. Rådmand Jørgen
Mortensen, der også 1628-35 var kirkeværge
ved domkirken, har gråhvidt hår, som falder i
bløde bukler ved ørerne og langt, rødsprængt
hageskæg. Hvid, nedfaldende møllehjulskrave
over sort dragt. Hustruen bærer på hovedet
stærkt kriget (indskåret ved tindingerne) sort
hue over hvidt lin, der dækker pande og isse.
Sort kjole med bred, udringet hvid krave, der
lader højhalset, hvid underklædning synlig. Hen
over brystet ligger en spinkel guldkæde m e d sformede led. M ø r k e b r u n baggrund, hvorpå
med gylden kursiv er malet ægteparrets alder:
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Fig. 621. Epitafium nr. 4, 1640, over Jørgen Mortensen Krag (†1645) og Dorothea Nielsdatter Foss (†1651) (s.
758). NE fot. 1987. - Wall monument no. 4, 1640, for Jørgen Mortensen Krag (†1645) and Dorothea Nielsdatter Foss
(†1651).
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Fig. 622. D o b b e l t p o r t r æ t af Jørgen Mortensen Krag og Dorothea Nielsdatter Foss tilskrevet Hans Schütte (s.
760). Detalje af epitafium nr. 4. NE fot. 1987. - Painted portraits, ascribed to Hans Schütte, of Jørgen Mortensen Krag
and Dorothea Nielsdatter Foss. Detail of wall monument no. 4.

»Ætat. Suæ 62(7?) A. 1640« (ved Jørgen M o r tensen Krag) og »Ætat. Suæ 56 A. 1640« (ved
Dorothea Nielsdatter Foss). Enkelte sekundære
istandsættelser på rådmandens højre side og på
hustruens kind og hage. En tværgående revne
midtdeler portrættet og hele hængestykket.
Rådmandsparret erhvervede sig deres begra-

velse allerede 1634, mens epitafiet ifølge påskriften opsattes 1640, flere år før begges død. 2 1 6 D o g
kan selve gravskriften være tilføjet efter 1640,
måske i to o m g a n g e ved de to ægtefællers død
hhv. 1645 og 1651. Epitafiet blev opmalet, forsølvet og forgyldt af August Behrends 1875. 102
Opsat oprindelig i nordre sideskibs 2. fag i

Fig. 623a-c. Relieffer på postamentfrisen af epitafium nr. 5 (s. 761). Roberto Fortuna fot. 1994. a. Hudflettelsen.
b. Korsfæstelsen. c. Korsnedtagelsen. - Reliefs on the pedestal frieze of wall monument no. 5. a. The Flagellation. b.
The Crucifixion. c. The Deposition.
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sydsiden, på pillen (c) lige over for Hans M i k kelsens epitafium, antagelig nær ægteparrets
†begravelse. Efter 1875 i nordre sideskibs 3. fag
på væggen over indgangen til Valkendorfs kapel.
5) (Fig. 623-28), o. 1651, med skulpturer, m u ligvis udført af stenhugger Jens Mortensen, og
malerier, muligvis af Hans Maler (vel Hans
Schütte). Epitafiet, der er uden påskrifter, er u d ført for Hans Nielsen Chulenbrun, borgmester,
†før 3. juni 1651 og hustru, Maren Poulsdatter,
†1684 (Mumme 216). Jfr. gravsten nr. 12, †gravsten nr. 67 og †begravelse nr. VI,9.
Sandsten med udvalgte enkeltheder i hvid, lys
rødlig og gråsort, flammet m a r m o r , 540x310
cm, med malerier i stor- og topfelt samt i postamentfelt. O m k r i n g disse felter er en rig skulpturel indramning, endnu delvis præget af bruskbarokkens ornamentik. Flammelister omgiver
storstykket, der flankeres af toskanske søjler og
delvist bevarede sidevinger af sammenfiltrede
volutter med frugtklaser, som løber ud i konsoller for to figurer. Heraf er k u n den venstre bevaret, antagelig Kristus, indhyllet i draperi og
stående på djævlefigur med flagermusvinger,
kranium i venstre hånd og slange i højre. Til
højre var en stående figur, muligvis med en stav
i højre hånd, som det fremgår af en tegning fra
1842 (fig. 792); denne og fig. 564 viser yderligere, hvordan nu forsvundet volutværk omsluttede begge figurer og dannede podier for obelisker. På storstykkets gesimsfrise er relieffer af to
putti, der fremholder krone og flankeres af skyb r æ m m e r . På konsollerne bladornamenter. Topfeltet er indrammet af bladkrans med blomsterrosetter, der holdes af putti inden for korintiske
frisøjler. På den udkragede gesims over storstykket står, foran sidevinger, to putti, der antagelig begge har haft stavformede attributter i
den ydre hånd. Den brudte topgavl har i midten
kugle, flankeret af siddende figurer på konkave
gavlsegmenter, til venstre Kristus med nøgen
overkrop, til højre Gud Fader; begge holder
jordkugler. 2 1 7
Postamentfrisen under storstykket smykkes
af otte små relieffer, placeret i to sektioner på
frisens yderste led samt på konsollerne under
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Fig. 624. Epitafium nr. 5, o. 1651, over borgmester
Hans Nielsen C h u l e n b r u n (†1651) og Maren Poulsdatter (†1684). Skulpturer, muligvis af stenhugger
Jens Mortensen og malerier af Hans Schütte (s. 761).
NE fot. 1988. - Wall monument no. 5, c. 1651, for
Mayor Hans Nielsen Chulenbrun (†1651) and Maren
Poulsdatter (fl684). Sculptures possibly by the sculptor
Jens Mortensen, and paintings by Hans Schütte.

storstykkets søjler (fig. 623, 625-26). Til venstre
Bebudelsen, Den hellige familie og Hudflettelsen, sidstnævnte udført efter Antonius Wierix'
stik fra Marten de Vos' forlæg. 2 1 8 Endelig ses
våbenskjold med fugl på afkvistet gren og d ø d ningehoved med o r m gennem øjenhulerne som
hjelmtegn eller her måske blot et forkrænkelighedssymbol. 2 1 9 Til højre engel med blomster-
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Fig. 625a-b. Relieffer på postamentfrisen af epitafium nr. 5 (s. 761f.). Roberto Fortuna fot. 1994. a. Engel. b.
Bebudelsen. - Reliefs on the pedestal frieze of wall monument no. 5. a. Angel. b. The Annunciation.

kvist i s k y b r æ m m e over (fragmentarisk gengivet) opgående sol, Korsfæstelsen og Korsnedtagelsen, influeret af (men ikke direkte kopieret
efter) Pierre-Paul Rubens' fremstilling, m a n g foldiggjort gennem Lucas Vorstermans stik
1620. Sidst en engel, der har højre hånd løftet i
velsignelsesgestus, venstre lukket om nu forsvunden genstand. Hængestykkets blanke, hjerteformede felt indrammes af volutslyng, hvori
er indsat to engle med hhv. timeglas (til venstre)
og kranium (til højre). På konsol under hængestykket kranium, flankeret af masker.

Borgmester Chulenbruns skifte 1651 opregner under begravelsesudgifter et beløb på 50
sletdl. til Jens Mortensen stenhugger, muligvis
for udførelsen af epitafiet. Hertil k o m yderligere
en udgift på 100(!) sletdl. for selve epitafiets o p sætning. 2 2 0 Stenhuggerens virksomhed er i ø v rigt ukendt. 2 2 1 Muligvis har to par hænder været
involveret i udførelsen, dels af det figurative og
arkitektoniske rammeværk, dels af de små, kvalitetsfulde relieffer på storstykkets frise- og p o stamentfelter. Sidstnævnte, der i hvert fald for et
af relieffernes v e d k o m m e n d e er udført efter

Fig. 626a-b. Relieffer på postamentfrisen af epitafium nr. 5 (s. 761f.). Roberto Fortuna fot. 1994. a. D e n hellige
familie. b. Våbenskjold. - Reliefs on the pedestal frieze of wall monument no. 5. a. The Holy Family. b. Coats of arms.
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Fig. 627. Ezekiels vision. Storstykke af epitafium nr. 5, tilskrevet Hans Schütte og u d f ø r t efter forlæg i Nicolaes
de Bruyns kobberstik fra 1606 (s. 764). NE fot. 1988. - Ezekiel's Vision. Central panel of wall monument no. 5,
attributed to Hans Schütte and painted after a model in Nicolaes de Bruyn's print from 1606.
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flamske stikforlæg, k u n n e måske være i m p o r t arbejder.
Storstykkets maleri (fig. 627), 145x106 cm, er
som epitafiets øvrige malerier udført i olie på
m a r m o r . Det viser Ezekiels vision (Ez. 37, 1-28)
efter Nicolaes de Bruyns kobberstik fra 1606,
der også var anvendt som forlæg for Christoph
von Dohnas epitafium (nr. 3). 222 Det tværrektangulære forlæg er omarbejdet til feltets h ø j rektangulære format ved udeladelse af en række
figurer og tilføjelse af Kristus med korsfane i
himlens lysåbning, men følger i øvrigt forbilledet trofast. Sceneriet med den dramatiske
uvejrshimmel er præget af en m ø r k s t e m t k o lorit, hvor de nøgne figurers hvidlige og rødbrune karnationsfarver lyser op, farvet af lysskæret fra Kristus. Ezekiel er iklædt blå kjortel
m e d rød kappe foret med gult samt lilla støvler
m e d hvidt opslag. En folkelig tradition nævner,
ganske vist med henvisning til D o h n a m o n u mentet, m e n efter indholdet at d ø m m e møntet

på dette billede, at denne figur (fejlagtigt tolket
som Vor Herre i en Dommedagsfremstilling)
oprindelig var nøgen og malet som et portræt af
borgmesteren (Chulenbrun), omgivet af sine
rådmænd. Skikkelsen blev dog siden af s ø m m e lighedshensyn forsynet med en rød slåbrok(!). 223
Især på den nedre halvdel er store partier af de
oprindelige lag maling afskallet, og områderne
er sekundært udbedret.
Topfeltet er ovalt, 66x58 cm, og viser Kristi
himmelfart efter forlæg i Merians Bibel (1630). 224
Maria og apostlene er samlet i bøn o m k r i n g h ø jen, hvor Kristi fodspor endnu er synlige, mens
han selv svæver i himmelåbningen ovenover. I
lighed med det førnævnte maleri er der kontrast
mellem det himmelske lysskær og den m ø r k stemte nedre halvdel, hvor et spredt lysskær farver de knælende figurer med accenter af rødt,
gult, blåt, lyslilla og grønt.
Hængestykket (fig. 628) gengiver ægteparrets
ovale portrætter, 15x11 cm, begge på gråbrun

Fig. 628. Miniatureportræt, tilskrevet Hans Schütte, af Hans Nielsen C h u l e n b r u n og Maren Poulsdatter. Detalje
af epitafium nr. 5 (s. 764f.). NE fot. 1988. - Miniature portrait, attributed to Hans Schütte, of Hans Nielsen Chulenbrun and Maren Poulsdatter. Detail of wall monument no. 5.
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grund. Borgmesteren og hans hustru ses i brystbillede, vendt m o d hinanden, han med glat
brunt hår (der delvis dækker ørerne) og fipskæg
samt m ø r k klædning med pibekrave, hun med
stærkt kriget sort hue over hvid underhue og
sort kjole med opstående bred krave og firkantet
halsudskæring over højhalset hvid underklædning. Portrætterne er gennemarbejdet med en
miniatureagtig finhed, der adskiller sig fra den
mere pastose malemåde i de to førnævnte billeder. Alle malerier henføres dog til Hans Schütte,
en tilskrivning, der underbygges af maleriernes
høje kvalitet og den omstændighed, at skiftet
efter Chulenbrun anførte en gældspost på 24 dl.
til Hans Maler, formentlig ovennævnte, muligvis som betaling for epitafiet. 225
Hans Nielsen Chulenbrun erhvervede allerede 1640 både en begravelse og en ældre gravsten, der siden forsynedes med indskrift og årstallet 1649 (jfr. †begravelse nr. VI,9 og †gravsten
nr. 67). Som anført ovf. afregnedes dog først
1651 for epitafiet. Det var tidligere placeret i
midtskibets sydside på 9. pille (k1) nær familiebegravelsen. I forbindelse med Herholdts restaurering 1875 valgte man at flytte det, ligesom
det nærved placerede epitafium nr. 6. 1899
istandsattes skulpturerne af billedhugger Oscar
Ernlund, mens dobbeltportrættet restaureredes
af C. C. Andersen; 1948 nyistandsat af K. R o land-Hansen. På tårnrummets østmur, nord for
portalen.
6) (Fig. 605, 629), o. 1651, antagelig med senere tilføjelser (portrætfigur o. 1652, gravskrift
o. 1688). Portrætmaleri tilskrevet Hans Schütte. T h o m a s Brodersen Risbrich, borgmester
(†1665), med hustru, Birgitte Ottesdatter Seeblad (†1659) samt sønnerne Otte, Broder og
Wichmand og døtrene Catharina (Karen) og
Sille. »Disse portrætter forestillede år 1651 (...).
Videre om slægten fortælles på stenen nedenunder over graven, der også g e m m e r støvet af
(...) Jacob Bircherod, doktor i teologi og assessor i Consistorium, der så dagens lys 1624 d. 30.
sept., besøgte f r e m m e d e lande i fem år og var i
32 år professor ved Gymnasiet i Odense, først i
filosofi, dernæst i teologi. Efter det lykkeligste
ægteskab med Sille Risbrich gik hans f r o m m e

Fig. 629. Epitafium nr. 6, o. 1651, antagelig med senere tilføjelser, over borgmester T h o m a s Brodersen
Risbrich (†1665) og Birgitte Ottesdatter Seeblad
(†1659) samt deres børn. M e d portrætmaleri, tilskrevet Hans Schütte (s. 765). NE fot. 1988. - Wall monument no. 6, c. 1651, probably with later additions, for
Mayor Thomas Brodersen Risbrich (†1665) and Birgitte
Ottesdatter Seeblad (†1659), as well as their children. With
painted portraits attributed to Hans Schütte.

sjæl til Gud d. 13. j u n i 1688« (Mumme 220f.). Jfr.
gravsten nr. 14, †gravsten nr. 77 og †begravelse
nr. VI,7.
Sandsten og flammet m a r m o r i nuancer af
gråsort, lysrødt og brunrødt, ca. 540x290 cm,
med portrætmaleri i storfeltet samt malede våbenskjolde herover og malet gravskrift i hængestykket.
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Storstykket med forkrøppet, rundbuet øvre
afslutning har r a m m e m e d vinranker- og klaser
og flankeres af korintiske søjler, kronet af obelisker på kugler. På hver side en stående kvindefigur, iklædt folderige gevandter, dog med nøgne
fødder; begge holder lågkrukke (askeurne(?)). 226
O v e r storstykket volutindrammet led, flankeret
af segmentgavle m e d frugtguirlander og prydet
m e d laurbærkranset medaljon og to våbener: i
syd for T h o m a s Brodersen Risbrich (vandret
tvedelt øverst m e d træ og udstrakt arm fra
sky(?); forneden lodret tvedelt m e d korslagt le
og kors (bomærke) og blomst, hvorover initialerne »T.B.«); i nord for Birgitte Ottesdatter
Seeblad (søblad for Seeblad), hvorover initialerne » B O D « . Topstykket har højovalt, blankt
felt, i n d r a m m e t af leddelt kartouche og flankeret af stående figurer, til venstre kvinde, vel M a ria, i folderig dragt med tildækket hoved og
hænderne samlet i bøn, til højre skægløs mand,
antagelig Johannes, med halvlangt, lokket hår i
tilsvarende dragt, højre hånd hvilende på b r y stet. O v e r topstykket kugle, der gennembryder
segmentbuet topgavl, oprindelig kronet af dråbeformet kugle på postament (jfr. fig. 564). 227
Hængestykket er u d f o r m e t med et tværovalt
skriftfelt, indsat i volut- og maskeprydet
r a m m e , flankeret af engle med draperi i hænderne. Mellem englehovedsmykkede konsoller
hænger tunge frugtguirlander. De udhugne dele
har spredt bemaling (de ovennævnte våbenskjolde, høj blændingerne på søjlernes piedestaler og postamentets frisefelter, top- og hængestykkerne). Den latinske gravskrift står i forgyldte versaler.
Der er ingen sikre holdepunkter for en m e sterbestemmelse af epitafiets s k u l p t u r u d s m y k ning. 2 2 8 Forudsat at r a m m e n er samtidig med
portrætmaleriet, repræsenterer epitafiet et tidligt
eksempel på den mere klassisk prægede højbarok, mens bruskbarokkens ornamentik kun er
sparsomt anvendt i hængestykkets konsoller. 2 2 9
Storstykkets portrætmaleri (fig. 605), 180x135
cm, olie på kobber, viser det knælende b o r g m e sterpar og deres fem børn. T h o m a s Brodersen
Risbrich m e d fipskæg og med sort kalot på det
ørelange gråbrune hår er iklædt sort kappe og

kort, opslidset jakke over hvid skjorte med
kvastprydet nedfaldskrave og kniplingsmanchet; hustruen, der folder hænderne over f o r klædet, har stærkt kriget konehue på det brune
hår og sort, perle- og båndbesat kjole med vid,
opstående krave og kniplingsprydede ærmer.
Om halsen flere rækker guldkæder og om venstre håndled armlænke med blomstermønstret
emaljeplade. De to døtre, Karen og Sille, er
klædt som moderen, dog begge med de ugifte
j o m f r u e r s utildækkede hår, smykket af indflettede perlesnore. 2 3 0 Den ældste søn, O t t e har sort
dragt som faderen, mens hans lillebror, Broder
er klædt i rød klædning over hvid underklædning med nedfaldskrave, der er smykket med
sølvkvaster, og store, posede ærmer; han bærer i
hånden en fjersmykket hat med b r o k a d e m ø n stret puld i guld, rødt og grønt på sølvfarvet
bund. Familiens yngste, den spæde Wichmand
(*1652, †s.å.), der med blomsterkrans af violer,
nelliker og liljer på hovedet (og blomster i hænderne) er markeret som afdød, ses stående i
modsætning til de øvrige og må være sekundært
påmalet - at d ø m m e efter gravskriftens datering
af maleriet til 1651. Iklædt barnekjole med lille
skulderslag samt bane af vævede tresser på f o r stykket. I lysåbningen over deres hoveder svæver engel med laurbærkrans og palmegren. M a leriet er ikke signeret, men er ud fra sin høje
kvalitet blevet tilskrevet Hans Schütte, 231 ligesom de beslægtede portrætter i epitafierne nr. 3
og 4.
T h o m a s Brodersen Risbrich erhvervede allerede 1650 sin begravelse (†begravelse nr. VI,7),
hvorpå en gravsten dog først placeredes 1675 af
den efterladte familie (†gravsten nr. 77). Epitafiet, der ikke nævnes i Bircherod, Monumenta (o.
1679), er sandsynligvis først efter dette tidspunkt blevet forsynet med en gravskrift, vel i
forbindelse med begravelsen af borgmesterens
svigersøn, Jacob Bircherod 1688. 232
Epitafiet var oprindelig placeret over familiebegravelsen i midtskibets sydside på 9. pille (k).
I forbindelse med Herholdts restaurering 1875
flyttedes det til tårnrummets østmur, syd for
portalen. 1899 restaureredes epitafiet af billedhuggeren Oscar Ernlund. 1 0 2
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Fig. 630. Allegorisk maleri på hængestykket af epitafium over biskop Hans Mikkelsen og hustru, Catharine
Henriksdatter (s. 768). Detalje af epitafium nr. 7. Henrik W i c h m a n n fot. 1996. - Allegorical painting on the console
of the wall monument for Bishop Hans Mikkelsen and his wife, Catharine Henriksdatter. Detail of wall monument no. 7.

7) (Fig. 630-33), opsat 1654. Iohannis Michaelis (Hans Mikkelsen), biskop over Fyns stift i 34
år (†25. marts 1651). Opsat af hans sørgende h u stru (Catharine Henriksdatter) og børn (Bircherod, Monumenta nr. X X I ; Resen, Fyn 100;
Mumme 277f.). Jfr. gravsten nr. 4 og †begravelse
nr. III,10.
Arkitektonisk
opbygget
epitafium
med
bruskværksornamentik, udført af hvid, lys rød
og gråsort flammet m a r m o r og sandsten med
bemaling samt med detaljer af træ og metal.
Epitafiet omfatter storfelt, top- og hængestykke, sidstnævnte med maleri. Personalia i reliefversaler i skriftfelt under storstykke; endvidere på storstykkets frise en firelinjet opbyggelig tekst i fordybet kursiv, alt på latin (her efter
Mumme 278):
»Dit kors, Christus, bragte os trøst i livet og betog
døden sin brod; det fører os fra D o m m e d a g s straffende lyn og er grundvolden for vor salighed i H i m len.«

Foran det glatte storfelt, indrammet af flamme-

lister og flankeret af korintiske søjler foran pilastre knæler biskoppen og hans hustru i bøn
foran Golgatahøjen. Begge har samlet hænderne
og vendt blikket m o d korset. Storvingerne er
maskesmykkede bruskværkskartoucher, hvoraf
den nedre del er trukket ud i konsoller som postament for to stående kvindelige dydefigurer,
til venstre Troen med foliant under armen og
oprakt, nu delvis afhugget højre arm, til højre
Håbet med fragment af anker ved højre side og
delvis afhugget genstand, vel en due i den oprakte venstre hånd. O v e r storstykkets søjler forkrøppet fremspring med relieffer af engle med
lidelsesredskaber (til venstre kors, til højre m a r tersøjle), på siderne diamantbosser, hvorover
kugler. Det søjleindrammede topstykke har
Dommedagsrelief efter Johan Sadelers stik af
Christopher Schwartz' forlæg. Smalle sidevinger med bruskværkskartoucher. Yderst på storstykkets gesims står to engle i fodlange klædninger; begge mangler den udvendige hånd, der
- i hvert fald for den venstre engels v e d k o m mende - har holdt en dommedagsbasun (jfr. fig.
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Fig. 631. Konsol med maskehoved (s. 768). Detalje af
epitafium nr. 7. Henrik W i c h m a n n fot. 1995. - Corbel
with mask. Detail of wall monument no. 7.

793). Topgavlen viser Kristus med sejrsfane på
jordkugle; en stråleglorie var tidligere fæstnet
bag hans hoved (fig. 793). Ved Kristi fødder ligger løve og lam. Til siderne er mindre engle i
lange kjortler; de oprakte yderhænder kan have
holdt et nu afhugget attribut.
Postamentfeltets skrifttavle flankeres af m a skesmykkede konsoller. Hængestykket har tværovalt malerifelt, omkranset af bruskværks- og
maskekartoucher og forneden hængeknop med
vindrueklaser.
De ornamentale detaljer, de maskeprydede
bruskværkskartoucher og -konsoller (fig. 63132) finder nære paralleller i Anders Mortensens
hovedværk,
kirkens tidligere højaltertavle
(s. 539), selvom figurerne, navnlig den k r o nende Kristusfigur, virker spinklere og mere
f r y g t s o m m e i udtrykket.
Epitafiet har spredt forgyldning og bemaling
på både arkitektoniske led (flammet m a r m o r staffering i gråhvidt, gråsort og rødbrunt) og på
figurer.
Hængestykkets maleri (fig. 630) viser en allegorisk fremstilling. En knækket søjle på et stenpostament danner centrum i billedet og flankeres af to engle: englen til venstre blæser i d o m medagsbasun over et bord, hvorpå ligger den
apokalyptiske bog eller Bibelen med syv segl,

kronet af en brændende kærte; englen til højre
støtter et kors, placeret på et flammende hjerte
og smykket foroven af en tretakket krone; hjertet udgår fra en flammende tornebusk, placeret
på et stykke grønsvær. Allegoriens præcise forlæg kendes tilsyneladende ikke, men billedet
kunne være en visualisering af postamentsfrisens tekst, hvorefter troen på Kristus og hans
offerdød (kors på hjerte, omsluttet af flammer)
bragte salighed i himmelen (Ærens krone) og
befriede individet for D o m m e d a g s straffende
lyn (Dommedagsengel foran den apokalyptiske
bog, her tolket som Loven). 2 3 3 Den brudte søjle
er formentlig en hentydning til det afbrudte
liv. 234
Epitafiet blev som angivet i postamentfeltet
opsat 1654 af Hans Mikkelsens hustru og børn
og placeredes umiddelbart over †begravelse nr.
III,10, der allerede var erhvervet 1632. Hans
Mikkelsens gravsten (nr. 4) udførtes efter 1651,

Fig. 632. Maskehoveder (s. 768). Detalje af epitafium
nr. 7. Henrik Wichmann fot. 1995. - Masks. Detail of
wall monument no. 7.
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Fig. 633. Epitafium nr. 7, 1654, over biskop Hans Mikkelsen (†1651) og hustru, Catharine Henriksdatter (†1655)
(s. 767). Henrik W i c h m a n n fot. 1995. - Wall monument no. 7, 1654, for Bishop Hans Mikkelsen (†1651) and his wife,
Catharine Henriksdatter (†1655).
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8) (Fig. 634-35), 1668, med portrætmaleri tilskrevet - o m e n d på usikkert grundlag - J o c h u m
Madsen Broch. Anna Hasebart, *3. maj 1603 i
København, datter af kongens livlæge, Jacob
Hasebart, 1 0 i 18 år g . m . K n u d Lauridsen (Seeblad, †1640), 2° g . m . Peder Pedersen Lerche
(†1683), der 1668 satte dette mindesmærke over
sin hustru gennem 16 år, død 30. nov. 1658,
»mens fædrelandet hjemsøgtes af den sørgeligste krig (...) «, og hun hviler nu ved sin første
ægtemands side (Bircherod, Monumenta nr. X;
Mumme 173f.). Jfr. gravsten nr. 11, †gravsten nr.
74 og †begravelse nr. IV,6.

Fig. 634. Epitafium nr. 8 over Anna Hasebart (†1658),
opsat af Peder Pedersen Lerche 1668 (s. 770). NE fot.
1988. - Wall monument no. 8 for Anna Hasebart (†1658),
erected by Peder Pedersen Lerche 1668.

men før 1655, dvs. antagelig samtidig med epitafiet. M o n u m e n t e t s tilstand var ifølge provstesynet 1821 så dårlig, at det'var nær ved at styrte
ned. 2 3 3 I forbindelse med Herholdts restaurering
1872 anbefaledes det nedtaget og erstattet med
en mindeplade (s. 711). Det er formentlig ved
denne lejlighed blevet opsat foran en n y o p m u r e t
pille. Ligesom på de øvrige epitafier opfriskede
August Behrends i s a m m e forbindelse forgyldningen og maleriet. 102 1899 renset af billedskærer
Oscar Ernlund og 1972 atter genstand for en restaurering, udført af billedhugger Vitus Nielsen. 236
På nordvæggen i nordre sideskibs 1. fag
umiddelbart over gravsten nr. 4 og †begravelse
nr. III,10.

Sandsten med detaljer af hvidt, rødligt og sort
flammet m a r m o r , ca. 500x270 cm, med indsat
maleri i storstykke. Storstykkets hjørner m a r keres af bosser, foran hvilke er joniske søjler.
Yderst på storstykkets postament to kuglekronede obelisker på kuglefødder og firsidede p o stamenter. O v e r rigt profileret arkitrav er topstykke m e d volutdannet, brudt gavl, hvorimellem kartoucheindrammet, tværovalt skriftfelt,
øverst kronet af kugle på profileret sokkel.
Hængestykket mellem de firsidede søjlepostamenter med kugleformet nedhæng har tilsvarende tværovalt, kartoucheindrammet indskriftfelt og afsluttes nedadtil med profileret konsol
og hængekugle. 2 3 7 Sandstensleddene er overstrøget med en grålig og sort bemaling. De to
indskriftfelter med latinsk tekst har forgyldte
versaler, malet på sort bund. I topfeltet skriftsted (Åb. 22,20), i hængestykket personalia.
I sin opbygning er epitafiet beslægtet med
m o n u m e n t e t for T h o m a s Brodersen Risbrich,
men har en enklere u d f o r m n i n g uden figurative
elementer.
Storfeltets portrætmaleri, olie på lærred,
167x137 cm, viser sandsynligvis epitafiets stifter, Peder Pedersen Lerche med sine tre hustruer
og to børn. 2 3 8 Yderst til venstre står Lerche,
iklædt sort dragt med skulderslag og stor hvid,
nedfaldende krave; på det halvlange, lokkede
gråsprængte hår en sort kalot. Han lægger hånden beskyttende på skulderen af et lille barn,
sandsynligvis hans eneste med den tredje h u stru, D o r t h e Nansen, sønnen Vincents (16661742), iklædt rød brokadeskjole over skjorte
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Fig. 635. G r u p p e p o r t r æ t af Peder Pedersen Lerche og hans familie (s. 770f.). Detalje af epitafium nr. 8. Henrik
W i c h m a n n fot. 1996. - Group portrait of Peder Pedersen Lerche and his family. Detail of wall monument no. 8.
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med nedfaldende krave og smækforklæde. På
hovedet sort hue med besætning af båndløkker.
I højre hånd en rangle(?) med bjældevedhæng.
Til højre nærmest ægtemanden er formentlig
Anna Hasebart med stærkt kriget sort hue over
hvidt lin og kjole med vid, stivet krave. D e r næst antagelig Peder Pedersen Lerches tredje h u stru, D o r t h e Nansen (1633-75), moder til førnævnte barn. H u n har sort hovedbeklædning
over hvidt pandelin, der dog lader et par ørekrøller synlige, udringet sort kjole med rødt
forklæde med guldborter, hvid gennemsigtig
krave, fæstnet i halsen og hvide underærmer;
dobbelt perlekæde, hjerteprydet brystsmykke,
slangedannet guldarmring og to fingerringe på
de - foran maven - foldede hænder. 2 3 9 Yderst til
højre står antagelig den afdøde hustru fra andet
ægteskab, Sophie Pedersdatter (†1663) med foldede hænder foran sin ligeledes afdøde, spæde
datter (†1663). Moderens dragt er beslægtet med
den førnævnte, dog med bred kniplingskant på
kraven, flere guldkæder om halsen foruden slangearmbånd, armlænke og tre fingerringe. Yderligere hænger en kæde ned fra taljen ved siden af
det mønstrede forklæde i rødt, grønt og hvidt.
Det døde barn, der hviler på rød brokadesunderdyne, er iklædt lang hvid ligdragt med røde
båndsløjfer ned foran. Røde nelliker er flettet i
krans om kysen og ligger i buket på brystet.
Kviste med mørke, smalle blade (rosmarin?) ligger ved fodenden. 2 4 0
O v e r portræthovederne er gengivet Forklarelsen på bjerget i et skovlandskab med overskyet himmel. Den hvidklædte Kristus står i
centrum, til venstre knæler apostlene Peter og
Jakob, til højre ses Johannes. I skyerne er til venstre Moses i rød dragt med Lovens tavler, til
højre Elias i brun dragt, indrammet af flammer.
Maleriet er navnlig for portrætternes v e d k o m mende af høj kvalitet. En tilskrivning til den i
denne periode v i r k s o m m e Odensemaler J o chum Madsen Broch, hvis malestil i øvrigt er
ukendt, bygger alene på portrættets datering og
en f o r m o d n i n g o m , at byens førende maler,
Hans Schütte på dette tidspunkt havde forladt
byen. 2 4 1 En teoretisk mulighed består dog i, at
billedet er udført i København, hvor Lerche b o -

ede siden 1665, hvilket kunne åbne for andre
mestertilskrivninger.
Epitafiet blev udbedret med olie(maling) på
sandstenen, forgyldning af indskriften og fernisering af maleriet af August Behrends 1875. 102
O p h æ n g t - som oprindelig - over døren til
konsistoriesalen oven over familiebegravelsen
nr. IV,6.
9) (Fig. 636), o. 1674 med portrætmaleri, tilskrevet - o m e n d på usikkert grundlag - J o c h u m
Madsen Broch. Rasmus Andersen, kgl. skriver
over Malmøhus, Boringe (Börringe) og Lindholm len i ni år, ridefoged i O x i e og Skydt herreder, 1660 stiftsskriver på Fyn, (†16. juli 1675) i
sin alders <60>. år, med hustru igennem 30 år,
Maria Sophia Christophers Datter Bringh, †5.
marts 1674 i en alder af 53 år, 2 måneder og 2
dage (Bircherod, Monumenta nr. IV; Mumme
111f.). Jfr. gravsten nr. 15, †gravsten nr. 76 og
†begravelse nr. III,3.
Epitafiet omfatter et ovalt portrætmaleri, olie
på kobber, 170x136 cm, hvoraf gravskriften u d fylder den nederste del, alt indsat i en smal, affaset og antagelig sekundær ramme. Det er
uvist, om maleriet oprindelig har haft en skulpturel indramning. Dansk indskrift i r ø d b r u n
fraktur med tilføjelser i sort, alt på gylden baggrund. Ægteparret er vist som knæstykker,
vendt m o d hinanden. Stiftsskriveren (tv.) har
skulderlangt, brunt hår isprængt gråt og er
iklædt sort klædning med knapper ned foran,
hvid nedfaldende krave og hvide ærmeopslag.
En leddelt kæde ligger hen over maven, skæftet
af en kniv anes bag venstre hånd, mens højre er
lukket om en sølvknappet stok. Hustruen bærer
sort hovedbeklædning over pandelin med kruset
besætning i siderne. H u n har udringet sort kjole
over hvidlig underklædning, hvorover krave af
gennemsigtigt lin. Underklædningens ærmer er
rynket med sorte bånd. Rødt forklæde m e d
guldindvirkede striber under let florklæde. H u n
bærer to svære, flettede guldkæder om halsen,
om venstre arm kæde med plade i filigran og på
venstre hånds ringfinger ring med facetsleben
ædelsten. O v e r parret svæver to putti med palmegren og laurbærkrans. Maleriet er stedvist
krakeleret og enkelte flager afskallet.
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Fig. 636. Epitafium nr. 9, o. 1674, over stiftsskriver Rasmus Andersen (†1675) og hustru, Maria Sophia Christophersdatter Bring (†1674) (s. 772). Henrik Wichmann fot. 1995. - Wall monument no. 9, c. 1674, for Rasmus
Andersen (†1675), diocesan clerk, and his wife, Maria Sophia Christophersdatter Bring (†1674).
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Dobbeltportrættet er af høj kvalitet og navnlig stiftsskriverens fysiognomi skildret myndigt
og karakterfuldt. I lighed m e d epitafiemaleriet
over Peder Pedersen Lerche og hans familie (nr.
8) og ud fra s a m m e usikre kriterier har maleriet
været tillagt J o c h u m Madsen Broch. 2 4 1
I henhold til fundats af 16. juni 1674 erhvervede Rasmus Andersen sin begravelse (†begravelse nr. III,3) med tilladelse til at få en tavle og
en sten herpå. 2 4 2 Efter gravskriftens tilføjelse af
stiftsskriverens dødsår og -alder at d ø m m e , er
epitafiet antagelig udført umiddelbart herefter.
Formentlig istandsat 1875 af August Behrends i
lighed med kirkens øvrige epitafier. 243
Før 1875 ophængt i koret på 1. fripille (b) i
nordsiden, men i forbindelse med Herholdts restaurering flyttet til sin nuværende plads i korets
sydside på pillen ved kortrappen (d1).
10) (Fig. 637), o. 1691. T h o m a s Balzar (Balthazar) Freithof (Freithoff), rådmand, *23. dec.
1640 i H e r f o r t h i Westfalen af f o r n e m m e forældre, †10. j u n i 1691. Hans efterladte hustru, M a g dalena Jacobsdatter Holst lod til sin salig mands
æreminde epitafiet opsætte og besluttede sig
også for dette »hvile og Roested, til hvilket Gud
forflyttede hinde[!] <An(n)o> 1693 den 5 sept i
hendes Alders 63. år>« (Bircherod, Monumenta
(2) nr. X C I X ; Mumme 179f.). Jfr. lysekrone nr. 3
(s. 621), †gravsten nr. 79 samt †begravelse nr.
VIII,3.
Af fyrretræ, 320x218 cm med maleri i storstykke. Det ovale felt indrammes af egeløvskrans med vinklaser og blomster, forneden
knyttet s a m m e n med palmegrene og foroven
kronet af blomster- og f r u g t o p h æ n g . Retkantede postamenter med obelisker på kuglefødder
hviler på storstykkets gesims. Sidevingerne har
kerubhoveder, omgivet af blade, blomster og
vindrueklaser. Storstykket afsluttes foroven
med knækket segmentgavl, hvorimellem ovalt,
laurbærkranset topstykke m e d skriftfelt, alt hvilende på en maske. To putti med oprakte arme,
vel oprindelig støttende topstykket, flankerer
dette. Det tværovale hængestykke med skriftfelt
indrammes af bladkrans. En tilsvarende guirlande m e d blomster og nedhæng af vindrueklaser udgår fra kerubhovedprydede konsoller

foran masker under storstykkets postament og
følger den nedre kontur. Epitafiets konstruktion
med storstykke, sammensat af lodrette brædder
og udsparet hul til maleriet, og hængestykke,
dannet af vandretstillede brædder, afspejles tydeligt af den nuværende tilstand, hvor udtørring
har fået flere limfuger til at springe. Samtidig er
enkelte af de p å s ø m m e d e snitværksprydelser
løsnet eller faldet af. 131
Epitafiets skulpturer er præget af akantusbarokkens forkærlighed for fyldige plante- og
blomstermotiver. Karakteristisk for det kvalitetsfulde arbejde er endvidere kerubhovederne
med småkrøllet kort eller halvlangt hår, m a n delformede øjne og velformede »trutmunde«
mellem basunkinder. 2 4 4
De udskårne dele er delvis forgyldt eller stafferet med m ø r k e b r u n træfarve og stenkulør
(grå, tidligere hvidt (engle), sort (obelisker) og
grønt). På forsiden af obeliskernes postamenter
er to våbener eller symboler: til heraldisk højre
kranium på korslagte knogler, hvorpå timeglas
- måske blot et forkrænkelighedssymbol eller
henvisende til rådmandens slægt; til heraldisk
venstre hvidklædt kvinde med grøn stav i hånden, h j e l m m æ r k e med vesselhorn, hvorimellem
gul, ottekantet stjerne, alt vel et våben for h u struens familie. 245 Hængestykkets og topfeltets
tavler har gylden fraktur på sort bund, personalia nederst og skriftsted (Es. 58,8) øverst. 2 4 6
Storstykkets maleri, 90x76 cm, er udført i
olie på en tynd kridering, alt på trægrund og
gengiver Ecce H o m o . Kristus er vist i halv figur
med flettet tornekrone på hovedet og rørscepter
mellem de s a m m e n b u n d n e hænder; om lænderne et hvidgult klæde. Bag Kristus holder to
vogtere, begge harniskklædte, hans p u r p u r kappe op. Maleriet er m ø r k n e t af gentagne lakeringer og smuds. 2 4 7
Placeret - vel som oprindelig - på sydmuren i
søndre sideskibs 5. fag, umiddelbart over †begravelse nr. VIII,3.
11) (Fig. 638), o. 1697. Barbara Landorph,
†1697 i sin alders 44. år, 1° g . m . professor Lorentz Edinger i 17 år, 2° g . m . Elias N a u r i tre år
efter tre års enkesæde. »Hun var her tvende
gang brud(,) men er nu i o m f r u for Gud«.
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Fig. 637. Epitafium nr. 10, o. 1691, over rådmand T h o m a s Balthazar Freithoff (†1691) og hustru, Magdalena
Jacobsdatter Holst (†1693) (s. 774). NE fot. 1988. - Wall monument no. 10, c. 1691, for Alderman Thomas Balthazar
Freithoff (†1691) and his wife, Magdalena Jacobsdatter Holst (†1693).

(Bircherod, Monumenta (2) nr. C; Mumme
162f.). Jfr. †begravelse nr. II,8.
Mindetavle af grå kalksten, 149x85 cm.
Dansk indskrift med reliefversaler. Glat r a m m e -

bort. O v e r personalia tre våbenskjolde eller snarere mærker for afdøde og hendes to mænd: i
midten Landorphvåbenet med Årvågenhedens
trane, til venstre Lorentz Edingers mærke (tre
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blomster, hjelmtegn enhjørning mellem hjortevier(takker), til højre Elias Naurs ovale mærke
(krucifiks, indrammet af krydsende palmegrene). Sortmalet med gulstafferet indskrift og broget bemaling af våbenskjolde. I f o r m e n nært beslægtet med epitafium nr. 14 over Christen Lauritsen Lee. Jfr. også epitafium nr. 13.
1697-98 opkrævedes 4 rdl. af Elias N a u r for
den sten, han havde ladet opsætte i muren over
sin salige hustru. 2 4 8 1753 forfærdigede billedhuggeren H e r m a n Jansen 13 ophævede bogstaver på epitafiet; hvilke fremgår dog ikke u m i d delbart. 6
Epitafiet var ifølge Topographia Otthiniensis
placeret i den østre ende på den søndre side uden
for general Ahlefeldts begravelse, antagelig svarende til den nuværende plads i søndre sideskibs
2. fag på sydvæggen.
12) (Fig. 641), o. 1704 eller o. 1715. J o m f r u

Anne Brahe, †29. dec. 1715 (Mumme 207). Jfr.
†begravelse nr. VIII, 13.
Mindetavle af sort m a r m o r med indlagte figurfremstillinger i hvid m a r m o r , 193x103 cm.
Den enkle tavle smykkes af en gengivelse af Kristus på korset. Frelseren hænger tungt med u d strakte arme; hovedet, med halvlangt, lokket
hår og lukkede øjne, er faldet over på højre skulder. Et folderigt lændeklæde med nedhængende
snip ved venstre hofte fastholdes med et bånd,
knyttet i højre side. Højre fod er lagt over venstre og fæstnet med en nagle. Korset, der øverst
bærer en seddel med Kristi initialer i fordybede
versaler, flankeres af to vingede dødningehoveder. Nedenfor er gengivet afdødes fædrene våben, Brahevåbenet, kronet af hjelm med p å f u g lefjer og indrammet af hjelmklæde. Herunder
skriftbånd med kort dansk gravskrift i f o r d y bede versaler. I stenens fire hjørner er diminu-

Fig. 638-40. Epitafier nr. 11, 13 og 14. 638. Epitafium nr. 11, o. 1697, over Barbara Landorph (†1697) (s. 775) og
hendes familie. NE fot. 1987. 639. Epitafium nr. 13, antagelig o. 1711, over Willum Jensen Rosenvinge (†1684)
og hustru Birgitte Bircherod (†1742) (s. 777). NE fot. 1987. 640. Epitafium nr. 14, o. 1712, over k ø b m a n d
Christen Lauritsen Lee (†1696), hustruen Gunder Fochsdatter With (†1690) og dennes anden ægtemand, rådm a n d Niels M u l e (†1712) (s. 778). Henrik Wichmann fot. 1995. - Wall monuments nos. 11, 13 and 14. 638. Wall
monument no. 11, c. 1697, for Barbara Landorph (†1697) and her family. 639. Wall monument no. 13, probably c. 1711,
for Willum Jensen Rosenvinge (†1684) and his wife Birgitte Bircherod (†1742). 640. Wall monument no. 14, c. 1712, for
merchant Christen Lauritsen Lee (†1696), his wife Gunder Fochsdatter With (†1690) and her second husband, Alderman
Niels Mule (†1712).
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tive våbenskjolde, betegnet med navne i f o r d y bede versaler for Anne Brahes bedsteforældre,
på fædrene side øverst (»Brahe« og »Gyldenstiern« (for Jørgen Brahe og Anne Gyldenstjerne)) og på m ø d r e n e side nederst (»Giøe« og
»Bille« (for Falk Gøye og Karen Bille)).
M e d den detaljerede og kvalitetsprægede redegørelse for legemets anatomi og for klædebonnet vidner Kristusfiguren om stor dygtighed
hos sin ophavsmand. D e r s o m epitafiet udførtes
allerede o. 1704 samtidig med begravelsens indretning (se ndf.), turde det tillægges en vis vægt,
at medarbejdere fra T h o m a s Quellinus' værksted antagelig opholdt sig i domkirken i samme
tidsrum i forbindelse med opsætningen af A h lefeldts m o n u m e n t (jfr. s. 849f.). 249
Anne Brahe fik oktober 1704 bekræftelse på
sit begravelsessted i kirkens sydvestende, som
hun allerede da havde ladet opmure, pålægge
med sten og forsyne med et jerngitterværk. Til
gengæld herfor havde hun generøst skænket en
række inventargenstande (s. 422ff.) samt en pengegave. 2 5 0 1876 afregnede August Behrends for
rensning og opfriskning af mindestenen, vel u d ført året forinden. 1 0 2
Oprindelig placeret på sydvæggen af søndre
sideskibs 10. fag. I forbindelse med Herholdts
restaurering og etablering af en døråbning til
søndre sideskibs spindeltrappe (s. 199) flyttet til
den modstående væg.
13) (Fig. 639), o. 1711. Wilhum Jensøn (Will u m j e n s e n ) Rosenvinge, borgmester, *11. marts
1619 i Odense, †13. juni 1684 smst., med hustru
Birgitta (Birgitte Jacobsdatter) Bircherod, *7.
april 1660 i Odense, 1° g . m . ovennævnte i 5½ år
og avlede en søn og en datter, 2° g . m . Knud
(Hansen) Landorph, professor i hebraisk ved
Gymnasiet, *17. sept. 1649 i Odense, †9. sept.
1711. I dette ægteskab var fem døtre. H u n døde
(21. april 1742) (Mumme 126f). Jfr. gravsten
nr. 16, †gravsten nr. 88 og †begravelse nr. I,2.
Mindetavle af grå kalksten, 162x88 cm. Indskrift med reliefversaler, navne dog i kursiv, alt i
fordybede vandrette bånd. O v e r indskriften tre
våbenskjolde for de afdøde: tv. tvedelt lodret
med blomst og vinge, vinge som hjelmtegn
(Rosenvinge), i midten tvedelt diagonalt fra
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Fig. 641. Epitafium nr. 12, o. 1704 eller o. 1715, over
A n n e Brahe (†1715) (s. 776). NE fot. 1987. - Wall
monument no. 12, c. 1704 or c. 1715, for Anne Brahe
(†1715).

nedre højre hjørne med to muslingeskaller, lilje
som hjelmtegn (Bircherod) og th. trane med
sten (Årvågenhedens sindbillede) både i skjoldfelt og som hjelmtegn (Landorph). 2 5 1 U n d e r
personalia gravskrift i otte linjer, indrammet af
to høj rektangulære forsænkede felter med fliget
bladværk, oprullet i volutter.
M ø r k e b r u n staffering med forgyldte indskrifter og bladværk samt broget staffering på våbenskjolde. O p m a l e t og forgyldt af August
Behrends 1875. 102
Formentlig - som oprindelig - i koret på 1.
pille i sydsiden (b1) nær †begravelse nr. I,2.
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14) (Fig. 640), o. 1712. Christen Lauritssøn
(Lauritsen) Lee, handelsmand i Odense, *6.
marts 1615 i Lee, †29. m a j 1676 efter 13 års fornøjeligt og med ni børn velsignet ægteskab med
Gunder Fogsdaatter Wit (Fochsdatter With),
*27. jan. 1640 i Horsens, †10. okt. 1690. 2° g . m .
Niels Mule, råd- og handelsmand i Odense, *22.
sept. 1647 i Vejlby præstegård, †6. maj 1712. Det
andet ægteskab var beriget med »3 glade børnefødseler« (Bircherod, Monumenta (2) nr. CII;
Mumme 171f.). Jfr. gravsten nr. 18, †gravsten nr.
89 og †begravelse nr. II,8.
Mindetavle af kalksten med staffering, 203x108
cm. Dansk indskrift, omfattende personalia i reliefversaler og herunder gravvers i fire linjer
med ophøjet skriveskrift. Øverst på stenen tre
våbenskjolde i felter af uregelmæssig hjertef o r m . Til heraldisk højre langskægget m a n d
med nedadvendt le i skjoldfelt samt tilsvarende
figur, dog med opadvendt le som hjelmtegn (for
Christen Lauritsen Lee); i midten engel med palmegrene, gentaget som hjelmtegn (for Gunder
Fochsdatter With); til heraldisk venstre halv ulv
i skjoldfelt og som hjelmtegn (Niels Mule). O p højet kantliste. Stenen sortstafferet med forgyldning af indskrifter og randbort samt broget bemaling af våbenskjolde: brun (mandsdragt, palmegrene og ulv); rød (engels dragt, ulvs tunge);
karnationsfarve (legemsdele); guld (hjelmklæde,
englevinger og leskaft). Stenen er beslægtet med
epitafium nr. 11 (Landorph).
Placering - antagelig som oprindelig - i søndre sideskibs 3. fag på sydvæggen, øst for indgangen til konsistoriesalen nær †begravelse nr.
II,8.
15) (Fig. 642), o. 1717. Jens Bircherod, biskop
i Ålborg stift, *15. jan. 1658, søn af Jacob Bircherod, professor i teologi og hebraisk ved
Odense G y m n a s i u m , og Sille Risbrich. D i m i t teret i sit 16. år til Københavns universitet, 1682
erhvervet den filosofiske doktorgrad, 1683 posten som provst ved K o m m u n i t e t e t og det følgende år professoratet i hebraisk. 1690 g . m . Søster Bartholin Albertsdatter »for ikke at overvældes af husholdningssorger, som han ikke var
vant til«. M e d hustruen levede han 18 år i et
barnløst ægteskab. 1692 teologisk professor,

Fig. 642. Epitafium nr. 15, o. 1717, over biskop Jens
Bircherod (†1708) og hustru, Søster Bartholin (†1717)
(s. 778). NE fot. 1987. - Wall monument no. 15, c. 1717,
for Bishop Jens Bircherod (†1708) and his wife, Søster
Bartholin (†1717).

1693 biskop i Ålborg stift, hvor han i sin e m bedsperiode ordinerede 12 provster, 98 præster
og seks rektorer; †22. nov. 1708. Hans enke, der
lod dette mindesmærke opsætte og skænkede
200 rdl. til begravelsens vedligeholdelse, afgik
ved døden 1717 i sit 58. år. Laurits Luja, p r o fessor i filosofi ved Odense Gymnasium, forfattede gravskriften til afdødes hæder og ære
(Bircherod, Monumenta (2) nr. XCII; MarmDan
I, 219f.; Mumme 158-62). Jfr. †gravsten nr. 90 og
†begravelse nr. II,2.
Mindetavle af grå kalksten, 127x97 cm. Latinsk indskrift i reliefversaler i forsænkede vandrette bånd. I tavlens fire hjørner er våbenskjolde
i cirkelmedaljoner, i venstre side Jens Bircherods
fædrene og m ø d r e n e våben: øverst for Bircherod, hvorover initialerne S. D. I. B. F., dvs. salig
doktor Jens Bircherods fædrene og nederst for
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Risbrich, hvorover initialerne S. D. I. B. M . ,
dvs. salig doktor Jens Bircherods mødrene; i
højre side er Søster Bartholins fædrene og m ø d rene våben: øverst for Bartholin, hvorover initialerne S. F. S. B. F., dvs. salig fru Søster Bartholins (eller Bircherods) fædrene og nederst for
Haagensen, hvorover initialerne S. F. S. B. M . ,
dvs. salig fru Søster Bartholins (eller Bircherods) mødrene. Sortstafferet med forgyldt indskrift og broget bemaling af våbenskjolde.
Ifølge Søster Bartholins testamentariske bestemmelse af 24. febr. 1713, konfirmeret 30. jan.
1717, skulle den afdøde ægtemand og hun selv i
henhold til førstnævntes sidste vilje nedsættes i
en familiebegravelse i kirken (†begravelse nr.
II,2, Jens Bircherods oldemor Abigael Hasebarts
grav), ligesom det fastsloges, at der da, dvs. når
Jens Bircherods lig var overført (fra Ålborg),
skulle opsættes et epitafium. 2 5 2
På oprindelig plads på sydvæggen i søndre sideskibs 1. fag, vest for det første vindue og
umiddelbart ved †begravelse nr. II,2.
16) (Fig. 643), o. 1717. Hans T h o m s e n Flensborger, k ø b - og handelsmand i Odense,
†3. sept. 1717 efter at have levet 68 år og syv
måneder. G . m . Mette Christiansdatter, †24.
febr. 1713 efter at have levet 63 år og tre uger.
Ægteparret var velsignet med seks sønner og
fire døtre (Bircherod, Monumenta (2) nr. CIII;
Mumme 289f.). Jfr. †begravelse IX, 1.
Mindetavle af gråsort kalksten, 155x93 cm.
Dansk indskrift i reliefversaler, placeret i vandrette, forsænkede bånd. U n d e r den biografiske
del læses et moraliserende vers:
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i båndlignende baner og forneden i de to hjørner
slynget om bladornament. I rammens nedre del
er i et udsparet rundbuet felt en siddende, sørgende figur, nøgen bortset fra et draperi, der
tildækker hovedet og ligger hen over venstre
lår. Hovedet hviler i venstre hånd, der støttes på
træstub med afkvistede grene, mens den u d strakte højre hånd holder et dødningehoved. I
stenens øvre hjørner er to let draperede englebørn med hhv. palmegren og krone (»Ærens
krone«) tv. og basun og blomsterkurv th. Den
dekorative u d s m y k n i n g er ligesom indskriften
gulstafferet på sort grund.
1876 afregnede August Behrends for rensning
og opfriskning af epitafiet, formentlig i forbindelse med kirkens hovedrestaurering. 1 0 2

»Kom see dit contrafei, naar vi her fra skal vandre
K o m see h u o r døden os, kand hastelig forandre
Du s o m gaar her forbi, maaske nu huid og rød
du skalt og ligne os, naar du est kold og død,
en pande uden haar, to huller uden øyen,
en beenrad uden kiød, ret som en fuel bortfløyen
er all vor deilighed, saa har os nu tilred
den død, at du af os, skal lære ydmyghed.«

O m k r i n g indskrifterne er en portallignende
ramme, dannet af spinkle plantestængler med
fligede blade, knopper og udsprungne blomster,
oprullede i s-formede volutter, øverst knækkede

Fig. 643. Epitafium nr. 16, o. 1717, over k ø b - og handelsmand Hans T h o m s e n Flensborger (†1717) og h u stru, M e t t e Christiansdatter (†1713)(s. 779). NE fot.
1987. - Wall monument no. 16, c. 1717, for merchant
Hans Thomsen Flensborger (†1717) and his wife, Mette
Christiansdatter (†1713).

50*

780

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

Placeret - antagelig som oprindelig - i nordre
sideskibs 5. fag øst for vindue, i nærheden af
familiens †begravelse nr. IX, 1
17) (Fig. 645), o. 171 8. 253 Rasmus Andersøn
(Andersen), amtsforvalter i Odense og R u g gårds amter, *12. marts 1655 i Balslev, † 5 . nov.
1718 i Odense, og hustru, Maria Elizabeth
Bang, *15. nov. 1670 i Særslev, † 3. aug. 1705 i
Odense, med h v e m han »lefvede i eet kiært og
med 4 yndige B ø r n velsignet Egteskab« (Bircherod, Monumenta (2) nr. CIV; Mumme 207f.).
Jfr. gravsten nr. 19, †gravsten nr. 91 og †begravelse nr. VI, 11.
Mindetavle af rødlig kalksten, 150,5x96 cm.
Indskrift med reliefversaler, navne dog i kursiv,
alt i vandrette fordybede bånd. Epitafiets nederste del er sekundært borthugget, hvilket bl.a.
fremgår af en beskåret skriftlinje, hvis indhold
dog vanskeligt lader sig tyde. 2 5 4 O v e r indskriften er i to tætstillede ovale felter ægteparrets våbenskjolde vendt m o d hinanden i courtoisie; tv.
Rasmus Andersens med nellike i skjoldet og et
træ som hjelmprydelse, våben for slægten Balslev, hvis stamfader han var, 255 th. hustruens for
slægten Bang, vandret delt med tre stjerner over
rose og liggende halvmåne samt to vesselhorn
som hjelmtegn. 2 5 6
Tavlen er overstrøget med m ø r k e b r u n farve
med forgyldt indskrift og broget bemaling af
våbenskjoldene (hvid nellike med d y b g r ø n n e
blade på højrød bund, blågrå og okkergul hjelm
med hvidstammet træ med d y b g r ø n krone og
okkergult, brunrødt og hvidt hjelmklæde, til
højre tågeblåt skjold, midtdelt af okkergult
bånd med rød rose, hvorover okkergule stjerner
og forneden hvid halvmåne; højrøde og blå vesselhorn på gråblå hjelm, hjelmklæde som ovf.).
1980 anførtes det, at epitafiet var truet af
sprængning pga. rustne jernankre, der anbefaledes udskiftet med tilsvarende af kobber. 2 5 7 1990
fjernedes den sekundære cementindramning. 2 5 8
Placeringen er sandsynligvis identisk med den
oprindelige, dvs. på vestvæggen i midtskibets
10. fag, syd for den nuværende hovedindgang,
hvor døbefonten tidligere var placeret (jfr.
s. 570) og skråt over for den tilhørende begravelse (†begravelse nr. VI, 11).

18) (Fig. 644), o. 1728. Jens Christensøn
(Christensen) Schouboe, borgmester, †18. nov.
1719 i sin alders 74. år, med hustru Margaretha
(Margrethe) West(esen), †10.juni 1728 i sit 65.
år. Ægteparret var velsignet med 16 børn,
hvoraf allerede var bortkaldt sønnerne Christen
West(esen) og Knud Schouboe, begge premierløjtnanter ved den kgl. livgarde til fods faldne
1712 i slaget ved Gadebusch. Endvidere syv
børn, døde i spæd alder. De efterlevende var følgende: Christian Schouboe, justits- og kancelliråd samt landsdommer over Fyn og Langeland
(jfr. †begravelse nr. III,11), O l u f Borch, Niels
Leth Schouboe, Kirstine Woldborg Feltman,
Elisabeth Piilegaard, Anna Borch Jensøns og
Christiana Petersen (Bircherod, Monumenta (2)
nr. XCIV; Mumme 282f.). Jfr. gravsten nr. 20,
†gravsten nr. 102 og †begravelse nr. VII,6.
Mindetavle af grå kalksten, 150x100 cm. Indskrift i reliefversaler, navne dog m e d kursiv. I
tavlens fire hjørner er liljeformede bladornamenter inden for smal rammeliste. Gråsort staffering med forgyldning af reliefudsmykning,
indskrift og ramme.
Oprindelig placeret på pille i midtskibets
nordside nær †begravelse nr. VII,6. Før 1811 (jfr.
Vedel Simonsen, Samlinger) og vel i forbindelse
med opsætningen af nye pulpiturer ved kirkens
hovedistandsættelse o. 1750 flyttet til sin n u v æ rende plads på nordvæggen i nordre sideskibs 2.
fag øst for vindue. Her var m o n u m e n t e t placeret overfor den tidligere opgang til de daværende pulpiturer og i øvrigt nær ved sønnen,
Christian Schouboes begravelse (†begravelse nr.
III,11).
19) (Fig. 649), o. 1728. Niels Pedersen Lange,
landstingshører og skriver på Fyn og Langeland
efter beskikkelse 1687, *25. april 1653 i R u d købing på Langeland, †22. nov. 1728, med h u stru, Kirstine Hendrichsdatter Hvid, *25. febr.
1647 i Middelfart, †26. aug. 1721. Endvidere deres søn, Christian Lange, *14. aug. 1688, †1718 i
Assens som regimentskvartermester under
oberst von der Lühes regiment. H a n efterlod sig
hustru, to sønner og en datter (Bircherod, Monumenta (2) nr. XCVIII; Mumme 288f.). Jfr.
†gravsten nr. 93 og †begravelse nr. III,8.
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Fig. 644-46. Epitafier nr. 18, 17 og 22. Henrik W i c h m a n n fot. 1995. 644. Epitafium nr. 18, o. 1728, over
borgmester Jens Christensen Schouboe (†1719) og hustru Margrethe Westesen (†1728)(s. 780). 645. Epitafium nr.
17, o. 1718, over amtsforvalter Rasmus Andersen (†1718) og hustru, Maria Elisabeth Bang (†1705)(s. 780). 646.
Epitafium nr. 22, o. 1738, over handelsmand og kirkeværge Andreas Lauritzen (†1738) og hustruerne Alhed
Maria Christensdatter Friis (†1706) og Kirsten v o n Westen (†1758)(s. 783). - Wall monuments nos. 18, 17 and 22.
644. Wall monument no. 18, c. 1128, for Mayor Jens Christensen Schouboe (†1719) and his wife Margrethe Westesen
(†1728). 645. Wall monument no. 17, c. 1718, for Rasmus Andersen (†1718), county revenue officer, and his wife Maria
Elisabeth Bang (†1705). 646. Wall monument no. 22, c. 1738, for Andreas Lauritzen (†1738), merchant and churchwarden, and his wives Alhed Maria Christensdatter Friis (†1706) and Kirsten von Westen (†1758).

Mindetavle af grålig kalksten, højoval,
131x106 cm. Dansk indskrift i reliefversaler,
navne dog i kursiv, alt i forsænkede, vandrette
bånd. O v e r personalia mindevers i fire linjer,
nedenunder religiøs sentens:
»Siælene ere udi Guds g i e m m e h v o r ingen pine rører
dennem, og glædis ved Guds store D o m s d a g « .

Indramning af akantusbølgeranke med b l o m sterkroner og vinklaser. Øverst i en r a m m e af
s a m m e n b u n d n e palmegrene og flankeret af
putti er en skjoldformet medaljon. Heri er to
malede våbenskjolde (se ndf.). Forneden på tavlen den liggende personifikation af Tiden med
le, timeglas og dødningehoved, nært beslægtet
med fremstillingen i epitafium nr. 20. Staffering
af stenen, oprindelig med brunlig, nu sort b u n d -

farve, på indskrifter og planteslyng guld samt på
figurerne gråhvidt. I det skjoldformede felt
øverst er to malede våbenskjolde, vel for hhv.
Lange og Hvid: til heraldisk højre grønt med to
fisk, hvorover atter to krydslagte fisk, til heraldisk venstre rød grund med fårelignende dyr på
j o r d s m o n ; grønt og rødt hjelmklæde.
Placeret - antagelig som oprindelig - i nordre
sideskibs 4. fag på nordvæggen, øst for vindue,
over for †familiebegravelse nr. III,8.
20) (Fig. 647), 1736. Christian H a m a n , k ø b og handelsmand, †30. jan. 1728 i sin alders 55.
år, med hustru, Sara Østrup, <† 17. nov. 1747 i
sin alders 76. år>. Ægteparret var velsignet med
tre levende børn, Christian Henrik H a m a n ,
†21. j u n i 1725 i sit 25. år; Margretha Sophia H a man, †23. maj 1731 i sit 25. år, 1° g . m . Peder
Fugl, k ø b m a n d , †1. april 1728, 2° g . m . Bonde
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Simonsen, rådmand, der efterlevede hende sammen med en datter og <døde som justitsraad og
landsdom(m)er på sin gaard Elvedgaard 6. sept.
1765>. D e n ældste datter, Anna Elisabeth H a man lever i ægteskab med Jens Dreyer, k ø b - og
handelsmand i byen (Mumme 236f.). Jfr. gravsten nr. 21, †gravsten nr. 94 og †begravelse nr.
VI,4.
Mindetavle af grå kalksten, 157,5x100 cm.
Dansk indskrift i reliefversaler, navne dog i kursiv, alt i forsænkede, vandrette bånd. Indskriften, der afsluttes med skriftsted (Åb. 14,13), indfattes af portallignende ramme, dannet af båndakantus, hvorimellem større bladornamenter, enkeltblomster eller blomsteropsatser. I portalr a m m e n s bue en krone, flankeret af to putti med
palmegrene, krone (tv.) og basun (th.). Forne-

Fig. 647. Epitafium nr. 20, 1736, over Christian H a m a n (†1728) og hustru, Sara Ø s t r u p (†1747) (s. 781).
NE fot. 1987. - Wall monument no. 20, 1736, for Christian Haman (†1728) and his wife, Sara Østrup (†1747).

den sidder en sørgende kvinde med tildækket
hår med hovedet hvilende i venstre hånd og
blikket drejet m o d piedestal med laurbærkranset
kranium, mens hun med højre hånd udstrør
blomster. Stenen, der er sortstafferet og med
forgyldt randbort, reliefudsmykning og indskrift, er revnet tværs igennem ved øvre tredjedel.
1736 betalte m a d a m H a m a n (Sara Østrup) for
at lade en sten indsætte i m u r e n ved sin og den
afdøde ægtemands †begravelse (nr. VI,4). 6
Oprindelig placeret på midtskibets 3. pille i
sydrækken (h1), vest for prædikestolen og tæt
ved familiebegravelsen nr. VI,4. I forbindelse
med Herholdts restaurering flyttet til s y d m u ren, umiddelbart ud for den ældre placering,
dvs. i søndre sideskibs 7. fag, øst for vindue.
21) (Fig. 648), 1738. Johannes Müller, b u n t mager og k ø b m a n d , *17. april 1669 i Peres,
Meissen, †12. jan. 1725, med hustru Anna Hansdatter, *8. dec. 1671 i Odense, †20. marts 1738.
Af deres 27 års kærlige ægteskab efterlod de en
søn, sognepræst Mathias Müller til Taagerup og
Thorslunde på Lolland og to døtre, Birgitta M a ria og Martha Müller, g . m . hhv. Andreas og
Lauridtz Hyllerup, begge borgere og k ø b m æ n d
i Odense. Samtlige (dvs. børn og svigerbørn)
har ladet stenen opsætte og samtidig skænket
100 rdl. til fattige enker (Mumme 182). 259 Jfr. †begravelse nr. VIII,8.
Mindetavle af grå kalksten, 130x96 cm. Indskrift i reliefversaler, navne dog i kursiv, alt i
vandrette, forsænkede bånd. O v e r og under
personalia to skriftsteder (Sl. 3 7 , 2 5 og 1. Mos.
48,21). O v e r indskrifterne er to korslagte palmegrene; underneden ses i et svejfet, fordybet
felt Tiden, hvilende med venstre albue på et
dødningehoved med korslagte knogler og med
en le i højre hånd, mens et timeglas støtter på
hans højre knæ, jfr. epitafium nr. 19. O m k r i n g
selve skriftfeltet en portalindramning, båret af
søjler med rigtprofilerede baser og vulstsmykkede kapitæler, hvorpå groteske masker (dødningehoveder(?)), omgivet af fligede blade eller
flammer. I buesviklerne to tykmavede engle
med palmegrene. Sortstafferet med forgyldt reliefudsmykning og indskrift.
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Fig. 648-650. Epitafier nr. 21, 19 og 23. NE fot. 1987. 648. Epitafium nr. 21, 1738, over b u n t m a g e r og k ø b m a n d
Johannes Müller (†1725) og hustru, Anna Hansdatter (†1738) (s. 782). 649. Epitafium nr. 19, o. 1728, over
landstingshører og skriver på Fyn og Langeland, Niels Pedersen Lange (†1728) og hustru, Kirstine Henriksdatter
H v i d (†1721) (s. 780.). 650. Epitafium nr. 23, 1748, over skolediscipel Christian Christopher Farenhorst (14744)
(s. 783.). - Wall monuments nos. 21, 19 and 23. 648. Wall monument no. 21, 1738, for Johannes Müller (†1725), furrier
and merchant, and his wife Anna Hansdatter (†1738). 649. Wall monument no. 19, c. 1728, for Niels Pedersen Lange
(†1728), the Landsting's adjudicator and recorder in Funen and Langeland, and his wife Kirstine Henriksdatter Hvid
(†1721). 650. Wall monument no. 23, 1748, for school pupil Christian Christopher Farenhorst (†1744).

1738 betalte Andreas Hyllerup for opsætningen af epitafiet over sine svigerforældre, 6 der
sandsynligvis lå begravet nedenfor (jfr. †begravelse nr. VIII,8). Placeret i søndre sideskibs 7.
fag vest for vindue.
22) (Fig. 646), o. 1738. 253 Andreas Lauritzen,
handelsmand og i 29 år kirkeværge ved d o m k i r ken, *12. aug. 1664 i Ejlskov, Hårslev sogn
(Skovby hrd., Odense amt), †19. april 1738, 1°
g . m . Alhed Maria Christensdatter Friis, †14. febr.
1706, med hvem han havde seks sønner og tre
døtre, 2° g. m. Kirsten Mathisdatter von Westen, *21. okt. 1687, <†21. nov. 1758>, med hvem
han fik fem sønner og en datter. Han efterlod
»sin høybedrøvede E n k e som denne Gravschrift
har ladet besørge« (Mumme 172f.). Jfr. †begravelse nr. IV,7.
Mindetavle af grå kalksten, 150x87 cm.
Dansk indskrift i reliefversaler, navne dog i k u r siv, alt i forsænkede vandrette bånd. I de to øvre
hjørner stiliseret blad i forsænket, kvadratisk
felt. U n d e r personalia ærevers:

»Gak læser bort og för dit levnet lige saa
Du efter döden schal i d o m m e n vel bestaae
Vive ut vivas
Halvfiersinstive aaar og fire har ieg levet
I 2 gang 20 aaar og et dertil er blevet
I dobbelt ægteschab med 15 börn forseet
De 6 er död de 9 i live er adspreedt
I 29 aar ieg w æ r g e haver været
For dette huus og stæd h v o r ieg min siæl har næret
Saa riigelig at Gud den siden tog til sig
Saa m æ t af dette liv som syg for Himmerig.«

Stenen er sortstafferet med forgyldning af indskrift og blade.
Placeret i søndre sideskibs 3. fag, sandsynligvis på den oprindelige plads nær †begravelse nr.
IV,7.
23) (Fig. 650), 1748. Christian Christopher
Farenhorst, skolediscipel, søn af Wilh(elm)
Frid(erich) Farenhorst til Bildeskov og Anna J o hanna Hviid (Mumme 214). Jfr. †begravelse efter
nr. IX,12.
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valt felt med to bøger, indsat i k a r t o u c h e r a m m e
med palmegren og laurbærkvist. Yderst i hvert
hjørne englehoveder som ovenfor. Forgyldning
af indskrifter og reliefdekoration, alt på sort
baggrund.
1748 afregnede afdødes fader for opsætning af
epitafiet over sin søn. 6 1875 istandsattes mindestenen af August Behrends. 1 0 2
På vestvæggen i nordre sideskibs 10. fag. O p rindelig i nordre sideskibs 9. fag på n o r d v æ g gen, vest for dør til †våbenhus, formentlig i
nærheden af †begravelse.
24) (Fig. 651-52), o. 1763. Andreas v(on) Bergen, justitsråd og landsdommer på Fyn og Langeland, *23. aug. 1682, †8. marts 1763, m e d h u struen gennem 45 år, Karen Landorph, *20. juli

Fig. 651. Epitafium nr. 24, o. 1763, over justitsråd,
l a n d s d o m m e r Andreas von Bergen (†1763) og hustru,
Karen L a n d o r p h (†1761). Tegning af epitafiet 1872 før
hovedrestaureringen (s. 785). Udsnit af fig. 564. Wall monument no. 24, c. 1763 for Counsellor and High
Court Judge Andreas von Bergen (†1763) and his wife,
Karen Landorph (†1761). Drawing 1872 of the monument
before the main restoration.

»Hand k o m
til dend store m ö y s o m m e l i g h e d s skole
i verden 1724 den 19 may:
til dend store cathedralskole i O d e n s e
1743 den 4 octob(e)r:
Gud opflyttede hans lærvillige siæl:
fra denne skoles överste lectie
til den höyeste f u l d k o m m e n h e d s academie
i H i m l e n 1744 den 28 marti
Da den erlangede sit rette maal
ikke denne viisdom der læris i stykkeviis
m e n hin der svever om Guds throner
iblandt de f u l d k o m n e retfærdigheds
aander.«

Mindesten af grå kalksten, 101x67,5 cm. Dansk
indskrift med reliefversaler, navne dog i kursiv,
alt i forsænkede vandrette bånd. O v e r og under
personalia er moraliserende vers på hhv. fem og
tre linjer. Figurudsmykning i tværrektangulære,
forsænkede felter over og under indskrifterne.
Øverst to korslagte palmegrene, flankeret af
englehoveder i skyformationer, forneden tværo-

Fig. 652. Epitafium nr. 24, o. 1763, over justitsråd,
l a n d s d o m m e r Andreas von Bergen (†1763) og hustru,
Karen Landorph (†1761) (s. 784). NE fot. 1987. - Wall
monument no. 24, c. 1763, for Counsellor and High Court
Judge Andreas von Bergen (†1763), and his wife Karen
Landorph (†1761).
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1690, †25. juli 1761 (Mumme 169f.). Jfr. dåbsfad
nr. 1 (s. 571) og †begravelse nr. II,4.
Af det fragmentarisk bevarede epitafium (se
ndf.) findes k u n den trapezformede indskrifttavle og et tværrektangulært felt. Gråsort kalksten og hvidt m a r m o r , 144,5x71 cm. Dansk
gravskrift i fordybede versaler. Ægteparrets våbenskjolde i rocaillesmykkede indramninger viser til venstre von Bergens våben med femtakket stjerne over anker og to fembladede b l o m ster, til højre Landorphvåbenet med Årvågenhedens trane.
Som det fremgår af Herholdts tegning 1872
(fig. 651) var epitafiet oprindelig langt rigere u d formet med en obeliskdannet, vase- eller lampekronet øvre del, hvori skriftfeltet var indsat i en
festonprydet ramme, forneden udstyret med en
urneniche eller -grotte. En tværrektangulær
sokkel bar foroven våbenfeltet og herunder en
udsmykning, tilsyneladende med ophængte festoner. Hvis epitafiet er udført umiddelbart efter
landsdommerens død, repræsenterer det et m e get tidligt eksempel på et nyklassicistisk gravmæle. 2 6 0
Epitafiet, der 1802 udbedredes med gips og
maling, 2 6 1 er formentlig ændret ved Herholdts
restaurering 1875 i forbindelse med flytning fra
sin oprindelige plads på sydvestsiden af pille c 1
mellem søndre sideskibs 1. og 2. fag, nær familiebegravelsen (†begravelse nr. II,4) til en placering lige overfor i sydmuren, vest for 2. vinduesfag. Antagelig i forbindelse med nyopsætningen opfriskedes og rensedes epitafiet. 102
25) (Fig. 653), før 1799, formentlig udført af
Andreas Weidenhaupt. Peter Eilschow (Eilschou) til Marienlund, k ø b m a n d , *28. jan. 1713
i Odense, †28. okt. 1783 smst., med hustru
Anna Maria (Anne Marie) Becker, *10. juli 1719
i Rudkøbing på Langeland, (†29. aug. 1799)
(Mumme 176f.). Jfr. †begravelse nr. IV,7.
Mindetavle af sort og hvidgråt norsk m a r m o r
samt sandsten m e d detaljer af metal, 372x125
cm. Indskrift i fordybede versaler. U n d e r personalia er anført vedligeholdelsessummen for begravelsesstedet, 500 rdl. Epitafiet, der viser en
kultiveret og fantasifuld kombination af antikke
formelementer, karakteristiske for nyklassicis-
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Fig. 653. Epitafium nr. 25, o. 1783, over Peter Eilschou (†1783) og A n n e Marie Becker (†1799). Tilskrevet Andreas Weidenhaupt (s. 785). NE fot. 1987. Wall monument no. 25, c. 1783, for Peter Eilschou
(†1783) and Anne Marie Becker (†1799). Attributed to
Andreas Weidenhaupt.

men, omfatter to hovedled: en skrifttavle, indsat
i en sammensat og rigt profileret portalindramning, og en sarkofag, alt hvilende på et trinpodium, båret af konsol, hvorunder en kugle. U n der et glat, tværrektangulært felt er den svagt
konkave indskriftplade, nederst smykket med et
ringprydet røgelseskar, hvorfra røgskyer udgår.
Tavlens r a m m e har foroven h a m m e r f o r m e d e
udvidelser, hvorunder løvemasker med ringe i
flaben og tunge bladguirlander. Et tværrektangulært felt, der smykkes med et maskehoved
med hovedlin, delvis ophæftet ved feltets hjørner, er indskudt under den segmentformede
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Fig. 654. Mindetavle nr. 26, før 1805, over Jens O r t e n
(†1802) (s. 787). NE fot. 1987. - Memorial tablet no. 26,
before 1805, for Jens Orten (†1802).

topgavl. Denne har relieffelt med Treenighedens
trekantsymbol, hvori indridset tetragram for
Jahve, alt i stråleglorie. Sarkofagen på profilerede fødder har på langsiden felt med korslagte
palmegrene, indstukket i blomsterkrans. Brede
profilled indrammer feltet, foroven smykket
med løbende hund og æggestav, forneden med
kannelleret frise og de lodrette led med dukatmønster. Det karnissvungne låg har bladfrise
under perlestav.
Epitafiet har spredt staffering, således forgyldning af indskrift og enkelte led (maskehoved, stråleglorie, palmegrene og krans) samt
m a r m o r e r i n g i grålige nuancer på konsollen.
Ornamentikken, navnlig på det sarkofagdannede led, finder paralleller i Andreas Weidenhaupts gravmæler. Weidenhaupt leverede udkast
til ægteparrets mindetavle (s. 288 og fig. 10), og
det er derfor sandsynligt, at han også var mester
for epitafiet. 262

Ægteparret Peter Eilschou og Anne Marie
Becker, der havde skænket store s u m m e r til kirkens istandsættelse, erindredes med ikke mindre
end tre m o n u m e n t e r : foruden epitafiet med
yderligere to tavler, opsat o. 1785 og 1804-05 på
Magistratens foranledning u d - og indvendig på
kirkens vestmur (s. 287f., 319). Epitafiet var placeret nær familiebegravelsen (†begravelse nr.
IV,7), til hvis vedligeholdelse allerede 1766 var
skænket kirken 500 rdl., sikret i en englykke
(dvs. indhegnet eng, Gertrudsholm), ligesom
der i samme forbindelse opnåedes tilladelse til
opsætningen af et epitafium. 2 6 3 1801 afregnede
T h . Schellerup for udfyldning med datoer, m å neder og årstal, »hvad som i Forvejen paa SI. hr.
Eilschous og Kones Epitaphium i Levende Live
ey kunde udføres«. 2 6 4 1802 istandsatte maler N.
Aarestrup †malerschatteringen uden om epitafiet, da denne var ganske afskallet. Selve m o n u mentet maledes med forskellige kulører, efter at
murersvend Jørgen Larsen havde repareret det
med kalk og gips. 261 1812 udbedrede nålemager
Geese epitafiet, idet der tillagdes jerntråd. 1 0 2
1875 rensede og malede August Behrends tavlen, der yderligere rengjordes og stafferedes
1882. 2 6 5

I søndre sideskibs 5. fag, på sydvæggen vest
for konsistoriedøren, sandsynligvis samme sted
som oprindelig.

Fig. 655. Mindetavle nr. 27, 1897, over salmedigteren
hr. Michael (†o. 1500). U d f ø r t efter tegning af Martin
Borch (s. 787). NE fot. 1987.-Memorial tablet no. 27,
1897, for the hymn writer Mr. Michael (†c. 1500). Made
after the drawing by Martin Borch.
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26) (Fig. 654), før 1805. Jens Ø r t e n (Orten),
kammerråd, b y - og rådstueskriver samt N o t a rius Publicus, *1728, †1802. Til gravstedet og
dettes vedligeholdelse var skænket 100 rdl.
(Mumme 211). Jfr. †begravelse nr. VII, 12.
Mindetavle af rød kalksten, 152x97,2 cm.
Fordybet dansk kursivindskrift.
Stenen blev opsat 16. jan. 1805 i muren ved
dåben, der da var placeret i kirkens vestende
(fig. 294, II). 6 Istandsat 1990. 258 Placeringen,
som af Mumme præciseres til fontens venstre
(dvs. nordre) side, jfr. †begravelse nr. VII,12, er
identisk med nuværende placering.
27) (Fig. 655), 1897. Hr. Michael, salmedigter
og præst, †o. 1500 (senest 1514).
Mindetavle af blågrønt norsk m a r m o r ,
64,5x104,5 cm. Latinsk og dansk indskrift i relieffraktur, alt i fordybede vandrette bånd. Efter
personalia en strofe fra hr. Michaels salme (O
Jesus, hør mig for din død), »Giv ham af h i m lens høihed fred«, dog med to ændringer. 2 6 6
Skriftfeltet indrammes af en gotiserende u d smykning, hvor to spinkle søjler med bladkapitæler bærer frise, sammensat af smågavle med
liljer, adskilt af prydspir.
Opsat i foråret 1897 på initiativ af forfatteren
T h o r Lange efter tegning af Martin Borch. A r bejdet udførtes af stenhuggerfirmaet E. Nielsen. 267 I nordre sideskibs 4. fag, på n o r d m u r e n
under vindue. 2 6 8
28) (Fig. 656-57), 1900. Mindetavle over Benedict, »Svens søn, Knvd Dankonges broder«
(†10. juli 1086).
Lys sandsten, trapezformet, 9 6 x 4 7 - 3 7 , 5 cm.
Femlinjet indskrift med fordybede majuskler.
Indskriftens tre nederste linjer midtdeles af et
lodret placeret sværd, mens tavlens øvre del u d fyldes af et hjulkors med bånd-, blad- og perlestavsornamentik, alt indrammet af en stiliseret
tovstav.
Ligesom den ovenfor nævnte tavle opsat på
initiativ af T h o r Lange; udført i nyromansk stil
efter tegning af Vilhelm Petersen (fig. 657,
794). 269 Indsat i m u r e n ved den søndre nedgang
til krypten, hvor den er placeret midt i den kalkmalede mindeindskrift for K n u d den Helliges
hirdmænd (jfr. s. 391).
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Fig. 656. Mindetavle nr. 28, 1900, over Benedikt
(†1086), K n u d den Helliges bror (s. 787). U d f ø r t efter
tegning af Vilh. Petersen. NE fot. 1987. - Memorial
tablet no. 21, 1900, for Benedict (†1086), brother of St.
Knud.

Fig. 657. Udkast til mindetavle nr. 28 over Benedikt.
Tegning af Vilh. Petersen (s. 787). N M . - Drawing by
Villi. Petersen for memorial tablet no. 28, for Benedict.
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(†)EPITAFIER
1) (Fig. 659), o. 1650(?). Maleri af Korsnedtagelsen, antagelig hidrørende fra storstykket af et
†epitafium over en nu ukendt, jfr. ndf. U d f ø r t i
tempera på egetræ m e d kridering. 1 3 1 Ovalt,
131x95 cm m e d sekundær fyrretræsramme med
affaset kant, inden for hvilken ses en ligeledes
sekundær bladbort. O k k e r g u l staffering med
forgyldning af bort.
Korsnedtagelsen er en trofast kopi efter R u bens' velkendte maleri fra 1611 i Antwerpens
domkirke, formidlet i en spejlvendt version
gennem Lucas Vorstermans kobberstik (1620).
Det højrektangulære forlæg med den dominerende diagonallinje er harmonisk tilpasset det
ovale format. Farvemæssigt er de lyseste toner
koncentreret om denne linje, fremhævet af det
hvide klæde og Kristi oplyste legeme, mens den
rygvendte Johannes med sin højrøde kjortel u d gør den stærkeste farveaccent over for de mere
dæmpede farver i de øvrige figurers dragter
(gylden, brun, grøn, blå og lys rød). Hele sceneriet er indsat i et landskab med fjerne bjerg-

Fig. 658. (†)Epitafium nr. 2, o. 1650(?) over ukendt
med maleri af Gravlæggelsen efter Hendrick Goltzius' forlæg (s. 789). Fritz T h o d e fot. 1981. - (†)Wall
monument no. 2, c. 1650(?) for a person unknown, showing a painting of the Entombment copied after Hendrick
Goltzius.

formationer og blåsorte uvejrsskyer. Langs billedets kanter sekundære overmalinger samt o p og afskalninger, overvejende centreret o m k r i n g
en lodret linje i billedets venstre halvdel.
Allerede før 1811 synes maleriet at have mistet
sin oprindelige indramning, hvorpå også indehaverens navn og årstal kan have været anført.
Billedet er registreret 1811 i Vedel Simonsen,
Samlinger og var på det tidspunkt ophængt over
kirkens nordre udgang, dvs. vel over udgangen
til våbenhuset. Påfaldende nok er hverken dette
eller det ndf. omtalte nævnt hos Mumme (1844).
Vedel Simonsen anfører - uvist på hvilket
grundlag - at Korsfæstelsesbilledet skulle være
tegnet og opsat af en maler, »for at han og hans
Kone inden for D ö r e n maatte begraves.« D e r som dette skulle stå til troende, kunne det m u ligvis referere til ægteparret Anne Hansdatter
Scheving, begr. 29. febr. 1724 ved fonten og
T h o m a s Jacobsen Westerholt, kontrafejer, begr.
11. nov. 1739 ved siden af hustruen (jfr. også
†begravelse efter nr. VI, 12). 270 At d ø m m e efter
de få sikre værker af denne maler kan billedet
dog næppe være egenhændigt, ligesom det har
et stilpræg, der snarere synes at datere det til
1600'ernes midte. 2 7 1
Afviser man Vedel Simonsens beretning, foreligger muligheden af at henføre maleriet til et
†epitafium, hvoraf dog alene de med indskrift
forsynede er registreret hos Bircherod. Blandt
disse påkalder et enkelt sig særlig interesse, epitafiet over k ø b m a n d David Ocher (†1645), der
fra andre kilder vides at have været et bekosteligt arbejde og udsmykket m e d malerier af Hans
Schütte (jfr. †epitafium nr. 9). Maleriets kvalitet
og den omstændighed, at Schütte til flere af sine
epitafier anvendte Rubenskompositioner som
forlæg, heriblandt det ovennævnte, kunne u n derbygge formodningen, der imidlertid næppe
lader sig bevise. 272
Efter 1875 nævnt på nuværende plads i n o r d siden af koret på pille (e) nærmest opgangen. 2 7 3
1964 undersøgt af konservator Mogens Larsen
med henblik på en restaurering, der g e n n e m førtes 1981 af Fritz Thode. I denne forbindelse
fornyedes billedets ophæng, ligesom det rensedes og retoucheredes. 2 7 4

(†)EPITAFIER
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Fig. 659. (†)Epitafium nr. 1, o. 1650(?) over ukendt med maleri af Korsnedtagelsen efter Rubens' forlæg (s. 788).
Fritz T h o d e fot. 1981. - (†)Wall monument no. 1, c. 1650(?) for a person unknown showing a painting of the Deposition
copied after Rubens.

2) (Fig. 658), o. 1650(?). Maleri af Gravlæggelsen, antagelig hidrørende fra et epitafium
(topstykket?) over en nu ukendt. U d f ø r t i t e m pera på egetræ med kridering. 131 Cirkulært, 53
cm i diameter. Sekundær fyrretræsramme med
affaset kant, indenfor hvilken en oprindelig
prydliste med udskårne bladtunger. Heri ses

endnu rester af dyvler, der tidligere fastholdt
maleriet til en †bagklædning. 2 7 4
Gravlæggelsen følger Hendrick Goltzius'
kobberstik fra 1596. Den høj rektangulære k o m position er forenklet på visse punkter, baggrundens klippegrotte er udeladt, ligesom enkelte figurer er flyttede eller omarbejdede (Johannes,
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sørgende kvinde yderst til venstre). Farvemæssigt fremtræder billedet broget, accentueret af
forgrundens rygvendte m a n d med rød dragt og
hans ledsagere ved kistens fjernere langside,
iklædt hhv. grøn og gul klædning, sidstnævnte
ledsager med højrød hue. Den sørgende kvinde
(Maria Magdalene) ved Kristi venstre side har
rosa dragt og gylden kappe, og de samme farver
gentages i den modstående figurrække, suppleret m e d blåsort, stærkt gul og rød. En lysende
blå himmel ses bag figurerne i øvre venstre side.
En række vandretgående op- og afskalninger
o m k r i n g billedets midte sås før restaureringen
1981 (jfr. ndf.). At d ø m m e ud fra malemåden
synes billedet udført af en ringere hånd end det
førnævnte (nr. 1) og hidrører næppe fra s a m m e
monument.
Maleriet, der siden 1981 har været ophængt på
pille e i korets nordside oven over (†)epitafium
nr. 1, er k u n sparsomt omtalt i kilderne. Det er
hverken nævnt af Vedel Simonsen eller M u m m e
og synes tidligst 1937 registreret i nordre sideskibs 2. fag nær epitafiet over Jens Christensen
Schouboe (epitafium nr. 18, jfr. også †begravelse
nr. III,11). 275 Maleriets oprindelige placering er
imidlertid uvis, og dets tilhørsforhold til et †epitafium eller til en †begravelse lader sig derfor

vanskeligt udrede. I lighed med nr. 1 undersøgt
1964 og restaureret 1981.274

BYGNINGS- OG MINDETAVLE
(Fig. 660), 1548, tilskrevet den såkaldte Odense
ornamentist. Christiern Pawisen (Poulsen)
prier[!]. Jfr. †gravsten nr. 11.
Lysgrå kalksten, 64,5x77 cm. Indskrift med
reliefversaler. To strunke, profilvendte løver,
stående på bagbenene, holder mellem sig et
skjold med J e s u m o n o g r a m . Selve skjoldet er
med båndophæng fæstnet til en ring foroven;
under skjoldet støtter putto med udbredte vinger den tværrektangulære skrifttavle med årstallet. Af Jensen, Gravsten II (nr. 219A) tilskrevet
den såkaldte Odense ornamentist.
Tavlen var ifølge Vedel Simonsen (II, 2, 48) tidligere indmuret i S. Knuds klosters nordmur,
vel som markering af en o m b y g n i n g af klosteret. 276 Herfra udtoges den i forbindelse med en
o m b y g n i n g , foranstaltet af k a m m e r h e r r e C h r i stian Benzon, klosterets daværende ejer (†1801),
og overførtes til bogtrykker Chr. Iversens landsted Marieshøj ved Tolderlund, hvor den endnu
fandtes o. 1880 (Engelstoft 563). Før 1898277 opsat
som mindetavle i søndre sideskibs 9. fag.

†EPITAFIER O G M I N D E T A V L E R

Fig. 660. Bygningstavle og senere mindesten for
prior Christiern Poulsen, 1548 (s. 790). NE fot. 1987.
- Foundation tablet and later memorial tablet for Prior
Christiern Poulsen, 1548.

1) (Fig. 661, 795), o. 1535, fornyet 1596. »Iohannes de Hoya et Nicolavs de Teckelenbvrg comites in hostili lvbecensivm acie, cæsi prope Assens ad regionem Oxenbierg ibiqve sepvlti
Christiani III regis victoris pio ivssv hv(n)c
translati svnt« (Greverne Johan af Hoya og N i colaus af Tecklenburg, der mistede livet i den
fjendtlige lybske hær, ikke langt fra Assens, i
egnene af Øksnebjerg og var begravede der på
stedet, er ført herhid efter sejrherrens, k o n g
Christian Ill's f r o m m e befaling). Indskrift i p o stamentfelt, suppleret af en gentagelse af begges
navne i frisefelt: »Iohannes de H o y a comes N i colavs de Techelenb(vrg) comes« og af den sekundære påskrift i topstykkets gavlfelt: »Renov a t v m A n n o 1596« (Fornyet år 1596) (Birche-
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rod, Monumenta nr. XI; Resen, Fyn 105f., 225f.;
MarmDan I, 220; Mumme 241f.). Jfr. †gravsten
nr. 9 og †begravelse nr. V , l .
Det arkitektonisk opbyggede epitafium havde
storfelt, udfyldt af de afdødes dobbeltvåben, J o han af Hoyas til venstre med to opadvendte
bjørnelabber både som skjoldmærke og hjelmtegn, Nicolaus af Tecklenburgs firdelte til højre
med tre hjerter og anker samt påfugl som hjelmtegn. Feltet og de i n d r a m m e n d e skriftfelter i p o stament og frise flankeredes af korintiske, kannellerede søjler med prydbælter og rude(bosse)u d s m y k n i n g på postamenter og gesimsfremspring. Volutdannede sidevinger, i midten med
bladusmykning, indrammede de tre led. Topstykket med trekantgavl over trapezformet led
havde u d s m y k n i n g med kugler og topspir. De
biografiske indskrifter var med versaler, den tilføjede indskrift dog med kursiv. Antagelig træskåret med staffering.
At d ø m m e efter Bircherods gengivelse, der
viser epitafiets arkitektoniske dele i et fuldt u d viklet renæssanceformsprog, fik m o n u m e n t e t
antagelig ved sin renovering 1596 (jfr. indskrift)
en moderne indramning o m k r i n g de vel oprindelige dele: våbenbilledet og indskriftfelt(erne).
I sin ældste skikkelse kan epitafiet have været
beslægtet med mindetavlen over prins Frans
(s. 731), mens den i sin ajourførte renæssancedragt finder paralleller bl.a. i epitafiet over Hans
Tausen (mellem 1580 og 1588) i Ribe domkirke
(DK Ribe 551f.). 278
1694 renoveredes epitafiet på ny; drejer Peder
Hansen udførte knopper til tavlens u d s m y k n i n g
foroven og forneden, mens Johan Johansen Z a chariassen Getreuer stafferede og forgyldte
den. 6 I forbindelse med kirkens store istandsættelse 1748-54 var tavlen overflyttet til Gråbrødre
kirke (Vedel Simonsen, Samlinger). Herfra synes
den ført tilbage til domkirken, hvor den formentlig afhændedes ved den store auktion 1758
(s. 418). Epitafiet erhvervedes af antikvaren C h r i stian Brandt, der siden karakteriserede Bircherods stik som urigtigt, »naar man sammenligne
det med Epitaphiet selv som jeg nu eier«. 279
Formentlig fra første færd placeret nær †begravelse nr. V , l , angiveligt på »øverste Pille af

Fig. 661. †Epitafium nr. 1, o. 1535, sekundært fornyet
1596, over greverne J o h a n af H o y a og Nicolaus af
Tecklenburg, begge faldet i slaget ved Øksnebjerg
11.juni 1535 (s. 790). Kobberstik fra Bircherod, Monumenta nr. XI. - †Wall monument no. 1, c. 1535, secondary retouch 1596, for the Counts Johan of Hoya and Nicolaus of Tecklenburg, both killed at the battle of Øksnebjerg on 11. June 1535.

Fruentimmerstolene«, dvs. på pille f, jfr. også
fig. 743.
2) Epitafium, antagelig omfattende gravskrift
(tekst A) og supplerende digte (tekst B og C)
over biskop Jens Andersen Beldenak (†1537),
udført o. 1529 (tekst A), efter 1533, snarest mellem 1534 og 1537 (tekst C) og 1538 (tekst B).
Den samlede tekst følger ndf. med oversættelse
og tekstkritiske k o m m e n t a r e r ved Peter Zeeberg.
Epitafiet er overleveret gennem en langt senere kilde, Scriptores Rerum Danicarum Medii Ævi
(SRD, 1792), der gengiver de tre tekststykker
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»efter et næppe særligt præcist håndskrift, som
har været os i hænde«. 2 8 0 Teksten indledes med
en gravskrift (tekst A), forfattet af Jens Andersen selv, formodentlig inden eller i forbindelse
med hans nedlæggelse af bispeværdigheden
1529. Gravskriften, der afsluttes med en o p f o r dring til læseren om at tilføje biskoppens dødsdag, turde have været affattet med henblik på en
placering i nærheden af biskoppens påtænkte begravelsessted. På grund af Jens Andersens o m tumlede tilværelse efter dette tidspunkt blev
denne plan imidlertid ikke til virkelighed. Biskoppen døde 20. jan. 1537 i Lübeck, hvor han
også fandt sit sidste hvilested. 281
Gravskriften efterfølges i SRD af et digt (tekst
B), forfattet - angiveligt 1538 - af Jens Andersen
Beldenaks efterfølger på bispestolen, Jørgen
Jensen Sadolin (1537-59). Som svar på epitafiets
opfordring anførte Sadolin Beldenaks dødsdag
og -år et år efter Sadolins egen kaldelse til superintendent over Fyn, og efter at klarisserne,
»der løb fra deres løfte, frivilligt (rømmede) deres bygning«. 2 8 2 Denne meddelelse, der samtidig r u m m e r en hyldest til Christian III og dronning Christine, der 1519 havde skænket sin bolig
til klosteret, bringes som afslutning på en kort
skildring af Beldenaks levned. Her dvæler Sadolin ved dennes dramatiske tilfangetagelse og
mishandling 1533, sandsynligvis med reference
til Beldenaks eget digt (tekst C). 2 8 3
Dette sidste er formet som en klagesang over
sin ophavsmands gruopvækkende skæbne, efter
at han på sin gård, Kjærstrup (senere Valdemars
slot) på Tåsinge blev taget til fange af holstenerne under anførelse af Christoffer Rantzau, en
slægtning til den daværende lensmand på N æ s byhoved slot, O t t o Porsfeldt, der blev myrdet
1504 af biskop Jens Andersens egne mænd. 2 8 4
Samtidig har digtet karakter af et anklageskrift
m o d disse fjender og imod »alle med navnet
Rantzau« for deres forbryderiske handling - »en
f o r m for tyveri, som den fabiske lov straffer
med døden«.
Om epitafiets og de tilhørende tekststykkers
fysiske f o r m kan der k u n gisnes. Ej heller kan
den præcise anbringelse i kirken fastslås med
sikkerhed. Hvad angår det sidste, kendes blot en

enkelt, omtrent samtidig, hentydning til tekst
C's placering »fæstnet på en væg i den odenseanske biskopskirke« (in pontificio templo O t h o niæ in choro parieti affixo), anført i Hans Svanings Christiemus II, Daniæ Rex (udgivet posth u m t 1658). 285 Ud fra Svanings personlige
kendskab til Beldenak, til hvis kancelli var k n y t tet historikerens onkel, Jens (Hans) Andersen,
turde dette udsagn tillægges stor betydning. 2 8 6
Langt senere angav Erik Pontoppidan såvel i
MarmDan (1739) som i Annales Ecclesiae (1744)
epitafiets placering som værende »på væggen af
det teologiske lektorium« (parieti Theologici
Lectorii, 1739) eller blot »i lektoriet i Odense«
(Im Lectorio zu Odense, 1744). 287 Som kilde
nævnede Pontoppidan, der ikke kendte epitafiets tekst, tilsyneladende ikke ét, men to forskellige håndskrifter i sine to værker, hhv. et
manuskript hos T h o m a s Bartholin den yngre
(1739) og ét hos Bircherod (1744). Pontoppidans
stedsangivelse gentages i SRD (1792). 288
Antagelig har såvel epitafiet som de tilhørende tekster været opsat i domkirkens middelalderlige højkor, der netop efter Svanings tid 1580'ernes begyndelse - undergik en radikal
o m b y g n i n g (s.308ff.). D e r s o m omtalen af det
teologiske lektorium ikke er en senere tids efterrationalisering (jfr. note 287), kunne det - ifald
det hidrører fra en kilde, ældre end o. 1580 måske hentyde til en placering på domkirkens
†lektorium m o d gejstlighedens sæder i koret
(jfr. s. 272) - det af Mogens Krafse 1466 opførte
pulpitur eller skranke, opsat mellem højkoret og
midskibet på grænsen mellem 4. og 5. fag. Også
dette sløjfedes ved istandsættelsen i 1580'erne.
Efter den omfangsrige tekst at d ø m m e turde
såvel epitafiet som de to digte have været nedfældet på pergament, måske monteret på en eller
flere træplader. 289 Mindetavlen (tavlerne) må
under alle omstændigheder være nedtaget ved
korets o m b y g n i n g efter 1580 og kan herefter
være gået tabt. 290 En konkret anledning til fjernelsen af specielt tekst C kunne muligvis også
være lenshyldingen 1580, hvor flere m e d l e m m e r
af den mægtige Rantzaufamilie var til stede (jfr.
også s. 748). 291 Der vides dog intet bestemt
herom.
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* D e t r e t e k s t e r h ø r e r til d e t i d l i g s t e f o r s ø g p å

tekster. O v e r l e v e r i n g e n f o r e k o m m e r ikke g a n -

h u m a n i s t i s k , a n t i k - i m i t e r e n d e d i g t n i n g i 1500-

ske pålidelig, m e n k o m b i n a t i o n e n m e d sproglig

tallets D a n m a r k o g e r alle t r e p r æ g e t a f b e g r æ n -

u s i k k e r h e d h o s f o r f a t t e r n e n ø d v e n d i g g ø r e n del

sede tekniske færdigheder. Ikke m i n d s t Jens A n -

forsigtighed m e d tekstrettelser. Teksten følger

dersens tekster indeholder en række metriske og

derfor Langebeks udgave, for så vidt som denne

prosodiske

o v e r h o v e d e t k a n siges

fejl

og

anstrengte

formuleringer.

at

give mening.

Helt

D e t t e f o r k l a r e r h v o r f o r tekst C findes i en alter-

u f o r s t å e l i g e o r d e r a f m æ r k e t m e d c r u x (†), o g

nativ version, der er bevaret i et h å n d s k r i f t på

enkelte åbenlyse trykfejl er rettet. De sidste er

Universitetsbiblioteket i Göttingen. D e n n e ver-

angivet m e d kursiv og noteret i k o m m e n t a r e n

sion, der er m e r e stilren, m e n m i n d r e detaljeret,

s a m m e n m e d e n r æ k k e m i n d r e s i k r e f o r s l a g til

må antages at være en bearbejdning foretaget

tekstrettelser, s o m ikke er indsat i teksten. Af

senere i å r h u n d r e d e t af en m e r e skolet h u m a n i s t .

h e n s y n til m e t r i k k e n er æ og oe o v e r a l t æ n d r e t

D e n h a r i n g e n p å v i s e l i g t i l k n y t n i n g til k i r k e n .

292

U d g a v e n i SRD er d e n e n e s t e k i l d e til de t r e

Tekst A:
Ad Limicum littus Brande sit ubi sinus agri,
Antistes Joannes fero me genitum.
Qvem felix Agrippa simul Mavortia Roma
Artes ac leges me docuere bonas.
5 Sextus Alexander sacra dans, Joanne precante
Rege bono, cujus tunc ego Consul eram.
Preclari Christiernus Rex Joannis alumnus
Insontem longo carcere meqve domat.
Inclita donec ubi felici marte Lübeca
10
Arcis Buringe menia tollit humo.
Hinc ereptum me Rex extorremqve reponit
Fredricus, rectus omnibus atqve pius,
Christierno superis contemptis exule regno,
At mihi propitiis ad mea vota ruunt.
15 Sed qveror mea me iam qvorum sangvine dispar
Sum, multis odiis cedere fata jubent.
Hic tandem iactus videor Presul Othonianus,
Qvi qvondam fuerim vermibus esca modo.
Post hinc ad superos videris me solvere lector,
20
Scriptis ad calcem tu necis adde diem.
Tekst

A,

kommentar:

1. sit: fit?

2. Metrisk ukorrekt: pentametrets midte ligger midt i et
ord

(Joan/nes).

5. dans formodentlig fejl for dat. Eftersom sætningen indholdsmæssigt er en ny begivenhed, ikke en forudsætning for det følgende, kan Alexander ... dans næppe være
tænkt som en såkaldt »absolut nominativ«.
Alexander VI: Pave 1492-1503.
6. Consul: J.A. var formodentlig kancellisekretær under
kong Hans.
7. Alumnus betyder egentlig »plejebarn«, men må her
være brugt i en mere vag betydning, eftersom Christian
II var søn af kong Hans.
7ff. J.A. blev holdt fængslet af Christian II i to år fra 1517 til
1519 og igen fra 1521 indtil Lübeckerne i 1522 indtog
Hammershus og befriede ham. Aret efter blev han af
Frederik I genindsat i sit embede.
14. propitiis, usyntaktisk. Måske en fejl for propitii (scil. su-

til e , s å d a n s o m d e t h a r v æ r e t f r a f o r f a t t e r n e s
h å n d . I n t e r p u n k t i o n e n e r let r e v i d e r e t .

Tekst A,
oversættelse:
Ved Limfjordens bred, dér hvor Brøndums marker
danner en bugt,
kan jeg fortælle at jeg, biskop Jens, er født.
Det lykkelige Köln og også Rom, Mars' by,
lærte mig videnskab og jura.
5 Alexander VI viede mig til biskop, efter anmodning fra
Hans,
den gode konge, hvis embedsmand jeg dengang var.
Den berømmelige Hans' søn Christian
satte mig i fængsel i lange tider selvom jeg var uskyldig,
indtil det vidtberømte Lübeck i en vellykket krig
10 jævnede borgen på Bornholm og dens mure med jorden.
Efter min befrielse herfra blev jeg kaldt tilbage
fra landflygtigheden
af Frederik, den fromme konge, der var retfærdig
over for alle,
da Christian var blevet drevet ud af landet for
sin foragt for Gud.
Mig var de til gengæld nådig, og de kom mine
ønsker i møde.
15 Men jeg beklager at min skæbne byder mig at
bøje mig for et voldsomt had
fra folk hvis ædle blod jeg ikke kan måle mig med.
Her kan man nu endelig se mig, Odenses biskop,
lagt i graven,
jeg, der engang med tiden kun vil være ormeføde.
Læser, når du engang har set mig drage herfra op
til Gud,
20 beder jeg dig føje min dødsdag til her neden for teksten.
Tekst A,
kommentar (fortsat):
peri, jvf. v. 13) - men i så fald er der hiat efter dette ord.
15. qveror med langt e er ukorrekt.
16. Der tænkes på de adelige (J.A. selv var søn af en håndværker). Her tænkes måske specifikt på hans nedlæggelse af embedet, vel anledningen til epitafiet.
17. Presul med kort e er ukorrekt.
18. fuerim: perfectum konjunktiv, formodentlig i forveksling med futurum exactum (fuero).
19. videris: futurum exactum med kort vi- er ukorrekt.

* Tekstoversættelse og k o m m e n t a r ved Peter Zeeberg. For assistance takkes Karsten Friis-Jensen, Fritz Saaby
Pedersen og Ditlev T a m m .
Danmarks Kirker, Odense

51

794

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

Tekst B:

Tekst B, oversættelse:

Ah bone vir posthec qvantum mutatus ab illo,
Andros Joanne, es: qvi qvondam victor abibas
Hostibus e mediis: hos arte et marte fatigans.
Doctor Amelongus tibi cessit fabula factus,
5 Strenuus auratus miles Rönnau nihil in te
Prevaluit: reliqvos iam Dania tota notavit.
Magnanimum pectusqve tuum tua Curia sola
Per te constructa satis arguit. O tua qvantum
Te spes atqve salus hominum peritura fefellit,
10 Dum reqviem sperans, Othonis rupe relicta,
Cherstrupiam peteres inimicis predaqve factus,
Dum monumenta parares hic, nunc exul humatus.
Presulis exuvias inopina sorte liqvisti
Insigni aurate stelle de stirpe Canuto
15 Cujus ego adjutor in verbo admissus habebar,
Agnus pone lupos multo discrimine vite,
Dum mihi per doctum Colomannum scripta dedisti,
Ad te venissem, tum aliorsum invitus abibas.
Nec post te facta templo hoc sunt Presulis acta
20 (Si fas dicere sit) donec sic Rege jubente
Celorum, officii curator tantum ego factus
Ad nutum Domini qvoqve semper abire paratus.
Prefuit ipse qvidem Gostavos vir bene doctus,
Doctus et ad bella: sed et hunc ars ipsa fefellit.
25 Tu petis in scriptis, Lector tua fata notaret,
Vel saltem extremam vite conscriberet horam.
Non ego te vidi morientem, sed mihi pictum
Te tulit ipsa tue faciei et mentis imago,
Exqve sorore nepos Christiernus Petrius, ille
30 Prepositus Viburgensis Christo famulans nunc.
Te, inqvam, miris pallida signis ora cruentum
Nares, dentes, ungves, testes, cruraqve strictum
Et tua te seva post mortem fata qverentem.
Auscultare decet tacite tibi triste loqventi,
35 Hec nova cum dedero sub anhela silentia vestra.
Anno octavo post triginta sesqviqve mille
A nato Christo †(damnorum morte retento)†
Qvum Vigbergius hic †bariona† Georgius essem
Ecclesie Fionum Superintendens vocitatus,
40 Verbifugis locus est Clarissis sponte relictus
Hic totus cleris in priscum redditus usum
Christierno a Rege illustri nato Friderici,
Votum Regine Christierno sic moderante,
Ad Christi laudem, decus amborumqve perenne,
45 Et commune bonum pietatis, qve Deus addat.
Tum qvoqve fama aderat Lubece te nece pressum
Anno preterito Fabiani Luce beati.

Ak, du gode mand, Jens Andersen, hvor blev du
senere forandret
fra dengang du, selv omgivet af fjender, kunne gå
bort som sejrherre.
Dem fik du krammet på såvel i krig som videnskab.
Doktor Amelongus måtte bøje sig for dig - det
talte alle om.
5 Den tapre gyldne ridder Rønnow kunne ikke måle sig
med dig,
de øvrige har hele Danmark bemærket.
Dit storsind fremgår ganske tydeligt alene af den
bispegård
du selv har bygget. Tænk, hvor du dog blev svigtet
af dit håb, og af menneskenes forgængelige
velbefindende
10 da du i håb om ro og fred forlod Odense og drog til
Kjærstrup, og dér blev dine fjenders bytte
- du satte et monument over dig selv her, men er
nu begravet i landflygtighed.
En uventet skæbne tvang dig til at overlade
bispeskrudet
til den berømmelige Knud af den gyldne stjernes
slægt,
15 hvis medhjælper i ordet jeg var,
et får blandt ulve og i stor livsfare
indtil du skrev til mig gennem den lærde Colomannus,
og jeg ville være kommet til dig, men så forsvandt
du ufrivilligt andetsteds hen.
Og efter din tid er bispegerningen ikke blevet udøvet
20 (hvis jeg kan tillade mig at sige det) før jeg
på himmelkongens bud
blev indsat til at bestyre embedet, og kun det
- og jeg er altid rede til at forlade det, hvis
Herren skulle ønske det.
Ganske vist kom Gustav selv til at bestride
embedet, en kyndig mand,
som også var kyndig i krig, men den kunst svigtede
ham.
25 Du beder i det du skriver, læseren om at
beskrive din død
eller i det mindste notere din sidste time.
Jeg så dig ikke dø, men fik en skildring af dig,
fra selve billedet af dit ansigt og dit sind
og fra din søstersøn Christian Pedersen,
30 der nu tjener Kristus som provst i Viborg.
Blodig var du, dit ansigt blegt med forbløffende
mærker,
og du var såret på næse, tænder, negle, testikler
og ben,
og klagede over din grusomme skæbne efter døden.
Man bør lytte i stilhed til dine sørgelige ord
35 når jeg har fremlagt de følgende nyheder, under
Jeres åndeløse tavshed:
I året 1538
efter Kristi fødsel [...]
da jeg, Jørgen Viborg, var blevet
kaldet til superintendent over Fyn,
40 rømmede klarisserne, der løb fra deres løfte,
frivilligt deres bygning,
og den blev helt og holdent overladt til
gejstligheden, til sin oprindelige brug,

Tekst B, kommentar:
Som indledning til tekst B står i SRD følgende, på latin:
»Ovenstående digt så biskop Jørgen Jensen Viborg på væggen til det teologiske lektorium i kollegiats-domkirken i
Odense. Han tog sig ikke af de fejlagtige kvantiteter i Jens'
ord, »qveror«, »Presul« etc., men som den fornuftige mand
han var, tænkte han kun på mandens skæbne, og til sidst
blev han inspireret af læsningen og, eftersom han også stod
over for et billede af hans fangenskab og et klageskrift, grebet af retfærdig harme, hvorfor han tilføjede følgende henvendelse til manden, digtet på stedet.«
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Tekst B, kommentar (fortsat):
2. Der tænkes måske på hans nedlæggelse af embedet.
4. Amelongus, tysk jurist, professor ved Københavns Universitet.
5. Marqvard Røtmov (†1506), bror til J.A.'s forgænger som
biskop og hans personlige fjende.
10. Othonis rupe (»Odins klippe«), sandsynligvis en fejl for
Othonis urbe (»Odins by«).

11. Cherstrupiam: Kjærstrup, Odensebispens gård på Tåsinge, nu Valdemars Slot.
12. monumenta: vel = tekst A (epitafium hér/grav i det fremmede, jvf. lignende antitese i v. 10-11). Kan dog også
hentyde til alle de mindesmærker (bygninger m.m.)
J.A. efterlod sig i Odense.
14. Knud Gyldenstjerne, biskop i Odense 1529-34 (†1560).
15. Sadolin fungerede som en slags stedfortræder for Knud
Gyldenstjerne (coadjutor in verbis).

17. Colomannum: Ikke identificeret.
18. Alternativ oversættelse: »... at jeg skulle komme til
dig«, dvs. finalsætning uden ut (jvf. v. 25: Lector ... notaret, ligeledes med »forkert« tempus). I begge tilfælde
er formuleringen noget ubehjælpsom. aliorsum; SRD
har aliorum, hvilket må være en trykfejl.
21. tantum (»kun«), måske en fejl for tandem (»omsider«)?
23. Gustav Trolle, ærkebiskop af Uppsala, overtog bispestolen i Odense i 1534. Faldt som hærfører i Grevens
Fejde, 1535.

Tekst C:
Anno milleno qvingentenoqve vigeno
Juncto ter deno, qvando Deus fuit homo,
Acta evenerunt qve post descripta seqvuntur,
Crede mihi, nihilum certius esse potest.
5 Trans mare navigio gens est Holsatica ducta,
Heus in Thosingam nocte repente ruit.
Cherstrupia portis fractis cunctis ibi captis,
De lecto Presul protrahor ipse foras.
Qvi fere nudatus, male tortus, per mare furto
10 Sum transportatus in loca vasta nimis.
Ethere sub nudo clam menses qvinqve tegebar,
Postea me furtim continet arcta domus.
Altera mutatis vastis habitatio facta est,
Carceris illa mihi prebuit usqve locum.
15 Excecatum me qvoties duxere per arva,
Ne qvid contra reos forte probare sciam.
Christophorus Rantzou tanti discriminis auctor,
Tantorum solus neqveat esse reus,
Qvi caput est facti totius nomine solo,
20 Qvi naves armant, credo fuisse reos.
Me lacerant plagis variis, post viscera stringunt,
Aurum, qvod poscunt, reddere qvisqve vetat?
Os, dentes, nares, genitalia, brachia dantur
Torturis, qvibus adjunge manusqve pedes.
25 Non modo corrosi dentes, sed prorsus ab ore
Amoti, qvod adhuc indicat ipse locus.
Testiculus ruptus dubitas? sed conspice lector
Rupture mirans qveso reqvire modum.
Ad crus testiculus prolixo fune ligatur,
30 Ad cruris tactum deprimiturqve ruit.
Cetera sunt sibi per se testes singula membra,
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Tekst B, oversættelse (fortsat):
af den berømmelige kong Christian, kong Frederiks
søn,
der derved omskabte dronningens gave
så den med Guds hjælp vil tjene til Kristi
lovprisning, til evig ære for dem begge,
45 og til gavn for fromheden i almindelighed.
Da kom også rygtet om at døden havde nået dig i
Lübeck
på den hellige Fabians dag året før.

Tekst B, kommentar (fortsat):
29. Christian Pedersen: Kancellisekretær, domprovst i Viborg, hospitalsforstander i Odense, †1545.
34. Der referes formodentlig til J.A.'s klagedigt (tekst C),
som var opsat samme sted.
36. †(damnorum morte retento)†: M å s k e en fejl for Danorum

marte retento (foreslået af Karsten Friis-Jensen), hvilket
ville være en hentydning til Grevens fejde: »da danskernes krig var bragt til ophør«.
38. bariona giver ikke mening.
42. Rege: SRD har Regi hvilket må være en trykfejl.
Kongen er Christian III, søn af Frederik I.
43. Dronningens gave: Kong Hans' dronning, Christine,
grundlagde klaraklostret i Odense i 1521.

Tekst C, oversættelse:
I året 1533,
efter at Gud blev menneske,
skete de begivenheder som er beskrevet i det følgende.
Tro mig, intet kan være mere sikkert.
5 Holstenerne kom i skib over havet,
ak ja, og styrtede sig straks, midt om natten, over
Tåsinge.
På Kjærstup blev porten slået ind, og alle taget til fange.
Jeg selv, biskoppen, blev slæbt ud af sengen, og ud
af huset.
Jeg blev omtrent klædt af til skindet, pint og plaget,
og i hemmelighed
10 ført bort over havet til alt for øde steder.
I fem måneder blev jeg holdt i skjul under åben himmel,
senere blev jeg i al hemmelighed forvaret i et trangt hus.
Jeg fik et nyt opholdssted i en anden øde egn,
et sted som blev et virkeligt fængsel for mig.
15 Hvor ofte førte de mig ikke over markerne med bind
for øjnene
for at jeg ikke skulle kunne bevise noget mod de
skyldige.
Christoffer Rantzau, der stod bag mine store
vanskeligheder,
kan ikke være skyld i så meget alene.
Han var kun af navn leder af det hele,
20 de skyldige, tror jeg, var dem der bemander skibene.
De mishandlede mig med alskens slag og tog senere
fat på mine indvolde
- og hvem kan så forbyde mig at give dem det guld
de forlanger?
Mund, tænder, næse, kønsdele, arme torterede de,
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Nasus mirifica stringitur arte tamen.
Hinc jugulum collo nudato spata minata est
Stricta, qvis hoc qvoties dinumerare potest?
35 Maxillis ictus de pugno dantur amari,
Et dantur capiti verbera multa meo.
Post tergum manibus super amnem fune ligatis,
Sed sex promissis mors mala cessit eqvis.
Hec passus Presul Joannes Otthonianus,
40 Qvi fere nunc constans gaudeo marte meo.
Instar Christe tui patrem postreme rogantis,
E qvibus hec passus sic miserere precor.
Processum contra divinum est jus hominumqve
Omnibus indignum, despicis, alme Deus.
45 Qvam non defensum violenter ledere qvenqvam,
Nature nihilum sordius esse putes.
Qvid mulds? promptus sum judicii sive cursu
Tradere continuo, qve dare jura jubent.
Ejus judicii qvo Iudex actor et idem,
50 Hii tristes esse non voluere rei.
Tandem sum Presul tanti venundatus auri,
Qvantum qvis lueret si nece dignus erat.
Est cunctis dedecus qvi sunt cognomine Rantzow,
Sacratum Summo sic violasse virum.
55 Attendas lector mediis qvibus impia secta
Tergere descripta sordida facta studet.
Jam jam ter denis deductis dulcibus annis
Qvendam de Porsfelth nomine forte necant
Presulis hi famuli qvi post factum capiuntur,
60 Regis judicium qvos negat esse reos.
Nam licet impune nocuos occidere qvosqve
Hostes, qvem casum non fugit iste locus.
Sola ditandi se spes (credito) sordida causa,
Inflatam gentem disce timere tibi.
65 Horum vindictam rogo supplex suscipe Christe,
Tantis intendens dogmata juxta tua.
Si bos subtrahitur, furtum est, homo si venit, idem,
Qvod furti punit Flavia morte genus.
Qvod furtum patitur simplex de Presule dicas,
70
Qvem clam direptum, qvem nemorosa tegunt.
Qvid, post hoc furtum de presule tam male torto,
Qvum tantos ausus orbis et astra vetant,
Te monet officium Princeps intendere tantis,
Ut non tam multi in crimina tanta ruant.

Tekst C, kommentar:
Som indledning til tekst C står i SRD på latin: »Her følger hans
egen beskrivelse af hans sidste fangenskab.«
2.
ter deno = ter et deno, dvs. 13, hvilket lagt til de 1520
fra i v. 1 giver årstallet 1533. Samme konstruktion
bruges dog i v. 57 af samme digt i den klassiske
betydning: 3 gange 10, dvs. 30. Alternativet er en
noget hårdhændet rettelse i første vers: vigeno
(»20.«) til secundo (»2.«). Dette ville (med ter deno =
30) give 1532 - hvilket er det år der angives i den
senere version af digtet.
16.
contra, her fejlagtigt med kort a (sml. v. 43).
22.
SRD har ikke spørgsmålstegn, men punktum.
24.
Metrisk ukorrekt: pentametrets midte ligger midt i
et ord (ad/junge).

32.

SRD har komma efter nasus.

og dertil også hænder og fødder.
25 Tænderne blev ikke alene knust, men slået helt ud
af munden,
hvilket stadig kan ses på stedet.
Og tvivler du på at en testikel blev knust? Så se
her, læser,
spørg mig med undren hvordan det skete!
Testiklen blev snøret fast til benet med et langt reb,
30 blev presset ind mod benet, og gik til grunde.
Hver eneste af de øvrige legemsdele kan vidne for
sig selv,
men næsen blev såret på en særligt forbløffende
måde.
Derpå blev halsen blottet og struben truet med et
draget sværd,
og hvem har tal på hvor ofte det skete?
35 Kæberne fik bitre stød med knyttede næver,
mit hoved fik mange slag.
Over en å med hænderne bundet bag ryggen!
Men den grumme død veg for et løfte om seks heste.
Alt dette blev biskop Jens af Odense udsat for,
40 men nu kan jeg med nogenlunde fatning kæmpe min
egen sag.
Jeg beder dig, Kristus, ligesom du selv til
allersidst bønfaldt din far,
forbarm dig over dem der har udsat mig for dette!
Handlinger der strider imod såvel den kirkelige
som den menneskelige ret,
og som forarger alle, dem afskyr du, milde Gud.
45 At øve vold mod en værgeløs
må for dig være det usleste der findes.
Alt i alt: Jeg er beredt til uden videre at
overlade alt det til retten [?] som loven forlanger.
Men ved denne sag hvor dommeren også er anklager,
50 har disse ynkelige mennesker ikke ønsket at være
de anklagede.
Omsider blev jeg, biskoppen, købt fri mod et beløb
så stort
som det et menneske der havde fortjent døden,
måtte bøde.
Det er en skændsel for alle med navnet Rantzau
at de på denne måde har krænket en præst.
55 Hør her, læser, hvilke midler denne ugudelige klike
brugte som undskyldning for de omtalte modbydelige
handlinger.
Så langt tilbage som for tredive dejlige [?] år siden,
blev en person ved navn Porsfeldt dræbt
af bispens tjenere, som bagefter blev sat fast,
60 men som kongens dom ikke kendte skyldige.
For man har ret til ustraffet at dræbe alle
kriminelle fjender,
hvilket også gælder i dette tilfælde.
Håbet om at blive rig - tro mig - var deres eneste
usle bevæggrund.
Heraf bør man lære at vare sig for denne hovne
slægt.
65 Jeg bønfalder dig, Kristus: påtag dig at straffe dem,
Bønhør mig i alt dette, efter din egen lære!
Hvis man stjæler en okse, er det tyveri, det samme
er det hvis det gælder et menneske,
en form for tyveri som den flaviske [!] lov
straffer med døden.
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Tekst C, kommentar (fortsat):
34.
46.

SRD har ikke spørgsmålstegn, men punktum.
sordius, ukorrekt. Den korrekte form er sordidius

47.

jndicii: judicio? (Dativ til tradere. Jvf. dog den alternative version: Certe ego sum promptus vel nulla lege coac-

48.

Tekst C, oversættelse (fortsat):
70

tus / tradere confestim qvç mandant publica iura.)
qve; SRD har qvi, men jvf. den alternative version:
qvç mandant publica iura.

53.
54 ff.

57.
63.
66.

68.

dedecus, her fejlagtigt med kort første stavelse.
Baggrunden for fejden mellem J.A. og Christoffer
Rantzau var at J.A.'s mænd i 1504 havde dræbt
Rantzaus slægtning Otto Porsfeldt.
dulcibus annis (»dejlige år«) er et usandsynligt udtryk, muligvis en fejl i overleveringen.
ditandi, her fejlagtigt med kort første stavelse.
intendens: »høre« »bønhøre«. Kunne dog også være
juridisk sprog: intendere (actionem) el.lign., »rette anklage mod«. Samme udtryk optræder i v. 73.
Flavia, dvs. lex Flavia: Den relevante lov i romerretten hedder rettelig lex Fabia. Om der er tale om en
lapsus fra J.A.s side eller en fejl i overleveringen,
kan ikke afgøres.

3) (Fig. 662). 1619. Ernst Elver (foged på S.
Knuds kloster), †29.(20.) okt. 1619 med sin h u stru Hilleborgh (Ingeborg) Lauritz Dotter (Lauridsdatter), †� (Bircherod, Monumenta nr. XII;
Resen, Fyn 111f.; Mumme 242f). Jfr. †begravelse,
nævnt efter nr. V,l.
Tavle med dansk kursivindskrift. Før personalia opbyggeligt vers. 293
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Man må sige det er et klart eksempel på et sådant
tyveri når en biskop
i al hemmelighed bliver bortført og gemt væk i
skov og krat.
Så efter et sådant tyveri på en biskop, der er
blevet så voldsomt torteret,
- og når himmel og jord forbyder den slags
forehavender opfordrer jeg dig, Herre, i min underdanighed til
at bønhøre mig i alt dette
så ikke så mange udsætter sig for så voldsomme
anklager.

Tekst C, kommentar (fortsat):
71-72. SRD har intet tegn efter Quid og punktum efter
73.

vetant.
Te monet officium: dvs. (min) tjenstiver/underdanig-

hed opfordrer dig (til ...). Princeps: vel = Kristus
(bruges normalt kun om verdslige herskere).
74.

intendere tantis: jvf. v. 66.

Ifølge Topographia Otthiniensis opsat på pillen
lige over for konsistoriedøren, dvs. vel pille e 1
eller f, nær Ernst Elvers begravelse i midtskibet
tæt ved greverne Hoyas og Tecklenburgs (†begravelse nr. V,l).
4) 1622. Knud Richardsen (Rickertsen Seeblad), rektor i fire år ved Odense Latinskole,
født i Odense (16. jan. 1595), †6. juni 1621. Før
den biografiske del en religiøs sentens »Den, der
dør i herren er retfærdigh ved Christi blod«.
Herefter et blomstrende ligvers, forfattet af »S.
P.« (Svend Pedersen, konrektor ved Odense
skole og ven af afdøde). Tavlen var opsat 1622 af
K n u d Rickertsens forældre (rådmand Rickert
Knudsen Seeblad og Lisbeth Olufsdatter Bager)
(Bircherod, Monumenta nr. VIII; Resen, Fyn
107f.; Mumme 167f.). 294
Tavle med latinsk og dansk indskrift i hhv.
versaler og kursiv, hvorunder årstal o m k r i n g
våbenskjold med Seebladfamiliens blad. At
d ø m m e efter epitafieteksten: »Effigies viri (...)
Canuti Richardi« (Billedet af (...) K n u d Richardsen) var epitafiet antagelig smykket med
afdødes portræt.

Fig. 662. † E p i t a f i u m nr. 3 over E r n s t Elver (†1619) (s.
797). E f t e r Bircherod, Monumenta. KglBibl. NyKglSaml. 185, 8°. - †Wall monument no. 3 for Ernst Elver
(†1619).
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Placeringen fremgår ikke direkte af de anførte
kilder, men efter omtalen i Bircherod, Monumenta at d ø m m e , umiddelbart før to epitafier i
søndre sideskibs fire første fag (nr. IX og X over
O t t o Seeeblad og Anna Hasebart, her †epitafium nr. 14 og epitafium nr. 8) kan også denne
tavle have været placeret her. I dette område synes flere slægtninge fra Seeblad- og Bagerfamilien begravet, jfr. s. 882 og †begravelse, nævnt
efter nr. II, 2 samt nr. II, 3. 295
5) 1627. Mads Hansen Møller i Munkemølle,
g . m . Johanne Madsdatter, der s a m m e n med afdødes bror, Anders Hansen, lod tavlen bekoste
og opsætte 1627 (Bircherod, Monumenta nr.
XXVI; Mumme 314). Dansk kursiv- eller frakturindskrift.
Ifølge Topographia Otthiniensis opsat under
pulpituret (jfr. s. 601f.), dvs. muligvis i vestenden eller snarere i nordre sideskibs østligste
del, jfr. de to foregående epitafier, omtalt hos
Bircherod (Monumenta nr. X X I V og XXV, her
nr. 6-7).
6) O.1628. Janus Zeuthenius Laurenti (Jens
Lauritsen Zeuthen), død natten mellem 8. og
9. febr. 1628. Latinsk versalindskrift med m i n dedigt i elegiske disticha, hvori den særlige betoning af lyset som metafor for Zeuthens hellighed og lærdom udlægges ud fra en uforklarlig
tildragelse, der indtrådte ved hans død 296 :
»I dette m ø r k e g e m m e hviler Jens Lauritsen Zeuthen,
en Herrens tjener og ærværdigt lys i helligdommen,
antændt af C i m b r i e n ved forældres hæderlige bånd,
renset ved dåbens hellige vande,
pudset m e d trivialundervisningens saks
og derefter overantvordet til musernes tjeneste.
K ø b e n h a v n m o d t o g faklen skinnende, Wittenberg
sendte den hjem,
u d m æ r k e t ved den religiøse lærdoms glans.
Og dette lys blev ikke i skjul. En stor m a n d
m e d et ædelt hjerte, Holger (Rosenkrantz) nærede
stadigt dets lue;
thi han så, at det, sat på en lysestage,
k u n n e oplyse den højestes hus.
H v o r rigtigt han dømte, d e r o m vidner Å r h u s '
ungdom,
og ikke m i n d r e her den Guds udvalgte flok,
for hvilken den hensovede f r e m b a r den sunde læres
yndige lys m e d f l a m m e n d e iver.
M e n ligesom faklen omsider fortæres ved at lyse,

således svandt også Zeuthen hen for sin egen lue.
Ti år senere efterlod han kærterne på vort alter,
ligesom han selv var os en lysende stjerne.
D e n n e ildkraft higede efter, gennem den klare h i m mel,
at trænge ind til den højeste Guds salige rige.
Forsvunden er vor pryd; m e n rygtet udbreder hans
navnkundigheds liflige duft over elleve lustrer«.

(Bircherod, Monumenta nr. XXVIII; Resen, Fyn
102; Mumme 314-16). Efter Bircherods omtale af
gravmindet som et » m o n u m e n t u m « at d ø m m e ,
er der antagelig tale om et epitafium. 2 9 7 Placering muligvis i nordre sideskib, svarende til Bircherod, Monumenta nr. X X V .
7) O.1632. Christian Knudsen (Akeleye) til
Skinnerup, lensmand på Odensegård, †11. marts
1632, og hustru, Regitze Sparre, †18. febr. 1610.
Indskriften oplyste desuden, at K n u d Michelsen
(Mikkelsen Akeleye) til Skinnerup og hans to
hustruer, Kirstine Algudtz og Margareta (Margrethe) U r n e var begravet i Kjølstrup kirke »og
findis der deris epitaphium lige udi alle maader
som dette« (Bircherod, Monumenta nr. III; Resen
97f.; Mumme 118f.). Jfr. †gravsten nr. 58 og †begravelse nr. I,6.
Tavle med dansk og latinsk versalindskrift.
Foruden personalia to skriftsteder (Joh. 14,6 og
5,29(?)). Efter Bircherods afskrift at d ø m m e ,
muligvis formet som en tofløjet tavle, der angiveligt var udskåret af træ og nøje svarede til
det nu forsvundne epitafium over afdødes forældre i Kølstrup kirke (Bjerge herred, Odense
amt). 2 9 8 Begge epitafierne kan muligvis være
opsat af Margrethe U r n e , hustru til K n u d M i k kelsen og m o r til Christian Knudsen, idet h u n
1632 betalte for sønnens begravelse i koret (s.
881).
Placeret over hørernes stole lige over for M a r grethe Skovgaards epitafium, dvs. næppe på
pille c1, hvor Dohnaepitafiet sad (epitafium nr.
2), men enten på pille b 1 (over epitafium nr. 13),
på d 1 eller snarest på pille b (over epitafium nr.
9) og da i nærheden af †begravelse nr. I,6 og
†gravsten nr. 32 i korets nordside.
8) O.1643. Olaus J o n æ (Oluf Jensen), residerende kapellan i godt 26 år, født i Ribe
(†1643). Gravmælet udført eller rejst (»monu-
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m e n t u m (...) erexit«) 16� (1643(?)) af hans efterfølger, »Nic. Joh. Flammineus« (Niels Jensen
(Løwe)), såvel for forgængeren som for ham
selv og hans familie 299 (Bircherod, Monumenta
nr. XXIII; Resen, Fyn 113; Mumme 312f.
At d ø m m e efter gravmindets egen tekst (betegnet »monumentum«) og Bircherods beskrivelse opsat som epitafium. Latinsk kursivindskrift med personnavne i versaler. Ærevers i elegiske disticha, forfattet af Niels Jensen:
»Velkommen læser! Stands og læs!
Født i Ribe af en dødelig og en himmelsk sæd,
nedlagde residerende kapellan O l u f Jensen
sit dødelige hylster her ved siden af den
hellige døbefont, som et tegn på den
udødelige hæder Christi menighed skylder
sin åndelige fosterfader,
der i over 26 år vogtede kirkens hjord,
som han indviede ved dette genfødelsens bad.
Her blev målet sat for hans virken i
menighedens tjenste; måtte hans hustru og
fem efterladte børn engang se h a m vende
tilbage herfra (på opstandelsens dag) og
m o d t a g e den hans bane værdige sejrskrone.
Dertil forlænges og inderlig den, som til
kærlig amindelse oprejste dette gravmæle
for sin forgænger, sine og sig m e d det
ønske, om det så er Guds vilje også at
nedlægge sin j o r d k l æ d n i n g i dette kolde
g e m m e . Nic. Joh. Flammineus.
Og dette skete år 16� (1643(?)).«

Antagelig placeret nær begravelsessted ved døbefonten, dvs. i eller ved t å r n r u m m e t i midtskibets vestligste fag (s. 570), jfr. †begravelse
nævnt efter nr. VI, 12.
9) O. 1645. David Ocher, k ø b m a n d , født i
H a m b u r g (o. 1618), †19. april 1645 i sit 27. år.
Opsat af afdødes bror og svoger, Bernhard
Ocher og Johannes G o s m a n n (Bircherod, Monumenta nr. X X I V ; Resen, Fyn 113f.; Mumme
313f.). Jfr. også (†)epitafium nr. 1.
Tavle med latinsk kursivindskrift. Før den
biografiske del et mindevers (oversættelse efter
Mumme 313f.):
»Mange besværligheder og farer m ø d e r i den
korte levetid. H v a d er det nærværende liv?
Ak! En flygtig drøm! Således udfrier en
tidlig død af m a n g e onder herneden, for
at hisset, Christus, Alfader! D i n
herlighed kan åbenbares på os i sin fylde.«
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Ifølge Topographia Otthiniensis var epitafiet
smykket med et maleri, »kunstig giort af Hans
Skytte f o r d u m maler her i byen«, dvs. af Hans
Schütte, jfr. også (†)epitafium nr. 1. Tavlen, som
rådmand Erik Jørgensen havde lovet at betale(?)
for, afregnedes med 200 rdl., et betydeligt beløb, der vel har dækket såvel selve opsætningen
som udfærdigelsen. Til sammenligning betaltes
Hans Nielsen Chulenbruns (udhugne og bemalede) epitafium med 174 sletdl. 300
Placeret lige over for Niels Pedersen Langes
epitafium (nr. 19) på den nordre side, dvs. i n o r dre sideskibs 3. eller 4. fag.
10) O.1657. Jacob Pofvelsen (Poulsen), k ø b mand, født i Oldesloe (o. 1622), død i Odense
10. aug. 1657 i sit 35. år, med hustru, Margrete
Nielsdatter, (*o. 1634), †8. aug. 1657 i sit 23. år.
Epitafiet bekostet og opsat af Karen, salig Niels
Frandsens, over hendes salig svoger (dvs. svigersøn) og datter (Bircherod, Monumenta nr.
X X V ; Mumme 314).
Tavle med dansk kursivindskrift. Ifølge Topographia Otthiniensis placeret »norden ved den
østre ende«, dvs. antagelig i nordre sideskibs
østligste del; jfr. også Bircherod, Monumenta nr.
X X I V og XXVI.
11) O.1659. J o c h u m Friderich Burmeister, regimentskvartermester i pfalzgrevens dragonregiment i kongelig svensk tjeneste, »welcher d.
15. Februarij auf Langeland vor seinem Feind
geblieben, und volgendes der 19. Aprilis dieses
1659 Jahres hiesigen O r t h s in seine Ruhestedt
w o r d e n ist« (Bircherod, Monumenta nr. XIX;
Mumme 312f.).
Tavle med tysk kursivindskrift. Efter registreringsnummeret hos Bircherod at d ø m m e , var
der antagelig tale om et epitafium. Muligvis placeret i nordre sideskibs østende, svarende til
Bircherod, Monumenta nr. XVI og X X - X X I .
12) O.1659. Michel Laubfelt, major af de kejserlige tropper under grev von der Vafs rytterregiment, skudt af fjenden foran N y b o r g og død i
Odense 10. dec. 1659 i sin alders 43. år (Bircherod, Monumenta nr. XVII; Mumme 311).
Tavle med tysk kursivindskrift. Efter registreringsnummeret hos Bircherod at d ø m m e , var
der antagelig tale om et epitafium. Muligvis pla-
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ceret i nordre sideskibs østende, svarende til
Bircherod, Monumenta nr. XVI og X X - X X I .
13) 1660. Lovis (Louis) de Menour, junker og
k o m m a n d a n t over et fransk k o m p a g n i under
oberst de Strades regiment i tjeneste hos generalguvernøren for de forenede Nederlande (Bircherod, Monumenta nr. XVIII; Mumme 311).
Tavle m e d hollandsk kursivindskrift. Efter registreringsnummeret hos Bircherod at d ø m m e
var der antagelig tale om et epitafium. Muligvis
placeret i nordre sideskibs østende, svarende til
Bircherod, Monumenta nr. XVI og X X - X X I .
14) O.1674. O t t h o Seeblat (Otte Ottesen Seeblad), kaptajn for et kompagni af det ny fynske
nationalregiment, (*o. 1630), †5. marts 1674 i sit
44. år (Bircherod, Monumenta nr. IX; Mumme
311).
Tavle med dansk versalindskrift, hvori indsat
våbenskjold med Seebladvåbenet. Antagelig
placeret i søndre sideskibs østende nær †begravelse nr. II,3, hvori han nedsattes. Muligvis
identisk med et ikke betegnet lille epitafium,
ifølge Topographia Otthiniensis placeret i søndre
sideskib nær ved epitafium nr. 14 over Niels
Mule.
15) O.1717. Jørgen Karstens Bloch, stiftsprovst, *28. juli 1660, †23. juni 1717. Bloch (I,3,
665f.) nævner, at der over h a m blev sat følgende
gravmæle, hvorefter følger et gravvers på i alt
30 linjer, hidrørende fra et epitafium eller en
mindetavle(?). Gravskriftet, der ikke er omtalt i

de øvrige, her inddragne kilder, refererer i sine
første linjer til Karstens' begravelse:
»Magister Jørgen Karstens er
I C h o r og Kirke Jordet her,
Imellem disse Pillere
Er Mandens Jordeding og Blee (...)«.

Endvidere er nævnt Karstens' to hustruer, Mette
W o r m (*31. maj 1686, †5. jan. 1694) og Catharine Magdalene Lund, der døde kort før han selv
(†30. juli 1715); endelig hans datter af første ægteskab, Sille Karstens og dennes ægtemand,
stiftsprovst Mathias Andersen Bloch. Jørgen
Karstens, hans datter og svigersøn vides alle begravet i koret (†begravelse nr. I,1), hvor en m u lig mindetavle kan have været placeret.
16) Uvis datering og ejer. Ifølge Topographia
Otthiniensis fandtes straks neden for Rasmus A n dersens epitafium (nr. 9) på en pille et lille epitafium, hvorunder igen (»derunder i pillen«) M a r grethe Skovgaards epitafium fandtes (nr. 3).
Placeringen har da været på korets anden fripille
i nord (c) ved †begravelser nr. I,6-7, samt nr. III,
2-3.
17) Uvis datering og ejer. Ifølge Topographia
Otthiniensis fandtes »nest op till« Niels Mules
epitafium (nr. 14) og nær ved Peder Pedersen
Lerches (nr. 8) et lille epitafium. Placeringen har
da været i søndre sideskibs 3. eller 4. fag, vel på
sydmuren. Epitafiet kunne muligvis være identisk med †epitafium nr. 4 eller nr. 14.

GRAVSTEN OG -FLISER
NOTER s. 946

Som nævnt i indledningen er k u n bevaret fem af
domkirkens gravsten fra tiden før den store m o d e r n i sering 1748-54. G e n n e m tiderne foretoges lejlighedsvise kassationer eller salg af sten, når begravelsesstedet var hjemfaldet, eller gulvreparationer gjorde det
nødvendigt at foretage indgreb. 3 0 1 Bircherod, Monumenta opregnede i alt 71 ældre ligsten, tilsyneladende
registreret efter s a m m e principper som kirkens epitafier, dvs. når indskrifterne f r e m b ø d interesse og i ø v rigt var læselige. En sammenligning m e d 1752-fortegnelsen over 57 til kirken hjemfaldne sten afslører
enkelte lakuner i den ældre række, men denne r u m m e r som angivet langt fra nogen fuldstændig liste
over samtlige sten i domkirken. Som det fremgår ved
en j æ v n f ø r i n g m e d fortegnelserne over de m u r e d e
begravelser (1758-listen og 1777-Visten), var stenene
normalt placeret på eller nær ved begravelsesstedet.
For en vejledende stedsbestemmelse af de sten, hvis
ejere ikke er nævnt i disse lister, har rækkefølgen i
Bircherod, Monumenta været retningsgivende. Ved
kirkens istandsættelse o. 1750 og atter 1868-75 i for-

bindelse med Herholdts restaurering blev denne orden dog i nogen grad omkalfatret, således at langt fra
alle sten i dag ligger på den oprindelige plads.
De omfattende indgreb i 1750'erne er omtalt i indledningen s. 706. Som fastslået i Stiftsøvrighedens
indstilling vedr. nyordningen, tøvede m a n ikke m e d
at kassere ældre ligsten, når disse var gået i stykker,
var »bedærvede af Ælde«, var flyttet fra deres o p rindelige plads, eller når afdødes arvinger i øvrigt
ikke længere var i live. En række sten- og billedhuggere aflønnedes i årene 1753-55 for det o m f a t tende arbejde. J o h a n Martin Pulch, J o h a n Michael Eichel og J o h a n Georg Lener o m h u g g e d e ligsten til
trappesten eller nedsleb sten, der skulle genbruges.
Hertil var bl.a. indkøbt fire læs grus. Albert Schubert
afhuggede indskrifter og figurer af ældre sten, mens
murermester L u d w i g N e u m a n n fra Flensborg forsynede et antal sten m e d nye rammer, n u m r e og årstal.
Endelig stod H e r m a n Jansen og Carl Emanuel
Schuppius for udførelsen af nye indskrifter på de særligt udvalgte sten. 302 Det er ikke muligt med sikker-

Fig. 663. Oversigtsplan over placeringen af gravsten (G1-24) og gravflise (GF1). Tegning MN 1996 efter fig.
90-91. - Survey plan of the site of the tombstones (G1-24) and floor slab (GF1).
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Fig. 664. Interiør af k r y p t med gravsten for Jacob Lodberg (nr. 6) i forgrunden. Henrik W i c h m a n n fot. 1996. Interior of the crypt with tombstone no. 6 for Jacob Lodberg in the foreground.

hed at fastslå, hvorvidt en ældre sten o m h u g g e d e s til
den s a m m e person. Om u d f o r m n i n g e n af de o m h u g gede sten gælder generelt, at samtlige forsynedes m e d
en fordybet rammelinje m e d k o n k a v t afskårne h j ø r ner og årstallet »1753« m e d tilføjelsen »R«, vel for
»renovatus« (fornyet). 3 0 3 Endvidere suppleredes i
visse tilfælde m e d et u d h u g g e t n u m m e r som reference til begravelsesstedets n u m m e r e r i n g . Oftest savnes dog n u m m e r e t , der også kan have været påmalet
m e d kridt eller farve. I alt 17 indskriftsmykkede sten
og en gravflise er bevaret. Disse har indskrift i fordybede versaler, navne dog i kursiv, alt udfyldt af en
sort masse (kit). Gravskriften er en summarisk ekstrakt (på dansk) af den ældre tekst, m e d angivelse af
afdødes navn og erhverv, undertiden også af dødsår.
De øvrige o m h u g g e d e sten forblev a n o n y m e , bortset
fra n u m m e r e r i n g e n . Måske har de efterlevendes aktive indgriben bestemt, h v o r f o r netop de førstnævnte
sten for et bredt udvalg af byens embedsfolk og k ø b m æ n d skulle markeres på særlig vis. D e r i m o d blev
andre - sikkert lige så velmeriterede borgere - d ø m t

til evig glemsel, da deres sten kasseredes. I det følgende er beskrevet den bevarede beholdning af indskriftprydede sten (s. 809, opregnet i kronologisk
rækkefølge efter det tidligste anførte eller kendte
dødsår). Af de mere a n o n y m e sten, k u n forsynet m e d
rammeliste, årstallet 1753, mærket »R« og et n u m mer, blev mindst 43 af skiftende materialer, d i m e n sioner og bevaringstilstand registreret 1984 af Peter
Pentz (Pentz 1984) i forbindelse m e d omlægning af
gulvet under de faste stolestader. 3 0 4 Af disse sten, der
genbrugtes som gulvbelægning i forbindelse med
Herholdts restaurering, var hovedparten k u n bevaret
som fragmenter og omtales ikke her. K u n enkelte,
der var forsynet med et n u m m e r , beskrives (s. 814),
dog med det forbehold, at en præcis reference til den
pågældende begravelse ikke er mulig, da de s a m m e
n u m r e brugtes 10 forskellige steder i kirken i opregningen af begravelser. De øvrige registrerede sten
(15) var antagelig ældre, heraf to i et større fragment,
dog uden sikre angivelser af navne.
De forsvundne gravsten og -fliser, kendt fra kir-
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keregnskaberne, fra Bircherod, Monumenta, 1752-fortegnelsen eller fra andre kilder, er behandlet s. 814ff.
For dette materiale må dog tages visse forbehold. En
nøjagtig skelnen mellem gravsten og -fliser er ikke
mulig på det foreliggende grundlag. Ej heller fremgår
det klart, om sten, hvis betaling er nævnt i regnskaberne, hidrører fra kirken eller fra kirkegården. De
forsvundne sten er nævnt i en kronologisk række efter det tidligste angivne årstal. 1752-fortegnelsen anfører undertiden stenenes årstal, dog oftest afvigende
fra Bircherod og antagelig fejlagtigt. En vejledende
skelnen mellem skrifttyperne kursiv og versaler findes i Bircherods registrering.
Af de a n o n y m e gravsten, u d f ø r t i forbindelse med
renoveringen 1753, er hos Mumme omtalt en række, i
enkelte tilfælde forsynet m e d et n u m m e r ud over de
ovf. beskrevne kendetegn. Disse sten er opregnet s.
829. Enkelte kan i princippet være identiske m e d de
omtalte (†)gravsten.

GRAVSTEN
1) (Fig. 665), o. 1559. Georgivs Johannis (Jørgen
Jensen (Sadolin)), »en navnkundig biskop i
denne by og udmærket hyrde for Christi hjord,
nu salig hos Gud i himlen«, †19. dec. 1559, 60 år
gammel, med begge sine hustruer, Marine (Maria Ibsdatter Hegelund, †1545(1546)) og Elsebe
(Elisabeth Lauritsdatter) »<oc døde anno 1588
ten 5 marci>« (Bircherod, Monumenta nr. XXXIII
(Gråbrødre kirke); Resen, Fyn 88f.; MarmDan I,
225; Mumme 204f.).
Figursten af lys grå kalksten, 231x108(110)
cm, stærkt afslidt som følge af den tidligere placering i gulvet. Latinsk randskrift i omløbende
bånd og dansk gravskrift i felt nederst på stenen,
begge med reliefversaler. Biskoppen er vist
frontalt, stående under tredelt, søjlebåret ungrenæssancearkade med akantussmykkede baser,
enkle kapitæler og gesims med u d s m y k n i n g af
firbladet roset i frise. Buerne, der bæres af k o n soller med løvehoved med ring i flaben, har for
de yderstes v e d k o m m e n d e muslingeskal og bekroning af kugler. I sviklerne mellem disse og
den midterste fladbue er to modstillede putti.
Biskoppen har langt, tvedelt skæg og bærer en
knælang kåbe med bred krave og ærmeslidser. I
højre hånd holder han handsker, i venstre en
fladpuldet bonnet(præstehue). På fødderne k o -

Fig. 665. Gravsten nr. 1, o. 1559, over biskop Jørgen
Jensen Sadolin (†1559), overført fra †Gråbrødre kirke
(s. 803). NE fot. 1987. - Tombstone no. 1, c. 1559, of
Bishop Jørgen Jensen Sadolin (†1559), transferred from
†Greyfriars Church.

mulesko. Til højre og venstre for hans ben er
bomærkeskjolde, vel Sadolins, med hhv. en
skikkelse med sværd og vægtskåle (antagelig
Retfærdighedens sindbillede) og et kors med
krydsende vinkler mellem to vandrette stave for
en af (eller begge) hans hustruer.
Stenen er af Chr. Axel Jensen henført til en
fynsk, muligvis odenseansk epigon af Morten
Busserts manér (Jensen, Gravsten I, 261f., II, nr.
532.). Beslægtede biskopsten findes bl.a. i d o m -
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ken, o m e n d deres skæbne fortsat var uvis (Vedel
Simonsen, Samlinger). Således udtrykte M o l bech endnu 1813 sin frygt for, at stenene kunne
risikere at blive solgt til »Stenkister, Trappetrin
eller lignende«. 3 0 8 1816 anbefalede Fyns guvernør, prins Christian Frederik, at lade ligstenen
over Jacob Frost(!) (tilsyneladende en forveksling med Sadolin) i midten af det opbrudte gulv
foran koret flytte tillige med m o n u m e n t e t (vel
ligstenen) over Rantzau til domkirken. U d g i f terne hertil skulle afholdes af Gråbrødre hospital. 309

Fig. 666. Gravsten nr. 2, o. 1580, over Gert Rantzau
(†1580), overført fra †Gråbrødre kirke (s. 804). NE
fot. 1987. - Tombstone no. 2, c. 1580, of Gert Rantzau
(†1580), transferred from †Greyfriars Church.

kirkerne i Lund (Torben Bille, o. 1553) og Århus
(Mads Lang, o. 1557, DK Århus 765f.). Jfr. også
†gravsten nr. 11 og 14 over Christiern Poulsen
og Jørgen Gyldenstjerne.
Oprindelig i †Gråbrødre kirke ved kordøren,
hvor den o. 1680 aftegnedes af brødrene Bircherod og atter 1760 af Søren Abildgaard. Efter
et besøg 1805 i den nedrivningsdømte kirke
fremhævede antikvaren Rasmus N y e r u p stenen
blandt de m o n u m e n t e r , der burde bevares. 3 0 5
Ikke desto mindre blev gravstenen udbudt på
auktion 30. april 1806. 306 Vel under indtryk af
N y e r u p s k o m m e n t a r e r afviste hospitalsdirektionen dog buddet, såvel på Sadolins og Gert
Rantzaus ligsten (gravsten nr. 2) som på epitafierne over Jacob Frost og Rantzau (jfr. s. 747). 307
Tilsyneladende blev begge sten liggende i kir-

1844 af M u m m e registreret i gulvet ved d o m kirkens vestmur, tilsyneladende tæt ved prins
Frans' mindetavle, dvs. i vestenden af søndre sideskib. Siden o. 1875 opsat på væggen i søndre
sideskibs 6. fag. 310
2) (Fig. 666), o. 1580. Gerdt Rantzow (Gert
Rantzau) »tom B o t k a m p Pawels son alhir entlivet«, †1580 (Bircherod, Monumenta (Gråbrødre
kirke) nr. XXXVIII; MarmDan I, 225; Mumme
211).311 Jfr. epitafium nr. 1.
Figursten af lys grå kalksten, 242,5x163,5 cm.
Randskrift med fordybet fraktur. Hjørnemedaljoner med hjelmprydede anevåbener, foroven til
heraldisk højre og venstre for hhv. Rantzau og
Sehested, forneden tilsvarende for Walstorp og
Rantzau. 3 1 2 Gert Rantzau er vist frontalt under
en rundbuet portal, båret af joniske pilastre.
Han har lukkede øjne og foldede hænder og er
iført rustning med store skulderrosetter; ved siden ses sværd og dolk og ved fødderne en hjelm.
O v e r hans højre skulder er gengivet en skyformation, hvorfra udgår en arm, bevæbnet med et
sværd, der er rettet m o d hans højre side, vel en
hentydning til Rantzaus dramatiske død (dræbt i
duel under lenshyldningsfesten i Odense 1580,
s. 747f.) 313
M e d sit konservative præg, den tyske frakturrandskrift, hjørnemedaljonerne og ridderens
stive frontalitet er ligstenen, som fremhævet af
Chr. Axel Jensen, antagelig et tysk importarbejde (Jensen, Gravsten II, 41, nr. 597). 314
Ligstenen lå over Rantzaus begravelse foran
koret i †Gråbrødre kirke på højre side (i syd). 315 I
lighed med Sadolins sten anbefalede N y e r u p
1805 stiftamtmanden at tage vare på det Rant-
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zauske m o n u m e n t . Om han hermed sigtede til
stenen eller mindetavlen, fremgår dog ikke
klart. 316 Stenen var anført som nr. 9 og takseret
til 3 mk. i auktionskataloget i forbindelse med
afhændelsen af kirkens udstyr (se ovf.), og den
solgtes for 1 rdl. 3 m k . til tømrermester Langhoff, men tilbageholdtes efter indstilling fra biskoppen og hospitalsdirektionen. 1 9 3 Som Sadolins sten endnu 1815 i Gråbrødre kirke, hvorfra
den antagelig overførtes til domkirken 1816.317
1844 registreret i gulvet i domkirkens nordvestlige hjørne (Mumme 211), antagelig i nordre sideskibs vestligste fag, hvor den endnu findes.
3) (Fig. 667), o. 1635 med tilføjelse af gravskrift o. 1656. 318 Hans Brun, råd- og handelsm a n d i Odense (†24. okt. 1635), 319 og hustru M a rine Bang (Maren Christophersdatter Bang,
†1640) samt deres kære svogre (dvs. svigersønner) og børn (dvs. oldebørn), Peder Rasmussen
(Balslev, stiftsskriver, †1632 eller 1633), Joachim u s T i m m e r m a n , »høylerd oc velerfaren docter« (14648), Johan H ø n e (Høhne) (købmand,
†1656), Hans Jensen (†o. 1639), Margrete (Margrethe) T i m m e r m a n n og Anna Wichman (Wichmand) (Bircherod, Monumenta nr. LXXXV;
Mumme 287). Jfr. †begravelse nr. III,13.
Gråsort kalksten med ortoceratitter, 188x102
cm, delvis nedslidt. Indskrift med fordybede
versaler. Skriftfeltet er på de lodrette sider indr a m m e t af kartoucheborter. Foroven ses et vinget dødningehoved, forneden et skjold med ægteparrets initialer HB og MB i reliefversaler
samt et udvisket motiv, flankeret af bruskværkskartouche. Yderst fordybet bånd med delvis udvisket skriftsted i reliefversaler (Job
19,25). I stenens hjørner cirkelmedaljoner med
de fire evangelister, hvis navne er angivet med
fordybede versaler på skriftbånd, øverst tv.
»Matthaevs« og th. »S. Marcvs«, nederst tv. »S.
Iohannes« og th. »S. Lvcas«.
Hans B r u n erhvervede 1634 en muret begravelse (†begravelse nr. III,13), 6 hvori hans svigersøn Peder Rasmussen vides nedsat, og hvor antagelig han selv og flere andre af hans slægtninge
fik plads, således de på stenen anførte to ægtem æ n d til barnebarnet, Kirsten Pedersdatter Balslev (Joachim T i m m e r m a n n , Johan Høhne),

Fig. 667. Gravsten nr. 3, o. 1635 med tilføjelse af
gravskrift o. 1656, over råd- og handelsmand i
Odense, Hans B r u n (†1635) og familie (s. 805). NE
fot. 1987. - Tombstone no. 3, c. 1635, with addition of
epitaph c. 1656, of alderman and merchant Hans Brun of
Odense (†1635), and family.

barnebarnet Hans Jensen (søn af datteren Karen
Brun og Jens Poulsen Vinding) og oldebørnene
Margrethe T i m m e r m a n n (datter af barnebarnet
Kirsten Pedersdatter Balslev og hendes første
ægtemand) og Anna Wichmand (datter af barnebarnet Ingeborg Pedersdatter Balslev og Jørgen
Wichmand). Stenen var formentlig placeret over
begravelsen i nordre sideskib (†begravelse nr.
III,13), hvor den også registreredes 1844 (Mumme
287) »lige under trappen til s a m m e (Valkendorfs
kapel)«. Stenen var blandt de få, der ikke o m -
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huggedes 1753. Efter 1875 placeret i 3. fag af
kryptens nordre sideskib, nær den oprindelige
placering.
4) (Fig. 668), før 1655. Iohannes Michaelius
(Hans Mikkelsen), »en af vor tids ypperste teologer, som blev født her i Odense 1578, var i
fem år rektor ved sin fødebys skole (Odense latinskole), derpå præst og provst i Assens, siden
slotspræst i København, professor i græsk ved
Universitetet og hofprædikant og endelig biskop i Fyns stift i 34 år og otte måneder (...).
Træt af alder og mæt af livets m ø j e hensovet
sødt og saligt natten mellem d. 24. og 25. marts
1651 efter at have levet 73 år, 2 måneder og 24
dage«. Tillige over hustru, Catharina Henrici F.
(Catharine Henriksdatter), *1582 i H a m b u r g ,
levet 34 år i trofast ægteskab lykkeligt ved fire
børn, tre sønner og en datter, levet i enkestand i
�(3)år,†165�(1655) i en alder af �(73) år. I lige
måde over deres elskede søn, magister Ludovicus Iohannis (Ludvig Hansen), konrektor ved
Odense latinskole, †7. nov. 1652 i en alder af 34
år. Endelig deres datter, Christina Iohannæa
(Christine Hansdatter), »i en alder af et år og tre
måneder (†1627) henflyttet af den Alvise fra den
dødelige hytte til den evige bolig i H i m m e len« 320 (Bircherod, Monumenta nr. LXXXII; Resen, Fyn 101; MarmDan I, 217f.; Bloch I,1 101f.;
Mumme 279f.). Jfr. epitafium nr. 7 og †begravelse nr. III,10.
Figursten af sort Namurkalksten, 285x171
cm. Latinsk indskrift med fordybede versaler,
udfyldt med en hvidlig masse (kit?); personalia i
skriftfeltet, der omtrent dækker hele stenens
flade og indrammes af et omløbende bånd med
et opbyggeligt vers i elegiske disticha:
»Stands dine fjed, du som iler gennem helligdommen
og overvej i dit hjerte, hvad du her ser skrevet. Under denne sten gemmes den udmærkede mand, Hans,
et strålende lys for sit fædreland, muserne til pryd.
Dernæst hviler i denne grav den dydige Catharina
ved sin mands side. Ligeledes er her deres søn Ludvig, som pareernes hæslige hånd pludselig bortrev i
hans fejreste ungdom. Du ser også Christina, der begravedes her som barn. Du, som ej ved, hvem den
næste time skal kalde, lær du her din lod, den samme
skæbne venter dig snart. Gå hastigt bort, vandringsmand, belært om dette«.

Foroven fordybede ovale felter med ægteparrets
reliefportrætter, begge vist i brystbilleder og
indrammet af skriftbånd med fordybede versaler. O m k r i n g Hans Mikkelsens portræt skriftsted på græsk (1 Tim. 4,7), o m k r i n g hustruen
den latinske indskrift: »Herren er min trøst, en
hjælper i stor nød«. Imellem parret er en plante
med tre seksbladede blomster og en knop; herover et slynget bånd med latinsk tekst: »Mennesket er som en blomst«.
Sandsynligvis oprindelig over Hans Mikkelsens begravelse på nordsiden af koret (†begravelse nr. III,10) uden for Ebbe M u n k s gravgitter. Efter 1875 placeret i 1. fag af kryptens n o r dre sideskib neden for biskoppens epitafium (nr.
7).
5) (Fig. 669), o. 1678. »Helligdommens tro
tjener«, dr. Rudolphus (Rudolph) M o t h , (vice)biskop over Fyn, »et lys med sin levende veltalenhed, sit retskafne levned og sin udmærkede
lærdom. Efter at have fortjent den første plads i
kirken, ombyttede han allerede i m a n d d o m s årene det timelige med det evige, ringeagtende
verdens flygtige hæder med den for hans gejstlige værdighed passende standhaftighed«. †16.
nov. 1675 i en alder af 33 år og 10 måneder.
Desuden »den ham i dyden lige« hustru, M a g dalena Dorthea Ritterin (Ritter), datter af Rittern (Georg Ritter), gehejmeråd hos markgreven af Baden-Durlach, †11. febr. 1678 i en alder
af 40 år (Bircherod, Monumenta nr. LXXXIII;
Mumme 285f.). Jfr. †begravelse nr. III,6.
Gråsort kalksten, 221x149 cm, med reliefversaler i vandrette, fordybede bånd. U n d e r skriftfeltet to fordybede felter med våbenskjolde i relief: til heraldisk højre M o t h s med syvtakket
stjerne under halvmåne, en halv gedebuk og
krone samt fire fjer som hjelmtegn; til heraldisk
venstre formentlig for Ritter, firdelt med to
bjælker i første og tredje felt, et oprejst dyr
(hund eller ulv?) i andet og fjerde; som hjelmtegn to kroner eller hjelme(?), smykket med
vinger (ørneflugter?).
Placeret i 2. fag af kryptens nordre sideskib,
formentlig nær oprindelig plads (1752-fortegnelsen nr. III,3), erhvervet 1674 og beliggende i
gangen nord for koret over †begravelse nr. III,6.
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Fig. 668. Gravsten nr. 4, før 1655, over biskop Hans Mikkelsen (†1651) og hustru, C a tharine Henriksdatter (†1655, s. 806). NE fot. 1987. - Tombstone no. 4, before 1655, of Bishop
Hans Mikkelsen (†1651) and his wife, Catharine Henriksdatter (†1655).
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Fig. 669-70. Gravsten nr. 5 og 6. NE fot. 1988. 669. O.1678, over vicebiskop R u d o l p h M o t h (†1675) og hustru,
Magdalena Dorothea Ritter (†1678) (s. 806). 670. O. 1731 over biskop Jacob Lodberg (†1731) (s. 808). - Tombstones nos. 5 and 6. 669. C. 1678, of Bishop Suffragan Rudolph Moth (†1675) and his wife, Magdalena Dorothea Ritter
(†1678). 670. C. 1731 of Bishop Jacob Lodberg (†1731).

6) (Fig. 670), o. 1731. Iacobus (Jacob) Lodberg, søn af biskop i Ribe stift, Christian Lodberg, »fra hvem han kun deri vanslægtede, at
han ikke lyksaliggjorde kirken med en søn, der
lignede sin fader og farfader«. Biskop over Fyns
stift i 14 år, †(31. dec.) 1731, i sin alders 60. år«
(MarmDan I, 218; Mumme 136). Jfr. †begravelse
nr. I,4.
Gråsort kalksten, 252x157 cm. Latinsk indskrift med fordybede versaler. U n d e r personalia
ærevers, signeret af G. T. Westerholt, rektor ved
skolen i Svendborg. O v e r skriftfelt n u m m e r e t :
»N° 4«, jfr. ndf.
Oprindelig over †begravelse nr. I,4 i korets
sydside (1752-fortegnelsen nr. 1,7). Efter 1875 placeret imellem 2. og 3. fag af kryptens søndre
sideskib.

7) (Fig. 671), formentlig før 1752. Kancelliråd
Jens Dreyer til Raschenberg, k ø b - og handelsmand i Odense (†1753) og hustru, Anna Elisabeth Hamans (Haman) (†1769) med deres
børn og familie (Mumme 170). Jfr. †begravelse
nr. II,6.
Grå kalksten, 212x116 cm. Indskrift med fordybede versaler, navne med kursiverede versaler; spor efter sort udfyldning. O v e r skriftfeltet
fordybet felt med relief af den opstandne Kristus
med sejrsfanen, indrammet af skyformationer;
forneden Tidens personifikation, flankeret af to
træstubbe og udstyret med fjerpen, tavle, le og
over hovedet et timeglas. R a m m e b o r t med
bladværk og muslingeskaller med indsatte h j ø r nemedaljoner, hvori ses de fire evangelisttegn,
alle med skriftbånd med navn i fordybede versa-
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ler; øverst tv. Mattæus og th. Johannes, nederst
tv. Markus og th. Lukas.
Antagelig identisk med gravsten, nævnt i
1752-fortegnelsen (nr. II,6) som placeret i gangen
syd for koret, dvs. over familiebegravelsen (†begravelse nr. II,6) i søndre sideskibs 3. fag »ved
den lille Corsdør, naar m a n d gaar op til den
Glorupe begravelse«. Renoveret 1753.321 Samme
placering 1811 (Vedel Simonsen, Samlinger) og
1844 (Mumme 170). Efter 1875 i 2. fag af k r y p tens søndre sideskib.
De følgende gravsten (nr. 8-24) er alle omhuggede
1753:
8) (Fig. 672). Christopher (Christoph) von
Dohna, borggreve, kongelig rigsråd og oberst,
som døde af pesten i N y b o r g 1574[!]322 (Mumme
131). Jfr. epitafium nr. 2, †gravsten nr. 22 og
†begravelse nr. I,1.
R ø d b r u n kalksten, 151x80,5 cm. O v e r indskriften er indhugget »No 1«, svarende til begravelsens n u m m e r e r i n g . U d f ø r t af H e r m a n
Jansen. 6 1844, antagelig som oprindelig, i sydsiden af koret ud for 2. pille (c1) over †begravelse
nr. I,1 og nær epitafiet. 1875 flyttet til 2. fag af
kryptens midtskib, mellem det n o r d - og sydvestlige hvælvfag.
9) (Fig. 674). O t t o Knudsen Seebladt (Seeblad), borgmester, †1631, med sin første hustru,
Birgitte Lauridsdatter og anden hustru, Abigael
Hasebarth (Hasebart), †1667 i sit 72. år (Mumme
164). Jfr. †gravsten nr. 75 og †begravelse nr. II,3.
R ø d b r u n kalksten, 152x111 cm. U d f ø r t af
H e r m a n Jansen. 6 Diagonalt over nedre venstre
og øvre højre hjørne ses to revner. Antagelig
endnu på oprindelig plads imellem søndre sideskibs 1. og 2. fag.
10) (Fig. 797), Jens Muule (Mule), doktor (i
medicin), †1633, med sin første hustru, Else
Hans Daatter (Hansdatter), †1623 uden livsarvinger og sin anden hustru, Anne Wilhelms
Daatter (Willumsdatter), †1652 efter at have avlet otte børn med sin første m a n d og tre børn
med den anden, doktor Christophersen (Christopher Schultz, doktor i medicin, †1646)
(Mumme 122). Jfr. †gravsten nr. 60 og †begravelse nr. I,8.
Grå kalksten med ortoceratitter, 250x154 cm.

Danmarks Kirker, Odense

Fig. 671. Gravsten nr. 7, formentlig før 1752, over
kancelliråd Jens Dreyer (†1753) og hustru, Anna Elisabeth H a m a n (†1769) (s. 808). NE fot. 1987. - Tombstone no. 7, probably before 1752, of Counsellor Jens
Dreyer (†1753) and his wife, Anna Elisabeth Haman
(†1769).

Foroven mærket »No 3« (vel fejlskrivning for 8,
jfr. †begravelsens n u m m e r ) . 1811, antagelig som
oprindelig, over familiens †begravelse i koret ud
for nordrækkens 3. pille (d). Efter 1875 i 3. fag af
kryptens midtskib under nordvestre hvælvfag.
11) Anna Hasebart (†1668) og hendes to
mænd, K n u d Laursen (Lauridsen Seeblad) og
Peder Ped(e)rsen Lerche (Mumme 175). Jfr. epitafium nr. 8, †gravsten nr. 74 og †begravelse nr.
IV,6.
Lysgrå kalksten, 170x110 cm; to tværgående
brudlinjer o m k r i n g stenens midte. Antagelig
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Fig. 672-74. Gravsten nr. 8, 12 og 9, o m h u g g e d e 1753. NE fot. 1987. 672. Gravsten over borggreve Christoph
v o n D o h n a (s. 809). 673. Gravsten over borgmester Hans Nielsen C h u l e n b r u n og hustru, Maren Poulsdatter (s.
810). 674. Gravsten over borgmester O t t o Knudsen Seeblad og hustruerne Birgitte Lauridsdatter og Abigael
Hasebart (s. 809). - Tombstones nos. 8, 12 and 9, re-carved in 1753. 672. Tombstone of Burggraf Christoph von Dohna.
673. Tombstone of Mayor Hans Nielsen Chulenbrun and his wife, Maren Poulsdatter. 674. Tombstone of Mayor Otto
Knudsen Seeblad and his wives Birgitte Lauridsdatter and Abigael Hasebart.

endnu på oprindelig plads over †begravelse i
søndre sideskibs 4. fag uden for dør til konsistoriesalen.
12) (Fig. 673). Hans Nielsen (Chulenbrun),
borgmester i Odense, †1631[!],323 med hustru,
Maria
Poulsdaatter
(Maren
Poulsdatter),
†1631[!], samt Niels Bang, doktor i teologi og
biskop over Fyns stift i 35 år, †1676, og dennes
hustru, Anne Hans Daatter (Hansdatter), †1688
(Mumme 217). Jfr. epitafium nr. 5, †gravsten nr.
67 og †begravelse nr. VI,9.
Lysgrå kalksten, 200x110 cm. 1844, antagelig
som oprindelig, i midtskibet ved sydrækkens 9.
pille (k1) over †familiebegravelse; 1875 flyttet til
midtskibets 8. fag.
13) Lauritz (Laurids) Jacobsen (Hindsholm),
doktor i teologi, tidligere præst og provst i R u d købing, siden hofprædikant og senest biskop på
Fyn og kannik i Århus, †3. sept. [!] 1663324 med
hustru, Anna M u u l e (Mule), †25. nov. 1676[!]
(Mumme 132f.). Jfr. endvidere †gravsten nr. 72
og †begravelse nr. I,3.
Lysgrå kalksten, 229x154 cm med tværgående

brudlinje foroven. 1844, antagelig som oprindelig, over †begravelse i korets midte ud for sydrækkens 3. pille (d1). Efter 1875 i 2. fag af k r y p tens midtskibs søndre hvælvfag.
14) T h o m a s (Brodersen) Risbrich, b o r g m e ster i Odense, †15. nov. 1665, med sin hustru,
Birgitte Seebladt (Seeblad), †3. dec. 1659; ligeledes parrets børn, Karen Risbrich, g . m . Stephan Rahm, doktor i medicin; Sille Risbrich,
g . m . Jacob Bircherod, doktor (i teologi) og lektor ved Gymnasiet; O t t o Risbrich, landsdommer på Fyn samt Broderus (Broder) og Wikman
(Wichmand) Risbrich, som døde i deres unge år
(Mumme 221). Jfr. epitafium nr. 6, †gravsten nr.
77 og †begravelse nr. VI,7.
Lysgrå kalksten, svagt trapezformet, 243x
110-09 cm. Ø v r e venstre hjørne afhugget og sekundært udbedret med cement. 1844, antagelig
som oprindelig, i midtskibet ved sydrækkens 4.
pille (i1) over †begravelse. Efter 1875 i midtskibets 7. fag.
15) (Fig. 675). Rasmus Andersen, stiftsskriver, som 1674 skænkede kirken en bondegård i
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Gislev på otte tønder, tre skippund, to fjerding
og to album hartkorn, (†16. juli 1675) og hustru
(Maria Sophie Christophersdatter B r i n g , †1674)
(Mumme 112). Jfr. epitafium nr. 9, †gravsten nr.
76 og †begravelse nr. III,3.
R ø d b r u n kalksten, 169x93 cm; to revner
tværs over stenens midte og det øvre højre
hjørne udbedret med cement. Stenen er mærket
»Nr. 1«, hvilket ikke svarer til †begravelsens
nummerering, men derimod til n u m m e r e t på
†gravsten nr. 76 i 1752-fortegnelsen. 1844, antagelig som oprindelig, i korets 1. fag ved pille (b)
nær †begravelse. 1875 flyttet til nordre sideskibs
4. fag.
16) (Fig. 677). Willum (Jensen) Rosenvinge,
borgmester (†1684) og K n u d Landorf (Landorph), professor (†1711) samt deres hustru, Birgitte Bircherod (†1742) (Mumme 127). Jfr. epitafium nr. 13, †gravsten nr. 88 og †begravelse nr.
I,2.
Gråsort kalksten, 166x110,5 cm; revner tværs
over stenens midte samt over nedre højre
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hjørne, udbedret med cement. Stenen er mærket
»Nr. 2« som en henvisning til begravelsens
n u m m e r . 1844, antagelig som oprindelig, i k o rets 1. fag over †begravelse. 1875 flyttet til en
placering i 1. fag af kryptens midtskib (søndre
side).
17) Christen Hansen Friis (†1697) og hustru
Lyche Jörgensdaatter (Lykke Jørgensdatter,
†1719) samt deres arvinger (Mumme 171). Jfr.
†gravsten nr. 83 og †begravelse nr. II,7.
Lysgrå kalksten, 206x131 cm. 1844, antagelig
som oprindelig, over †familiebegravelsen i søndre sideskibs 3. fag, vest for Jens Dreyers begravelse (II,6) og nær (vel identisk med) Søren
Borrings begravelse (II,7) (Mumme 171). 1875
flyttet til 2. fag af kryptens søndre sideskib.
18) Niels Muule (Mule), rådmand (†1712) og
hans arvinger (Mumme 171). Jfr. epitafium nr.
14, †gravsten nr. 89 og †begravelse nr. II,8.
Gråsort kalksten, trapezformet, 202-188x121
cm. Vandret brudlinje på stenens midte, stærkt
forvitret. 1844, antagelig som oprindelig, over

Fig. 675-77. Gravsten nr. 15, 19 og 16, o m h u g g e d e 1753. NE fot. 1987. 675. Gravsten over stiftsskriver Rasmus
Andersen og hustru, Maria Sophie Christophersdatter (s. 810). 676. Gravsten over amtsforvalter Rasmus A n dersen og hustru, Maria Elisabeth Bang (s. 812). 677. Gravsten over borgmester Willum Rosenvinge, professor
K n u d Landorph og deres fælles hustru, Birgitte Bircherod (s. 811). - Tombstones nos. 15, 19 and 16, re-carved in
1753. 675. Tombstone of Rasmus Andersen, diocesan clerk, and his wife Maria Sophie Christophersdatter. 616. Tombstone
of Rasmus Andersen, county revenue officer, and his wife Maria Elisabeth Bang. 677. Tombstone of Mayor Willum
Rosenvinge, Professor Knud Landorph, and their mutual wife, Birgitte Bircherod.
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Fig. 678. Gravflise, 1753, over b i r k e d o m m e r Erich
Christensen (s. 812). NE fot. 1988. - Tomb slab, 1753,
of Erich Christensen, county court judge.

†begravelse i søndre sideskibs 3. fag. 1875 flyttet
til 3. fag af kryptens søndre sideskib.
19) (Fig. 676). Rasmus Andersen, amtsforvalter over Odense og Ruggaard amter (†1718) med
hustru, Maria Elisabeth Bang (†1705), »med videre, steenen i m u u r e n ved daaben udviiser«
(jfr. epitafium nr. 17) (Mumme 208). Jfr. også
†gravsten nr. 91 og †begravelse nr. VI, 11.
Gråbrun kalksten, 161,5x102 cm. Brudlinje
over nedre højre hjørne, øvre venstre hjørne u d bedret med cement. 1844, antagelig som oprindelig, over parrets †begravelse i midtskibets 10.
fag ved søndre tårnpille (Mumme 207f.). Nu i
midtskibets 9. fag.
20) Jens Christensen Schouboe, borgmester
(†1719) med hustru, Margrethe West(esen)
(†1728) (Mumme 232). Jfr. epitafium nr. 18,
†gravsten nr. 102 og †begravelse nr. VII,6. Jfr.
også †begravelse nr. III,11.
R ø d b r u n kalksten, 153x112 cm. 1844, antagelig som oprindelig, i midtskibets 7. fag over †familiebegravelsen. Efter 1875 i midtskibets 6.
fag.
21) Christian Haman, k ø b m a n d (†1728) og
hustru, Sara Ø s t r u p (†1747) (Mumme 237). Jfr.
epitafium nr. 20, †gravsten nr. 94 og †begravelse
nr. VI,4.
R ø d b r u n kalksten, 184x108 cm, revnet ved
nedre del. 1844, antagelig som oprindelig, i

midtskibets 6. fag over †familiebegravelsen. E f ter 1875 i midtskibets 5. fag.
22) Christian Ramus, biskop over Fyns stift
(†1762) med sin familie og sine to hustruer, Elisabeth Holst, †24. aug. 1730, og Sophia Seidelin,
†13. aug. 1741 (Mumme 238). Jfr. †gravsten nr. 95
og †begravelse nr. IV,4.
R ø d b r u n kalksten, svagt trapezformet, 182,5x
112-108,5 cm. E n d n u på eller nær oprindelig
plads i midtskibets 4. fag.
23) T h o r Hansen, borgmester (†1731) og h u stru, Margareta von Bergen (†1767) samt deres
familie (Mumme 178). Jfr. †gravsten nr. 96 og
†begravelse nr. VIII,2.
Sort kalksten, 173x111 cm; flere revner og
dybe ridser, udbedret med cement. E n d n u på
eller nær oprindelig plads i søndre sideskibs 5.
fag.
24) Rasmus Lauritsen (Lauritzen), k ø b m a n d
og handelsmand i Odense (†1737) og hustru,
Woldborg Jensdaatter Meyer (Voldborg Jensdatter Meyer, †før 1737) samt børn og familie
(Mumme 283f.). Jfr. †gravsten nr. 97 og †begravelse nr. III,5.
Lysgrå kalksten, 224,5x150 cm. En del f o r vitret, diagonal brudlinje i nedre venstre hjørne
udfyldt med cement. 1844, antagelig som o p rindelig, over †familiebegravelse i nordre sideskibs 2. fag. Efter 1875 i 2. fag af kryptens n o r dre sideskib.
GRAVFLISE
(Fig. 678), 1753. Erich Christensen, b i r k e d o m mer (†1763) (jfr. Mumme 288). Jfr. †begravelse
nr. III,15.
R ø d b r u n kalksten, 41x49,5 cm. Indskrift med
fordybede versaler og spor af sort udfyldning.
Mærket som de ovennævnte gravsten med »N°«
og »R« samt årstallet 1753. 1844, antagelig som
oprindelig, over †begravelse i nordre sideskibs
3. fag. Efter 1875 i 3. fag af kryptens midtskib
m o d sydvest.
Fig. 679. Plan med angivelse af (†)gravsten under
midtskibets stolestader (s. 814). 1:100. O p m å l i n g e r
ved Peter Pentz 1984, indsat på grundplan fig. 91. Plan with indication of (†)tombstones under the pews in the
central bay.
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*1) (Fig. 796), før 1753. Fragment af ligsten,
muligvis over Andreas von Bergen, †8. marts
1763, og hustru, Karen Landorph, †25. juli 1761.
24x36 cm. Fordybede indskriftbånd med dansk
indskrift i reliefversaler, hvoraf ses dele af fem
linjer: »el [f]ornemm (...) / (...)nsen von
Ber[gen]/ [ f o r j d u m (...)/ [o]g hande[lsmand]/
[Ode]nse«. 3 2 5 Hvis stenen er identisk med A n dreas von Bergens, var den tidligere placeret
over †begravelse nr. II,4 imellem søndre sideskibs 1. og 2. fag og blev i så fald 1753 erstattet
med en ny sten mærket »1753 R« (Mumme 170).
Jfr. også epitafium nr. 24. Møntergaarden
(inv.nr. 436/1995).

1) O.1300. Gisico, biskop. En begravelse og ligsten (»Graff oc Hukommelse«) er nævnt i Arild
Huitfeldts Bispekrøniken (1604) m e d en på hans
tid ulæselig indskrift. 3 2 7 Placeringen var ved
norddøren (»hos den N ø r r e port«). 3 2 8 Stenen er
endnu omtalt i Resen, Fyn 127, dog alene med
en henvisning til Huitfeldt, men nævnes hverken i Bircherod, Monumenta eller i senere kilder
og kan derfor være forsvundet allerede i
1600'erne.
2) O.1339. Peder Pagh, biskop. »Hic iacet
frater Petrus Pagh Episcopus Othon(iensis), qui
obijt A n n o D o m i n i M C C C X X X I X , feria quarta ante festum Nativitatis Christi, C u j u s anima
requiescat in pace perpetua«. (Her ligger broder
Peder Pagh, biskop i Odense, som døde den
fjerde dag før Christi fødselsdag (20. dec.) 1339;
hans sjæl hviler i evig fred) (Bircherod, Monumenta nr. XCVII; Resen, Fyn 164; Marm Dan I,
216; Mumme 215). Jfr. †begravelse efter nr. X , 4 .

2) Før 1753. Grå sandsten, 175x100 cm. U d viskede rester af hjørnemedaljoner med englehoveder. Spor af fordybede indskriftbånd med
ulæselige reliefversaler. U n d e r stolestaderne i
nordrækken, 6. fag (Pentz 1984, 1), jfr. fig. 679.
3) Før 1753. Lys kalksten, dimensioner ikke
angivet (jfr. Pentz 1984, El). Enkelte bogstaver
(skrifttype ikke nævnt) i ophøjet relief: »Forsvar
hav
sig...«. 3 2 6 U n d e r stolestaderne i sydrækken, jfr. fig. 679.
4) »1753« og »N° 2«. M ø r k kalksten, 96x86
cm. U n d e r stolestaderne i nordrækkens 5. fag
(Pentz 1984, a), jfr. fig. 679.
5) 1753. »N° 2« . M ø r k blå kalksten, 13 cm
tyk (Pentz 1984, Dø). U n d e r stolestaderne i sydrækken, jfr. fig. 679.
6) 1753. »N° 3«. Lysgrå kalksten, 0,7-0,8 cm
tyk (Pentz 1984, ai). U n d e r stolestaderne i n o r d rækkens 9. fag, jfr. fig. 679.
7) 1753. »N° 7« og »1753 R«. Grå kalksten,
144x107 cm (Pentz 1984, u). U n d e r stolestaderne
i nordrækkens 7. fag, jfr. fig. 679.
8) 1753. »8« og »1753 R«. Grå kalksten,
159x109 cm (Pentz, 1984, y). U n d e r stolestaderne i nordrækkens 7. fag, jfr. fig. 679.
9) 1753. »9«. Blå kalksten, dimensioner ikke
angivet (Pentz 1984, ø). U n d e r stolestaderne i
nordrækkens 7. fag, jfr. fig. 679.

Ifølge Huitfeldt ødelagt på hans egen tid (o.
1600) af en tidligere lensmand i Odense. Begravelsen var foran domkirkens indgang »for S.
Knuds kircke i Indgangen«, »ante aditum«, dvs.
antagelig ved hovedindgangen i vest. 329
3) O.1362. Niels Jonssøn, biskop. Beskrevet
som »en sort sten vdi Omgangen«, 3 3 0 dvs. m å ske i et af sideskibene eller i benediktinerklosterets korsgang syd for domkirken.
4) O.1474. Figursten over M o g e n s Krafse, biskop. Ifølge Jørgen Kaas Emmiksen, Fyenske
Antiquiteter (1606) var biskoppen afbildet på stenen i fuldt bispeskrud. Oprindelig vel i det af
h a m stiftede kapel (S. Knuds kapel, jfr. s. 270)
på kirkens nordside. Senere, dvs. før 1606 og
antagelig efter kapellets nedrivning o. 1582, flyttet hen foran højalteret. 331 Stenen er ikke omtalt
i andre kilder.
5) O. 1487. Ivar Lauritsen, kannik. »Anno
d(omi)ni M C D L X X X V I I obiit yvarus laurent(ii) decretor doct(or) legum licentiatus canonicus ottoniensis«. (I det Herrens år 1487 døde
Ivar Lauritsen, doktor i den kanoniske ret og
licentiat i den civile ret, kannik i Odense) (Bircherod, Monumenta nr. LXIX; Mumme 236).
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Fig. 680-81. †Gravsten nr. 7-8. Efter Bircherod, Monumenta. 680. †Gravsten nr. 7, o. 1497, over dekan Claus
Andersen (Ulfeldt) (s. 815). 681. †Gravsten nr. 8, o. 1504 eller 1505, over kannik og (dom)provst Hans U r n e
(†1504 eller 1505) (s. 815). - †Tombstones no. 7-8. After Bircherod, Monumenta. 680. †Tombstone no. 7, presumably c.
1497, of Dean Claus Andersen (Ulfeldt). 681. †Tombstone no. 8, c. 1504 or 1505, of Canon (and Dean) Hans Urne
(†1504 eller 1505).

Randskrift med gotiske minuskier. I midtskibet mellem de lange mands- og kvindestole, angivet som nr. 9 i 1752-fortegnelsen. Ødelagt i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse o.
1750; ifølge Vedel Simonsen, Samlinger o m h u g get til to trappetrin i det store våbenhus.
6) 1493. Frederik Barbeck (Barsebek) til Elved, ridder, med hustru Belie(!) (Hennekesdatter Krummedige). 3 3 2 »Hic iacet d(omi)ni Fredericus Barbeck miles de Elvit cum uxore sua Belie(!) an(n)o D(omi)ni M C D L X X X X I I I « . (Her
hviler Frederik Barbeck, ridder, til Elvit med sin
hustru Belie i det herrens år 1493) (Bircherod,
Monumenta nr. LXXXI; Mumme 325). Jfr. †begravelse efter nr. VI,12.
Randskrift med gotiske minuskler. I midtskibet mellem de lange m a n d s - og kvindestole, i
1752-fortegnelsen angivet som nr. 17 her, dvs. vel
med en placering i vestenden (9. eller 10. fag).
7) (Fig. 680), antagelig o. 1497. Claus (Niels)
Andersen (Ulfeldt), dekan. »Hic jacet d(o-

mi)n(u)s magister Nicolaus Andree quo(n)dam
decan(us) otton(iensis) ecclesie san(c)ti Kanuti
a(n)no D(omi)ni M(CDLXXXXVII)«. 3 3 3 (Her
hviler hr. magister Claus Andersen, tidligere dekan ved S. Knuds kirke i Odense, i det Herrens
år 1(497)) (Bircherod, Monumenta nr. LXIII; Resen, Fyn 108; MarmDan I, 221; Mumme 323). Jfr.
†begravelse efter nr. VI, 1.
Randskrift med gotiske minuskier, i h j ø r nerne afbrudt af evangelistmedaljoner med M a t tæus og Markus foroven, Lukas og Johannes
forneden. I midtfeltet det hjelmprydede Ulfeldtvåben. 3 3 4 I midtskibet mellem de lange mandsog kvindestole, i 1752-fortegnelsen angivet som
nr. 2 her, dvs. antagelig ud fra en placering i
østenden (4. eller 5. fag).
8) (Fig. 681), o. 1504. Hans Urne, kannik
og (dom)provst. »Hic jacet d(omi)n(u)s magister Iohannes U r n e canonic(us) otton(iensis) et
p(ræ)posit(us) ibid(em) qui obiit a(n)no d(omi)ni MDXIV(!)«. 3 3 5 (Her hviler hr. magister
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Hans Urne, kannik i Odense og provst s a m m e steds, som hensov i det Herrens år 1514(!)) (Bircherod, Monumenta nr. LXII; Mumme 323). Jfr.
†begravelse efter nr. VI, 1 (?).
Randskrift med gotiske minuskier, i h j ø r nerne afbrudt af evangelistmedaljoner med M a t tæus og Markus foroven, Lukas og Johannes
forneden. I midtfeltet det hjelmprydede U r n e våben. Våbenstenen er nært beslægtet med
†gravsten nr. 7. Hans U r n e testamenterede 1503
en større pengesum til Vor Frue kapel ved Vor
Frue kirke, hvor han havde valgt sin begravelsesplads, og hvor der også fandtes en gravsten
over ham, smykket med et udhugget billede af
ham. 3 3 6
Stenen er i 1752-fortegnelsen registreret som nr.
2 ved siden af †gravsten nr. 7 i midtskibet mellem de lange mands- og kvindestole, dvs. vel ud
fra en placering i østenden (4. eller 5. fag).
9) O. 1535. Johann (VII), greve af Hoya og
Nicolaus, greve af Tecklenburg, begge faldet i
slaget ved Øksnebjerg 11.juni 1535. I 1752-fortegnelsen betegnet som nr. 4 i midtskibet. Ifølge
Vedel Simonsen, Samlinger placeret »for ved
Prædikestolen«, tæt ved Christian Hamans sten
(†gravsten nr. 94), der hvor gangen drejer om til
den lille mandsgang, dvs. i midtskibets 6. fag.
O m h u g g e t og forandret ved kirkens hovedistandsættelse. Jfr. †epitafium nr. 1 og †begravelse nr. V,l.
10) O.1545. Hans (Johan) Valkendorf, kannik, senere provst i Roskilde, †1545. Kun omtalt
i

Fyenske

Antiquiteter

(1606). 3 3 7

11) (Fig. 682), 1546. »Festa Michaelis cum n o bis attvlit annvs Christiernvs Pavli coeperat esse
prior 1529; post annos septemq(ue) decern fecit
sibi scvlpi hvnc lapidem, mortis scit Deus ipse
diem (1575 16. A v g . ) « (Christiern Poulsen blev
prior ved Mikkelsdag i året 1529. Efter 17 års
forløb lod han sig denne sten udhugge; Gud
kender dødens dag) (Bircherod, Monumenta nr.
LXXVII; Resen, Fyn 104; MarmDan I, 222;
Mumme 219). Jfr. bygnings- og mindesten (s.
790) og †begravelse nævnt efter nr. VII,8.
Figursten. Latinsk randskrift med versaler, i
hjørnerne afbrudt af evangelistmedaljoner med
Markus og Lukas foroven, Mattæus og Johan-

Fig. 682. †Gravsten nr. 11, 1546, over prior Christiern
Poulsen (†1575) (s. 816). Efter Bircherod, Monumenta
nr. LXXVII. - †Tombstone no. 11, 1546, of Prior Christiern Poulsen (†1575).

nes forneden. Prioren står under trekløverbue
med indskriften »Spes mea Christvs« (Mit håb
er Kristus); iklædt knælang dragt med baret på
hovedet, i højre hånd en bog og i venstre en
genstand, muligvis et par handsker. Jensen, Gravsten I, 154 (note 1) anfører stenen som et eksempel på et muligt samarbejde mellem den såkaldte
»Odense-skulptør«
(figuren,
trekløverbuen,
randskriften) og hans efterfølger, »Odense ornamentisten« (arkadepilastrenes profilkapitæler og
-baser).
I midtskibet, i 1752-fortegnelsen nævnt som nr.
15 mellem de lange mands- og kvindestole,
ifølge Vedel Simonsen (II, 2, 176) mellem 4. og 5.
pille ved de lange kvindestole, dvs. i midtskibets
8. fag; ifølge s a m m e 1750(!) o m h u g g e t , slebet,
oversavet og anvendt til trappesten ved kirkens
hovedindgang.
12) O.1548, »Her Povel lensen« (Bircherod,
Monumenta, efter nr. XCIV).
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Dansk versalindskrift, anført af Bircherod u n der gravskriften for M o g e n s Hansen (†gravsten
nr. 17) og muligvis en del af denne sten, muligvis en selvstændig gravflise. Placering måske
under kirkens pulpitur (i nordre sideskib eller i
vestenden), antagelig svarende til Bircherod,
Monumenta nr. X C V (†gravsten nr. 53).
13) Antagelig middelalderlig. Ligsten med
»Rune bogstaver« registreret i 1752-fortegnelsen
som nr. 2 i den lille gang mellem kvindestolene,
dvs. i nordre sideskib.
14) (Fig. 683), o. 1551. Chrysaster Georgivs
(Jørgen Gyldenstjerne), kannik (†3. maj 1551),
»stor af visdoms studeringer (...); endskønt hans
ypperlige herkomst adlede ham, overgik dog
hans m e d f ø d t e dyder s a m m e i adelskab« (Bircherod, Monumenta nr. LXXIV; Resen, Fyn 104
med tilføjelsen: »Udhugget år �. D ø d år �
(1551)«; MarmDan I, 222; Mumme 233f.). Jfr.
†begravelse nr. VII, 7.

Fig. 683. †Gravsten nr. 14, o. 1551, over kannik J ø r gen Gyldenstjerne (†1551, s. 817). Efter Bircherod,
Monumenta nr. LXXIV. - †Tombstone no. 14, c. 1551, of
Canon Jørgen Gyldenstjerne (†1551).
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Figursten. Latinsk versalindskrift; i fodfeltet
personalia i elegiske disticha og som randskrift
religiøs sentens:
»Det er Guds evige og uforanderlige befaling, at vi
skulle tro på Guds søn, og at vi skulle tro, at f o r m e delst Guds søn får vi forladelse, bliver antagne, er
Gud kære, bønhøres og bliver salige«.

U n d e r en renæssancearkade, der kronedes af
engle holdende et uudfyldt felt og i sviklerne var
smykket med våbener for den fædrene (Gyldenstjerne) og m ø d r e n e (Bille) slægt, var afdøde
vist en face iklædt knælang, pelsforet kåbe med
baret på hovedet og bog eller handsker i hænderne. Af Jensen, Gravsten (I, 159 og II, nr. 221)
henført til den såkaldte Odense ornamentist. Jfr.
også †gravsten nr. 11.
I 1752-fortegnelsen anført som nr. 13 i midtskibet, vel over †begravelse nr. VII, 7 mellem 7. og
8. fag. Ifølge Vedel Simonsen »omhugget og divideret« i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse.
15) O.1559. Johannes B a r n e k o w de Calvick
et Birchholm (Hans B a r n e k o w til Ralswik 338 og
Birkholm), †9. febr. 1559 i Kolding, og hustru,
Mette Oxe, †� (april 1582) (Bircherod, Monumenta nr. LXXI; Resen, Fyn 105; Mumme 232f.).
Jfr. †begravelse nævnt efter nr. VII,6.
Antagelig figursten. Dansk og latinsk indskrift, muligvis med kursiv, placeret i smalt felt
foroven og bredt felt nederst på stenen, 4 alen 4
t o m m e r x 2 alen 19 t o m m e r (ca. 262x182 cm).
N æ v n t i 1752-fortegnelsen som nr. 11 i midtskibet
under de lange mands- og kvindestole, vel ved
†begravelse nr. VII,6 i 7. fag. Ifølge Vedel Simonsen (II, 2, 117) blev stenen 1750(!) på grund af sin
størrelse og udhugningen med dybe billeder og
figurer o m h u g g e t til to ligsten og en trappesten.
16) O. 1560. Rasmus Ericksen, sognepræst i
Bellinge og Brændekilde, †27. nov. 1560 (Bircherod, Monumenta nr. LVI; Mumme 319). 339
Dansk versalindskrift. U d f o r m n i n g uvis. Placering muligvis i søndre sideskib i lighed med
Bircherod, Monumenta nr. L-LII.
17) O.1561. Mogens Hansøn (Hansen), †5. maj
1561, med sin datter, Karen Mogensdatter, g . m .
Jørgen Pedersen (kapellan) i hospitalet, †31. okt.
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Freithoff tilladelse til at overtage H a m s f o r t s
gravsted og ligstenen, som ligger derpå »i den
søndre lille mandsgang lige over for blokken og
gangen i bispens og de gejstliges stol« (jfr. nr.
79). O v e r †begravelse nr. VIII,3 i søndre sideskibs 6. fag.

Fig. 684. †Gravsten nr. 19, o. 1559, over Lave U r n e
(†1559) og Karen Bølle (†1582) (s. 818). Efter Bircherod, Monumenta nr. LXVI. - †Tombstone no. 19, c.
1559, of Lave Uwe (†1559) and Karen Bølle (†1582).

1604 i sin alders 53. år (Bircherod, Monumenta
nr. XCIV; Mumme 327).
Dansk versalindskrift. Muligvis placeret u n der pulpituret (i nordre sideskib eller i vestenden), antagelig svarende til Bircherod, Monumenta nr. X C V .
18) O. 1580. Cornelius H a m s f o r t (den ældre),
doktor i medicin, Christian Ill's livlæge, †8.
marts 1580, med sine to hustruer, Maria (Mericke) H a m s f o r t (f. Splenters), †19. sept. 1560,
og Anna Soltov, 340 †11. febr. 1578. Stenen blev
sat af de sørgende børn over deres far og m o r
(H.'s første hustru) (Bircherod, Monumenta nr.
LI; Resen, Fyn 112; Mumme 123f.). Jfr. †gravsten
nr. 79 og †begravelse nr. VIII,3.
Latinsk versalindskrift. Før personalia o p b y g gelig tekst. Efter personalia versalerne: » H M
HS«, muligvis for »Hoc m o n u m e n t u m heredes
sequetur« (Dette gravmæle skal gå videre til arvingerne). 3 4 1 1685 fik rådmand T h o m a s Balthazar

19) (Fig. 684), før 1582. Lawe Vrne (Lave
Urne) til Ruggård, †5. dec. 1559 i Landskrona,
og hustru, Karen Boller (Bølle) til Hellerup,
»naar Gvd vil (oc døde hvn aar 1582 den
13. Avgvsti i O d e n s e ) « (Bircherod, Monumenta
nr. LXVI; Resen, Fyn 108; Mumme 239f.). 342 Jfr.
†begravelse nr. VII,4.
Figursten. Versalindskrift på dansk i fodfeltet.
Stenen med tvillingarkade båret af piller, s m y k ket med 2x6 våbenskjolde og foroven yderligere
prydet med 2x2 hjelmede skjolde o m k r i n g t o m t
skriftfelt. Herunder ses ægteparret: ridderen i
rustning med sværd og hustruen, iklædt dragt
med mønsterdekoration på nederdel, på hovedet enkelin og om halsen et kors. Jensen, Gravsten (II, nr. 716) henførte stenen til en odenseansk kopist efter det nørrejyske gravstensværksted, som var virksomt i sidste årtier af
1500'erne (tidligere urigtigt tilskrevet Gert van
Groningen). 3 4 3
I midtskibets nordre side over †begravelse nr.
VII,4 over for prædikestolen, der ifølge indskrift
var bekostet af Eiler Brockenhuus til minde om
hans moster Karen Bølle til Hellerup, som var
begravet neden for stolen (s. 577); angivet i
1752-fortegnelsen som nr. 6. Ifølge Vedel Simonsen
(II, 2, 118) udhugget med store figurer, men
1750(!) o m h u g g e t og udslebet.
20) O.1584. Karin Klausdaatter (Klausdatter),
enke efter Hans Dinesen, rådmand i Odense,
†26. okt. 1584, med sin søn, Willum Hansen,
†29. dec. 1592 (Bircherod, Monumenta nr. LIII).
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
søndre sideskib, svarende til Bircherod, Monumenta nr. L-LII.
21) O.1584. Jørgen Kotte, borgmester i
Odense, †18. nov. 1584, med sin hustru, Kirsten
Pedersdatter, †17.juni 1583 (Bircherod, Monumenta nr. XLVIII; Mumme 318).
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
søndre sideskib, jfr. †begravelse efter nr. IV,6.
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22) O.1584(?). Christoph von D o h n a (†1584),
jfr. epitafium nr. 2, gravsten nr. 8 og †begravelse nr. I,1.
Antagelig fandtes en grav- eller markeringssten over borggrevens begravelse, 1753 erstattet
med gravsten nr. 8.
23) O.1587. »Nicolaus Caspari Vibergius«
(Niels Jespersen fra Viborg), biskop over Fyns
stift, †22. nov. 1587, med sine to hustruer,
»Anna Andreæ Slagsloniana« (Anne Andersdatter fra Slagelse), †5. marts 1582, og »Elisa J o h a n nis fil. Otthoniensi« (Else Hansdatter fra
Odense), †30. marts 1623 i sin alders 63. år (Bircherod, Monumenta nr. LII; Resen, Fyn 98;
MarmDan I, 216; Mumme 181).344 Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. VIII,4.
Latinsk versalindskrift. O m k r i n g personalia
randskrift med vers i elegiske disticha:
»Ikke betynge det kolde m a r m o r de muldrende ben,
ej heller vorde j o r d e n en byrde over dem, Guds vinge
omfatter. Guds vinge omfatter på ny den, som, når
Dødens Fængsel er g e n n e m b r u d t , D ø d e n overvinder
opvækker og saliggør«.

I søndre sideskib mellem 6. og 7. fag over †begravelse nr. VIII, 4.
24) 0 . 1 5 9 1 . Lauridts (Laurids) Knudsen (Seeblad), »som blef dødelig stunget udi sin høyre
side d. 8. m a y oc udi Christi sande bekiendelse
oc paakaldelse hensov d. 19. may« (1591), g . m .
Marine Baggis daatter (Baggesdatter) fra Ribe
(se †gravsten nr. 36). U n d e r s a m m e sten hviler
Knud Lauritsen (Lauridsen Seeblad), borger og
»fornemme handelsmand« i Odense, *1589,
†9. sept. 1640, g . m . Anna Jacobsdatter Hasebart
(Bircherod, Monumenta nr. XLVII; Mumme 175).
Jfr. også epitafium nr. 8, gravsten nr. 11 og †begravelse nr. IV, 6.
Dansk versalindskrift; skriftsted (Fil. 3, 20-21)
efter personalia.
I søndre sideskibs 4. fag; ifølge Vedel Simonsen, Samlinger placeret foran konsistoriedøren
(†begravelse nr. IV,6), men o m h u g g e t og afslebet 1750(!).
25) O.1594. To unavngivne børn, begge døde
ved fødslen hhv. 1594 og 1595, døtre af Dirick

Fig. 685. †Gravsten nr. 49, 1619, over Anne Oldeland
(†1607) og Hans N o r b y (†1599). Tilskrevet Odense
m o n o g r a m i s t e n (Jørgen Stenhugger(?)) (s. 822). Efter
Bircherod, Monumenta nr. LXIV. - †Tombstone no. 49,
1619, of Anne Oldeland (†1607) and Hans Norby
(†1599). Attributed to the so-called Odense monogrammist
(Jørgen Stenhugger(?)).

(Diderik) Fyring (Fuiren, kongelig guldsmed,
†1603) og hustru, Else Hansdatter (Bircherod,
Monumenta nr. LV; Mumme 318). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. VIII, 4.
Dansk versalindskrift. Placering antagelig i
søndre sideskib, svarende til Bircherod, Monumenta nr. LII.
26) O.1594. Margrete H e r m a n Waalis, †�
nov. 1594, med sin datter, Anne Waalisdatter,
†• marts 1612 (Bircherod, Monumenta nr. XLIX;
Mumme 318). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr.
IV,6.
Dansk versalindskrift. Efter personalia skriftsted (Fil. 3,20). Placering antagelig i søndre sideskib, svarende til Bircherod, Monumenta nr.
XLVII og L.
27) O.1597. Paul Nielsøn (Nielsen Mule), søn
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af (Niels) Mule (Bircherod, Monumenta nr.
XCVI; Mumme 327). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. X,4.
Latinsk versalindskrift. Placering muligvis
under pulpituret (i nordre sideskib eller vestenden), antagelig svarende til Bircherod, Monumenta nr. X C V og XCVII.
28) O.1597. Margrete Clausdatter, †15.juni
1597, 17 år gammel (Bircherod, Monumenta nr.
LXXII; Mumme 237). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. VII,6.
Dansk versalindskrift. Stenen, der blev o m hugget o. 1753, var udsmykket med meget
blomster- og løvværk og lå ved 3. pille (h1) i
midtskibets 7. fag, nær de lange mandsstole (Vedel Simonsen, Samlinger). I 1752-fortegnelsen angivet som nr. 8, dog med årstallet 1591.
29) O.1599. Siwerdt (Sivert) Pedersen, b o r g mester i Odense, †14. dec. 1599, og hustru, M a ren Olvesdatter (Olufsdatter Bager), †13.juni
(15)98 (Bircherod, Monumenta nr. XLVI; Mumme
318). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. II,2.
Dansk versalindskrift. Placering antagelig i
søndre sideskibs østligste del svarende til Bircherod, Monumenta nr. XLIII og XLVII.
30) 1601. »Anno 1601 hafver Erlig oc welbyrdig M a n d Christen Friis (...) undt J o m f r u M a r grete Skogaard[!] denne begrafvilsessted paa
Kirkens Vegne« (Bircherod, Monumenta (2) nr.
XXIX).
Gravflise eller markeringssted ved Margrethe
Skovgaards †begravelse nr. III,2.
31) O.1601. Anne Hansdatter, †24. dec. 1601,
Niels H o l t e n d o r p h (Holtendorf), †30. maj 1602
og Maren Hansdatter, †22. j u n i 1608, alle børn af
Hans H o l t e n d o r p h (Holtendorf) og Margrete
Nielsdatter (Bager) (Bircherod, Monumenta nr.
XXXVII; Mumme 317). Jfr. †begravelse, nævnt
efter nr. II,2.
Dansk versalindskrift. Placering antagelig i
søndre sideskibs østligste del, jfr. †gravsten nr.
44 og Bircherod, Monumenta nr. XXXVIII.
32) O.1601(?). »Cornelius H a m s f o r t (den
yngre), læge (†1627) satte dette m o n u m e n t over
sig og sine år � i september« (Bircherod, Monumenta nr. X X X I ; Mumme 124). Jfr. †begravelse
nr. I,10.

Gravsten eller -flise med latinsk versalindskrift. Placeret i korets 3. fag over †begravelse. I
1752-fortegnelsen nr. 4.
33) O. 1602. »Casparus Timonii« (Jesper Simonsen eller Themmesen), apoteker, »han, som
ved modig at k æ m p e m o d pesten, faldt år 1602,
l.sept.«, med sin hustru, Kirsten Jørgensdatter
Mule, †16� (†efter 1603)345 og datter, Maren Jespersdatter, †� (Bircherod, Monumenta nr. LVII;
Resen, Fyn 112f.; Mumme 319). Jfr. †begravelse,
nævnt efter nr. VIII,4.
Latinsk kursivindskrift; foruden personalia
ærevers i elegiske disticha:
»Mig tilsmilede Podalorius o g M a c h a o n ,
m e n d o g nedslog m i g den bitre s m i t s o t i O d e n s e .
D e n bitre s m i t s o t nedslog legemet;
m e n den g u d d o m m e l i g e sjæl gik til det h i m m e l s k e
rige.
Farvel v i d u n d e r l i g e j o r d « .

Placering muligvis i søndre sideskib, jfr. Bircherod, Monumenta nr. LV.
34) O. 1602. Figursten over Hans Mule,
†29. sept. 1602, og hustru, Mette Kotte,
†20. marts 1613, samt deres tre børn, Lauritz
Mule, †24. marts 1603, Marin (Maren) Mule,
†5. juli 1607, og Else Mule, †25. jan. 1605 (Bircherod, Monumenta nr. LX; Resen, Fyn 109;
Mumme 321). Jfr. †begravelse nr. IV,3.
Antagelig figursten. Ifølge Bircherod var
Hans Mule iklædt harnisk med stormhue (i
modsætning til figuren på stenen i Vor Frue
kirke) og udsmykningen hugget i så dybt relief,
at »folk ofte havde fyldt den med sand for at
kunne des bedre gå derover, og samme sten er så
stor og lagt på kunst på trende mure, at den
aldrig kan tages af(!)«. 346 Ifølge s a m m e placeret
uden for kordøren, dvs. vel over familiebegravelsen i midtskibets 4. fag. En ældre gravsten
for ægteparret, dog uden årstal og angivelse af
de tre afdøde børns navne, blev lagt i Vor Frue
kirke og er endnu bevaret i fragment på M ø n tergården, Odense (jfr. Vor Frue kirke).
35) O.1602. Johannes (Hans) Petersen Glandorph, rektor ved Odense skole, †30. sept. 1602,
»da den gruelige pest grasserede« (Bircherod,
Monumenta nr. LVIII; Mumme 319).
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Versalindskrift på latin med et enkelt hebraisk
ord (Jehova). Efter personalia skriftsteder fra Sl.
13,4-5 og 121,4 samt Dan. 12,3 og Fil. 1,21. Placering ukendt, muligvis i tværgangen (4. fag)
mellem lille nordre †kirkedør og konsistoriedøren, svarende til Bircherod, Monumenta nr. LX.
36) O.1602. Marine Baggis datter (Maren
Baggesdatter), enke 19. maj. 1591 efter Lauridts
(Laurids) Knudsen (Seeblad) (†gravsten nr. 24),
2° g . m . Clemens Severini (Sørensen), †12. dec.
1602 (Bircherod, Monumenta efter nr. XLVII).
Jfr. †begravelse nr. IV,6.
Dansk gravskrift, muligvis i kursiv, antagelig
fra †gravsten eller -flise. Placering antagelig nær
†gravsten nr. 24, dvs. i søndre sideskibs 4. fag.
37) O.1605. Lauridts (Laurids) Knudsen Lindegaard, født i Horne, borger i Odense,
†26. febr. 1615, m e d sin hustru Anne Andersdatter, †9. dec. 1605 (Bircherod, Monumenta nr.
XLIII; Mumme 317). Jfr. †begravelse, nævnt efter
nr. II,8.
Dansk versalindskrift. I 1752-fortegnelsen nævnt
i gangen syd for koret som nr. 4 og betegnet
med årstallet 1605. Placering i søndre sideskibs
østende.
38) O.1606. Povel (Poul) Pedersen, slotsskriver på Visborg slot på Gotland, †3.juli 1606.
Tillige over Jørgen Mogensen (Rosenvinge),
borgmester, †5. nov. 1634, og Karen Richartsdatter (Seeblad, 1° g . m . førstnævnte), †6. aug.
1634 (Bircherod, Monumenta nr. LXV; Mumme
324). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. VII,4.
Dansk versalindskrift. Placering i midtskibet,
i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 5.
39) (Fig. 802), o. 1606. Jacob Madtzen (Madsen) Weyle (Vejle), biskop over Fyns stift, kaldet
af Frederik II i februar 1588, †24. sept. 1606, og
hustru, Karen Baggisdatter (Baggesdatter),
†4. maj 1615. Tillige med sine tre børn og svigerbørn, Eske (Eskild) Christensen, doktor,
†2. nov. 1600, 347 og hustru, Maren Jacobsdatter,
†31. marts 1624, 348 Olve (Oluf) Jacobsen, doktor, †12. nov. 1638, og Peder Jacobsen, †8. aug.
1651, med hustru, Maren Andersdatter, †�
(Bircherod, Monumenta nr. X X X I V ; Resen, Fyn
99; Mumme 137f.). Jfr. †begravelse nr. II,1. (Ahlefeldts kapel).
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Dansk versalindskrift. Ifølge Jacob Bircherod
(1730) blev både stenen og den tilhørende grav
erhvervet af biskop T h o m a s Kingo, der »lod
denne sin formands liigsteen udsliibe, og hörte
ilde derfor af alle« (s. 847f.). To fragmenter af
stenen er muligvis genanvendt i portalen foran
Ahlefeldts kapel, jfr. s. 851 og 952f. Placeret i
søndre sideskibs 1. fag.
40) O.1607. Hans Nielsen, landstingsskriver
og rådmand, †1. marts 1607 med hustru, Sophia
Søvrensdatter (Sørensdatter),
†� (Bircherod,
Monumenta nr. XLII; Mumme 317). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. II,8.
Dansk versalindskrift. Placering antagelig i
søndre sideskibs østende fag, jfr. Bircherod,
Monumenta nr. XLIII.
41) O.1607. Giertrud, †18. maj 1607, datter af
Willum Lucassen (Bircherod, Monumenta nr.
XLI; Mumme 317). Antagelig placeret nær †gravsten nr. 44. og muligvis nær †begravelse nr. II,3.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
søndre sideskibs østligste del som †gravsten nr.
40 og svarende til Bircherod, Monumenta nr.
XXXIX.
42) O.1607(?). Jørgen Arntsen, †1607, søn af
Arnt Petersen (Bircherod, Monumenta nr.
XXXVIII; Mumme 317). Jfr. †begravelse, nævnt
efter nr. II,3.
Dansk versalindskrift. I 1152-fortegnelsen registreret som nr. 1 i gangen ved koret på sydsiden
(søndre sideskibs østende), ifølge Vedel Simonsen, Samlinger ved Glorupbegravelsen (Ahlefeldts kapel), tæt op til k o r m u r e n .
43) 1609. Jørgen Nielsen, borgmester, †�
(1635) og hustru, Margrete Bangsdatter (Christophersdatter Bang), (†5. juli 1616) 349 (Bircherod, Monumenta nr. LXI; Resen, Fyn 110f.;
Mumme 322f.). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr.
IV,3.
Dansk indskrift med personalia og årstal
(1609) i versaler og vers efter Sl. 84, antagelig i
kursiv. Gravstenen var antagelig genanvendt af
en ældre, idet kirkens sognemænd 1608 solgte
en af kirkens ligsten til borgmesteren. 2 4 8 Placeringen var muligvis i tværgangen mellem den
lille nordre †kirkedør og konsistoriedøren, jfr.
Bircherod, Monumenta nr. LX.
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44) O.1609. K n u d H o l t e n d o r p h (Holtendorf), søn af Hans Holtendorf og Margrete
Nielsdatter (Bager), †27. juli 1600, kun fem dage
gammel (Bircherod, Monumenta nr. XXXVI;
Mumme 316). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr.
II,2.
Dansk versalindskrift. Efter personalia skriftsted (Mark. 10,14). I 1752-fortegnelsen registreret
som nr. 5 i gangen ved koret ved sydsiden. Placering antagelig i søndre sideskibs østlige del,
jfr. også †gravsten nr. 31 og Bircherod, Monumenta nr. XXXVIII.
45) O.1610. Peder Hansen, †24. juni 1610 i sin
alders 84. år, med sin hustru gennem 30 år,
Anne Lauritsdatter, †l. jan. 1620, 68 år gammel
(Bircherod, Monumenta nr. LXXXVII; Mumme
325). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IV, 1.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i eller ved nordre sideskibs 4. fag, jfr. Bircherod,
Monumenta, nr. LXXXVI.
46) O.1616. O l v e Olvesen (Oluf Olufsen)
Bager, vikar, †9. nov. 1616, og hustru, Barb(a)ra
Pedersdatter,
†� (efter 1638)350 (Bircherod,
Monumenta nr. LXX; Mumme 234f.). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. VII,5.
Versalindskrift, ifølge Vedel Simonsen, Samlinger udhugget i »dybe postyrer« (positurer,
dvs. figurer, gengivelser), personalia på dansk
og skriftsted på latin (Kol. 3,3-4) samt o p b y g g e ligt vers i et horatsisk epodeversemål:
»Når m å n e n n æ r m e r sig sin broder, mener dåren,
at den aldeles er gået til grunde,
da den dog skinner langt klarere på den side,
der vender m o d solen.
Således mener vel mange, at de f r o m m e
er forgåede i døden; m e n du siger ikke så;
meget mere nyder de nu Kristi nærhed
og opnå, hvad de have tragtet efter.
Til læseren:
Måske vil du, s o m søger et rundt legemes begyndelse,
finde, at denne falder s a m m e n m e d enden;
således skal du, læser, s o m tilbeder og elsker Kristus
erfare, at dit livs sidste time er dets første«.

I midtskibet over †begravelse ved nr. VII,5, i
1752-fortegnelsen registreret som nr. 10.
47) O.1617. Wilhelm (Willum) Lucassen, rådmand, født i A m s t e r d a m , †12. jan. 1617 og h u -

stru, Barbare Arnsdatter (Barbara Arntsdatter),
†5.juni 1643 (Bircherod, Monumenta nr. XL;
Mumme 317). Antagelig placeret nær †gravsten
nr. 39 og muligvis nær †begravelse nr. II,3.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
søndre sideskibs østligste del som †gravsten nr.
40 og svarende til Bircherod, Monumenta nr.
XXXIX.
48) O.1618. Gosse (Gaas) Hermandsen, †14.
marts 1618, med sine to hustruer, Anne Lennegaardsdatter
(Lindegaardsdatter?),
†13. okt.
1601, og Gertrud Mortensdatter, †� (1667), 351
(Bircherod, Monumenta nr. XLIV; Mumme 318).
Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. II,8.
Dansk versalindskrift. Placering formentlig i
søndre sideskibs østlige ende som †gravsten nr.
35 (Bircherod, Monumenta nr. XLIII).
49) (Fig. 685), 1619. Anne Oldeland til Rolykkegård, †1607, og sønnen, Hans N o r b y til U g gerslevgård, †1599. Stenen var lagt på bekostning af datteren hhv. søsteren, j o m f r u Maren
N o r b y 1619352 (Bircherod, Monumenta nr. LXIV;
Resen, Fyn 108; Mumme 120).
Figursten med dansk versalindskrift. M o r og
søn er placeret under en dobbeltarkade, båret af
leddelte, æggestavsprydede søjler, hvis u d f o r m ning er videreført i profilled under bueslagene
og i midten understøttet af en englehovedsmykket konsol. O v e r arkaderne de afdødes fædrene
og m ø d r e n e våben, hhv. Oldeland og M u n k til
Fjellebro til heraldisk højre, N o r b y og Oldeland
til heraldisk venstre. I midten et dødningehoved, hvorfra udgår knippe af kornaks. 3 5 3 Anne
Oldeland er iklædt kjole med møllehjulskrave,
hovedet er dækket af en tætsluttende hue(?).
Hans N o r b y er rustningsklædt med pibekrave
og holder i venstre hånd en knækket pil. 354
Stenen er af Jensen, Gravsten (II, 92 og nr.
739) henført til den såkaldte Odense m o n o gramist (Jørgen Stenhugger(?)). Jfr. også epitafium nr. 2 over Margrethe Skovgaard. Efter registreringen hos Bircherod at d ø m m e var den
ikke placeret s a m m e sted som †gravsten nr. 50,
dvs. i koret, men snarere i midtskibet, jfr. Bircherod, Monumenta nr. LXIII og LXV.
50) 1619. Margrete N o r b y , †9. nov. 1617 på
sin fædrene gård Uggerslevgård. Opsat på sø-
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sterens, j o m f r u Maren N o r b y s bekostning 1619
(Bircherod, Monumenta nr. XXXIII; Resen, Fyn
98; Mumme 121). Jfr. †gravsten nr. 110 og †begravelse nr. I,7.
Antagelig figursten af betragtelige dimensioner, med dansk versalindskrift. N æ v n t i 1752fortegnelsen som nr. 2 i koret, dvs. i nordsiden
over †begravelse nr. I,7. O m h u g g e t og udslebet
umiddelbart efter, da den »var med meget dybe
og for Gangen hinderlige Postyrer udhugget«,
jfr. Vedel Simonsen, Samlinger. 16. dec. 1753
nævnes udgift til at hejse »den store j o m f r u
N o r b y s sten« op, som står oppe ved alteret på
pillerne, dvs. en hentydning til en placering
imod, men vel næppe op ad pillen som Margrethe Skovgaards epitafium. 6
51) O.1619. T h o m a s Olvesen (Olufsen) fra
Flensborg, svend, †7. juli 1619 i Odense (Bircherod, Monumenta nr. LXXVI; Mumme 325).
Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. VI,8.
Tysk versalindskrift. I midtskibet mellem 4.
og 5. pille (i1) og (k1) under de lange mandsstole,
i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 14.
52) O.1620. Jens Ansgar (Anskaris), byfoged,
†�
(1634), og hustru, Maren Rasmusdatter,
†2. april 1620 i sin alders 66. år (Bircherod, Monumenta nr. LXVII; Mumme 324). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. VII,4.
Dansk versalindskrift. Placering antagelig i
midtskibet, jfr. Bircherod, Monumenta nr. LXVI
og LXVIII.
53) O.1621. Hans Ibsen, byfoged, †30. sept.
1621, og hustru, Susanne Jacobsdatter, †23.juni
16� med datteren Maren Hansdatter, †16. dec.
1618 (Bircherod, Monumenta nr. X C V ; Mumme
327). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. X , 4 .
Dansk versalindskrift. Placering muligvis u n der pulpituret (i kirkens vestende?) som †begravelse over ægteparrets søn (s. 914).
54) O.1622. Jacob Lett (Sørensen Let), b o r g mester, †19. aug. 1622, og hustru Marine J ø r gensdatter (Mand), †5. sept. 1603 (Bircherod,
Monumenta nr. LXXIX; Mumme 325). Jfr, †begravelse, nævnt efter nr. VII,8.
Dansk versalindskrift. Placering antagelig i
midtskibet, jfr. Bircherod, Monumenta nr.
LXXVII og L X X X .
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55) O.1622. Birgitte, mester Michiel (Mikkel) Møllers hustru, † 11. maj 16� i Odense;
endvidere hendes datter, Barb(a)ra (Mikkelsdatter Møller), salig Niels (Hansen) Mules, †�
(efter 1643). 355 Tillige med hendes (dvs. førnævntes) datter, Birgitte Nielsdatter Mule,
†12. dec. 1622 (Bircherod, Monumenta nr. X C I ;
Resen, Fyn 99 med supplerende tekst; Mumme
326). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IX,13.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
nordre sideskib, svarende til Bircherod, Monumenta nr. XCII.
56) O.1623. »Dette sted hører Magdalena von
der Ham(s)fort til anno 1623« (Bircherod, Monumenta nr. X X X I I ; Mumme 124). Jfr. †begravelse nr. I,10.
Gravflise eller markeringssten med dansk versalindskrift. Placeret ved †begravelse i korets
nordre side.
57) O.1624. Klaus Bang, †12. maj 1624 (Bircherod, Monumenta nr. LXXXIV; Mumme 325).
Jfr. begravelse, nævnt efter nr. III,13.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
nordre sideskibs østligste fag, svarende til Bircherod, Monumenta nr. LXXXI og LXXXIII.
58) O.1632(?). Gravsten over K n u d Mikkelsen Akeleye eller markeringssten over dennes
†begravelse (†begravelse nr. I,6), angiveligt placeret som nr. 5 i koret ifølge 1752-fortegnelsen,
dog med det urigtige årstal 1672. Jfr. også †epitafium nr. 7. K n u d Mikkelsen (†1588) var dog
med begge sine hustruer begravet i Kølstrup
kirke, som angivet på epitafiet, jfr. s. 798. Stenen kan have været udført o. 1632 samtidig med
epitafiet. Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger blev
den o m h u g g e t 1750(!), afslebet og brugt til at
sætte ved pillerne udvendig på kirkegården for
at »holde Vand og Raad fra dennes Fod«.
59) 1633. †Gravsten eller -flise over begravelsessted for Mathias Didrichsen 3 5 6 (Diderichsen,
†1635) og hans arvinger (Bircherod, Monumenta
nr. LXXVIII; Mumme 325). Jfr. †begravelse,
nævnt efter nr. VII, 8.
Dansk versalindskrift. Placering antagelig i
midtskibet, jfr. Bircherod, Monumenta nr.
LXXVII og LXXIX.
60) O.1633. Jens (Hansen) Mule, doktor (i
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medicin), †1633 i sin alders 69. år, tillige med
sine to hustruer, Else Hansdatter, som levede
med ham i ægteskab 19 år og døde uden livsarvinger, †30. marts 1623, og Anne Wilhelmsdatter (Willumsdatter), med hvem han levede på
niende år og avlede otte børn, to sønner og seks
døtre, af hvilke en del hviler her. Denne var anden gang i otte år g . m . Christopher Schultz
(†1646) med hvem hun avlede tre børn, en søn
og to døtre; †6. okt. 1652 i sin alders 50. år (Bircherod, Monumenta nr. X X X ; Mumme 122). Jfr.
gravsten nr. 10 og †begravelse nr. I,8.
Dansk versalindskrift. Efter personalia skriftsted (Åb. 14,13). Placeret over †begravelse i k o rets nordside, erhvervet 1621. Registreret her i
1752-fortegnelsen som nr. 3, dog med årstallet
1624. Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger o m h u g get 1750(!) og o m g j o r t til to sten.
61) (Fig. 686), o. 1635. »Jacobus Jacobæus
Wolfius« (Jacob Jacobsen Wolf), kannik i Oslo
og lektor i teologi, †31. maj 1635, 81 år gammel,
med sine to hustruer, Anna (datter af magister
Hans Nielsen, superintendent i Oslo, og M a g dalene Berg), †26. jan. 1600, 26 år gammel, og
Maren (datter af borgmester Iver Bertelsen i
Ringsted og Else Mule), †3. jan. 1605, 26 år
gammel 3 5 7 (Bircherod, Monumenta nr. XLV; Resen, Fyn 103; Mumme 138f.). Jfr. †begravelse,
nævnt efter nr. IV,7.
Latinsk og dansk kursiv- og frakturindskrift
med skriftsteder (Hos. 6,6; Matt. 9,13 og 12,7) i
versaler. I figurfeltet ses afdøde og hans to h u struer, knælende i bøn foran den gammeltestamentlige typologi for Korsfæstelsen, billedet af
Kobberslangen, vist ophængt over tværarmene
af et kors. Som randskrift to vers:
»Hvad anden betydning have de u d h u g n e stene
og skønne mindesmærker end at det,
der nedlægges under dem, ej er dødt, m e n sover.« 358
»Vi pryde woris døde lig med skrifft og M a r m e l stene,
thi wi med Gud i H i m m e r i g skal Lewe Englerene«.

Placering antagelig i søndre sideskibs østlige
del, jfr. Bircherod, Monumenta XLIII og XLVII.
62) 1640. Anders Rasmussen (Svitzer),

Fig. 686. †Gravsten nr. 61, o. 1635, over Jacob Jacobsen Wolf (†1635) og hustruerne Anna (Hansdatter,
†1600) og Maren (Iversdatter, †1605) (s. 824). Efter
Bircherod, Monumenta nr. XLV. - †Tombstone no. 61,
c. 1635, of Jacob Jacobsen Wolf (†1635) and his wives
Anna (Hansdatter, †1600) and Maren (Iversdatter,
†1605).

†20. okt. 1624, tillige med Anthoni Johansen
(Svitzer), †� (o. 1650) og deres fælles hustru,
Maren Jacobsdatter, <†1667>. 359 »Gud give d e m
en glædelig opst(andelse) anno 1640« (Bircherod, Monumenta nr. LXXXIX; Mumme 326). Jfr.
†begravelse, nævnt efter nr. IX,13.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
nordre sideskib, jfr. Bircherod, Monumenta nr.
LXXXVI og XCII.
63) O. 1641. Hendrick (Henrik) Johansen,
vintapper, †17. april 1641, 41 år gammel, tillige
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med Hendrick (Henrik) Johansen Riber,
†12. marts 1651, 37 år gammel med deres fælles
hustru, Mette Pedersdatter,
† � . Endvidere
dennes og førstnævntes to sønner, Johan H e n dricksen (Henriksen) og Peder Hendricksen
(Henriksen) (Bircherod, Monumenta nr. X C ;
Mumme 326). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr.
IX, 13.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
nordre sideskib, svarende til Bircherod, Monumenta nr. XCII.
64) O.1644. Hans Rembers (Rembertz),
†27. maj 1644 (Bircherod, Monumenta nr.
LXXIII; Mumme 324). Jfr. †begravelse, nævnt efter VII,6.
Dansk versalindskrift. Placering antagelig i
midtskibet, jfr. Bircherod, Monumenta nr.
LXXII og LXXIV.
65) O.1648. O l v e Olvesen (Oluf Olufsen),
skriver på Odensegård, †28. marts 1648 og begravet 3. april s.å. (Bircherod, Monumenta nr.
XCIII; Mumme 327). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IX, 13.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
nordre sideskib, jfr. Bircherod, Monumenta nr.
XCII.
66) O.1648. Hendrick Torckelsen (Therkelsen), byskriver i Odense, †28. sept. 1658, med
hustru, Else Pedersdatter, †10. febr. 1648 i sin
alders 54. år (Bircherod, Monumenta nr. LXVIII;
Mumme 324). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr.
VII,3.
Dansk versalindskrift. Placeret over †begravelse i midtskibets nordre side, angivet i 1752fortegnelsen som nr. 3 og af Vedel Simonsen,
Samlinger omtalt som beliggende under de lange
kvindestole m o d nord.
67) 1649. »Iohannis Nicolaus Chulenbrun«
(Hans Nielsen Chulenbrun), »denne stads førsteborgmester«, (†1651), med sønnen »Nicolaus Iohannis Chulenbrun« (Niels Hansen C h u lenbrun), †1647 (Bircherod, Monumenta nr.
L X X X ; Resen, Fyn 111; Mumme 217f.). 360 Jfr.
epitafium nr. 5, gravsten nr. 12 og †begravelse
nr. VI,9.
Latinsk versalindskrift. Før personalia religiøs
tekst:

Danmarks Kirker, Odense
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»Med Christo skal j e g dø, med Christo skal j e g opstå
af døde, på livet følger døden, m e n på døden et saligt
liv«.

Chulenbrun erhvervede allerede 1640 sin ligsten, øjensynlig en ældre, der »stod for kirken
ved den dør, som går ind til St. Knuds kloster«,
måske sydvestdøren. 3 6 1 Stenen, der havde figurer i højt relief, blev o m h u g g e t til to mindre
ligsten og en trappesten i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse i 1750'erne, jfr. Vedel
Simonsen, Samlinger. Placeret over †begravelse i
midtskibet »ved den nærmeste søndre pille«
(k1), i 1752-fortegnelsen angivet som nr. 16, dog
med årstallet 1642(?).
68) O.1650. Hans Christensen, skriver og ridefoged på Odensegård, †16. nov. 1650 i sin alders 55. år, med hustru, Karen Iensdaatter (Jensdatter), †1679 (Bircherod, Monumenta nr.
LXXXVIII; Mumme 325f.). Jfr. †begravelse, efter
nr. IX,13.
Dansk versalindskrift. Placering muligvis i
nordre sideskib, jfr. Bircherod, Monumenta nr.
LXXXVI.
69) O.1658. »Jacobus Joh. Sperling« (Jacob
Johansen Sperling), »hvem lærdom gav konrektorat og rektorat, visdoms hele ynde professorværdighed, religion sognekald, årvågenhed
provsteembede, skæbnen dødelighed i hans
64de aldersår« (†22. febr. 1658). M e d hustru,
»Hedviga Johan. F.« (Hedvig Johansdatter),
»hvem koners ynder stred for, men bestridt af
døden i hendes 51. aldersår«, (†27. jan. 1659).
Arvingerne opsatte mindesmærket (»monum e n t u m « , Bircherod, Monumenta nr. L; Resen,
Fyn 112; MarmDan I, 223; Mumme 178f.). Jfr.
†begravelse nr. VIII,2.
Efter registreringsnummeret hos Bircherod at
d ø m m e var det omtalte gravmæle en gravsten.
Latinsk versalindskrift. Placeret over †begravelse i den lille gang mellem mandsstolene ud
for trappen til prædikestolen, dvs. i midtskibets
sydside, 6. fag; i 1752-fortegnelsen angivet som
nr. 1.
70) O.1660. Habacuch (Habakuk) Koch, handelsmand i Odense, †21. jan. 1660 i sin alders 40.
år, med hustru, Alheid (Alhed) Karchof (Kerch-
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hoff), †22. apr. 1673 i sin alders 63. år (Bircherod, Monumenta nr. XCII; Mumme 326). 362 Jfr.
†begravelse, nævnt efter nr. IX, 13.
Dansk versalindskrift. Placering antagelig i
nordre sideskibs vestende i lighed med †gravsten nr. 86.
71) O.1661. Karen Nielsdatter (Bager), enke
efter Johan Borchensen (Borchardtsen, †o.
1617), †1661 i sin alders 84. år. Begravet hos sine
forældre, Niels Bager og Maren Knudsdatter
(Seeblad) (Bircherod, Monumenta nr. X X X V ;
Mumme 316). Jfr. †begravelse, nævnt efter nr.
II,2.
Dansk versalindskrift. Efter personalia opbyggelig tekst. Placering antagelig over †begravelse i søndre sideskibs 1. fag.
72) O.1663. »Laurentius Iacobæi« (Laurids Jacobsen (Hindsholm)), »først i 17 år sognepræst i
R u d k ø b i n g og provst på Langeland, derpå h o f prædikant hos kongerne Christian IV og Frederik III, til sidst i 12 år biskop over Fyns stift og
kannik i Århus«, †30. aug. 1663. M e d sin hustru
i 24 år, Anna Mule (†25. nov. 1677, datter af
borgmester Jørgen Mule), med hvem han havde
en eneste inderlig elsket datter, Abigael (Lauridsdatter) (Bircherod, Monumenta nr. X X I X ;
Jacob Bircherod fol. 64f.; MarmDan I, 217f.;
Mumme 132). Jfr. gravsten nr. 13 og †begravelse
nr. I,3.
Latinsk versalindskrift. I korets sydside over
†begravelse, i 1752-fortegnelsen noteret som nr. 6.
73) 0 . 1 6 6 3 . Friderich (Frederik) Rolue G u m mersbach, handelsmand i Odense (og kirkeværge ved S . K n u d ) , *1586 i Dipholt, †1669,
med hustru, Kiersten Jacobsdatter, født i N y borg, 1° g . m . Bernt Besling smst. i otte år, 2°
g . m . ovennævnte 1637, †11. marts 1663 (Bircherod, Monumenta nr. LXXXVI; Mumme 287f.).
Jfr. †begravelse nr. IV, 1.
Dansk versalindskrift. Placeret over †begravelse i nordre sideskibs 3. fag ud for indgangen
til Valkendorfs kapel, i 1752-fortegnelsen registreret (dog med fejlagtigt årstal 1600) som nr. 5.
74) 1668. Gravsten over Peder Pedersen Lerche, rådmand (†1683 i København). Jfr. epitafium nr. 8, gravsten nr. 11 og †begravelse nr.
IV,6.

Fig. 687. †Gravsten nr. 75, 1670, over O t t o Knudsen
Seeblad (†1631) og hans to hustruer, Birgitte Lauridsdatter (†o. 1613) og Abigael Hasebart (†1667). U d f ø r t
af stenhugger Anders Hansen (s. 826). Efter Bircherod, Monumenta nr. X X X I X . - †Tombstone no. 75,
1670, of Otto Knudsen Seeblad (†1631) and his two wipes,
Birgitte Lauridsdatter (†c. 1613) and Abigael Hasebart
(†1667). Made by the sculptor Anders Hansen.

I søndre sideskibs 4. fag ved konsistoriedøren, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 6. 1753
erstattet med gravsten nr. 11.
75) (Fig. 687), 1670. O t t o n u s Canuti (Otto
Knudsen (Seeblad), borgmester i Odense,
*22. maj 1575 af adelig herkomst, †13. sept.
1631, 1° g . m . Brigitta Lavrentii fil. (Birgitte
Lauridsdatter, †o. 1613), 2° g . m . med Abigaela
Hasebart (Abigael Hasebart), datter af doktor
Jacob Hasebart, *5. jan. 1596, gift 10. okt. 1618,
m o r til fem børn, †27. dec. 1667 i sin enkestands
38. år efter at være fyldt 72 år på nær 9 dage og 7
timer. M o n u m e n t e t opsat af børnebørnene 1670
til minde om bedstemoderen, »sjældent mønster
på en kone, bedstemoder med moderligt hjerte«
(Bircherod, Monumenta nr. X X X I X ; Mumme
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165f.). Jfr. gravsten nr. 9 og †begravelse nr. II,3.
Sten af brunt m a r m o r , indkøbt i N o r g e og
udhugget af Anders (Hansen) billedhugger. Latinsk versal- og kursivindskrift, forfattet af Jacob Bircherod. 3 6 3 U n d e r personalia tre våbenskjolde for O t t o Knudsen Seeblad (i midten),
Birgitte Lauridsdatter (til venstre) og Abigael
Hasebart (til højre). O v e r †begravelse i søndre
sideskibs 1. fag, umiddelbart uden for gitterværket om den Ahlefeldtske begravelse. O m h u g g e t
i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse o.
1750, jfr. Vedel Simonsen, Samlinger.
76) O.1674. I fundatsen over stiftsskriver
Rasmus Andersens begravelse 16. juni 1674 o m tales rettighed til at lade pålægge en sten derpå
foruden (at ophænge) en tavle (epitafium nr. 9).
Jfr. også gravsten nr. 15 og †begravelse nr. III,3.
Uvis indskrift. Placeret i korets 2. fag, i 1752fortegnelsen registreret som nr. 1 i koret over †begravelse.
77) 1675. »Thomas Broderus« (Thomas B r o dersen (Risbrich)), notar ved Højesteret i 13 år,
borgmester i Odense i 15 år, *5. juli 1600 i Risbrich ved Flensborg, †15. nov. 1665, med h u stru, »Brigitta Ottonis Canuti Fil.« (Birgitte O t tesdatter Knudsen (Seeblad,)), *9. dec. 1619,
datter af borgmester O t t o Knudsen Seeblad og
Abigael Hasebart, gift 7. dec. 1634, †3. dec.
1659. Endvidere børn og svigerbørn: »Catharina T h o m æ fil« (Catharina (Karen) T h o m a s d a t ter (Risbrich)), 22. okt. 1654 g . m . Stephanus
Ram (Stephan Rham) fra Ditmarsken, doktor i
medicin og stiftsfysikus på Fyn, †l. aug. 1658;
»Broderus Risbricius T h o m æ f.« (Broder T h o massen Risbrich), *23. apr. 1649, †23. aug. 1670;
»Otto Risbricius« (Otto (Thomassen) Risbrich),
d o m m e r ved Fyns landsting, *21. okt. 1645,
(†21.juli 1685). Opsat af de efterlevende børn
og arvinger 1675 (Bircherod, Monumenta nr.
LXXV; Mumme 221f.). Jfr. epitafium nr. 6, gravsten nr. 14 og †begravelse nr. VI,7.
Latinsk versalindskrift. Placeret i midtskibets
8. fag over †begravelse nr. VI,7, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 12, dog med årstallet
1688(?).
78) O.1680. Georgius Bartholini Taulovius
(Jørgen Berthelsen Taulov), professor i moral
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og veltalenhed, †14. maj 1680, 75 år gammel, og
hustruer, »Margreta Jeremiæ« (Margrete Jeremiasdatter (Wulf)), †5. jan. 1656 og »Catarina
B r u n Ioh.F.« (Catharina Hansdatter Brun), †26.
nov. 1662, 54 år gammel (Bircherod, Monumenta
nr. LIX; MarmDan I, 223; Mumme 321). Jfr. †begravelse nr. I,5.
Latinsk indskrift i versaler og kursiv (Mumme
321). Placeret over †begravelse, »hvortil var betalt en ikke ubetydelig sum«, i korets 3. fag.
79) O.1685. T h o m a s Balthazar Freithoff
(†1691) og hustru, Magdalena Jacobsdatter Holst
(†1693). 1685 erhvervede førstnævnte †gravsten
nr. 18 over Cornelius H a m s f o r t , som vel genbrugtes til hans egen begravelse, jfr. s. 818. A n tagelig tilføjedes ny indskrift, uvist dog hvilken.
Jfr. epitafium nr. 10 og †begravelse nr. VIII,3.
80) O.1688. Hans Jensen Meyer (Meier),
begr. 22. juli 1688. Enken Gjertrud betalte 3 rdl.
for en ligsten til graven. 6 Placering uvis.; muligvis kan stenen have ligget på kirkegården.
81) O.1694(?). Gravsten eller -flise over J o hannes Poulsen, †1694 (jfr. s. 569: alterskranke).
Stenen blev 1741 istandsat på kirkens regning. 6
Registreret i 1752-fortegnelsen (dog fejlagtigt
med årstallet 1607) som nr. 5 i gangen mellem
den lille †kirkedør og konsistoriedøren, dvs.
over †begravelse nr. IV,5 i søndre sideskibs 4.
fag (Mumme 243).
82) O.1695. En ligsten blev d.å. lagt på salig
Henning Hestekøbers grav. 6 Placering uvis;
muligvis på kirkegården.
83) O.1697. Christen Hansen Fris (Friis), bager, †l. maj 1697, og hustru, Lyche (Lykke) J ø r gensdatter (†1719) (Bircherod (2) nr. XCVII) med
deres børn. Jfr. gravsten nr. 17 og †begravelse
nr. II,7.
Dansk kursiv(?)indskrift. Registreret i 1752fortegnelsen som nr. 7 i gangen syd for koret,
antagelig i søndre sideskibs 4. fag.
84) O.1701. Arnt urmager (Sibbern) betalte
d.å. for en sten til at lægge på salig Jørgen P o velsens (Poulsen) grav. 6 Placering uvis; muligvis
på kirkegården.
85) O.1702. 13. jan. 1702 betaltes for sten til
Karen Laurits Rødes lejersted. 6 Placering uvis;
muligvis på kirkegården.

53*
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86) O.1703. Gravsten over Jørgen Borckhäuser (Barchhausen), rådmand, †1709, og dennes
anden hustru, Marie Jensdatter Rosenberg,
†1702. N æ v n t som tilføjelse til inventariet
1703-04 og vel anskaffet i forbindelse med sidstnævntes begravelse. Placeret ved den store kirkedør, dvs. i nordre sideskibs 9. fag eller i våbenhuset. 6 Jfr. †begravelse, nævnt efter nr. IX, 13.
87) O.1707. Jens Pedersen, sognepræst til
Christiansdal og Sanderum, *1639 i Kolding,
†1707, m e d hustru Maren Lassen, *o. 1627 på
Vestergård i Jylland, †1707 (Bircherod, Monumenta (2) nr. CI). Jfr. (†)eftermiddelalderlig begravelse nr. 1 og †begravelse nr. IV,2.
Registreret i 1752-fortegnelsen som nr. 6 i gangen mellem den lille †kirkedør og konsistoriedøren, dvs. i midtskibets 4. fag, i Vedel Simonsen, Samlinger præciseret som værende mellem
korets brystværk (korskranken) og de lange
kvindestole.
88) O.1711(?). Gravsten eller -flise over Willum Jensen Rosenvinge, †1684, Birgitte Jacobsdatter Bircherod, †1742 og K n u d Hansen Landorph, †1711. Jfr. epitafium nr. 13, gravsten nr.
16 og †begravelse nr. I,2.
D e n oprindelige sten kan være identisk med
den indskriftløse sten, registreret i 1752-fortegnelsen som nr. 2 i gangen ved koret på den søndre side, dvs. i søndre sideskibs 1. eller 2. fag.
89) O.1712. Gravsten eller -flise over Niels
Mule, rådmand, †1712. Jfr. epitafium nr. 14,
gravsten nr. 18 og †begravelse nr. II,8.
Registreret i 1752-fortegnelsen som nr. 8 og
værende uden årstal i gangen ved koret på den
søndre side, dvs. over †begravelse i søndre sideskibs 3. fag.
90) O.1717(?). Gravsten eller -flise over Jens
Bircherod, biskop i Ålborg, †1708. Jfr. epitafium nr. 15 og †begravelse nr. II,2.
Registreret i 1752-fortegnelsen som nr. 3 i gangen på korets søndre side, dvs. over †begravelse
imellem søndre sideskibs 1. og 2. fag.
91) O.1718. Gravsten eller -flise over Rasmus
Andersen, amtsforvalter, †1718. Jfr. epitafium
nr. 17, gravsten nr. 19 og †begravelse nr. VI,11.
Registreret i 1752-fortegnelsen som nr. 18 i
midtskibet over †begravelse i midtskibet.

92) O.1722. Gravsten eller -flise over Samuel
J o c h u m Grubbe (Grube), rådmand, †4. aug.
1722, 1° g . m . Karen Poulsdatter, †14. aug. 1717,
2° g . m . Margrethe Helene Borch, begr. 7. j u n i
1722. Jfr. †begravelse nr. III,13.
Antagelig over †begravelse i nordre sideskib,
registreret som nr. 6. 1753 erstattet med sten,
mærket med dette n u m m e r .
93) O.1728. Gravsten eller -flise over Niels
Pedersen Lange, †1728. Jfr. epitafium nr. 19 og
†begravelse nr. III,8.
Antagelig over †begravelse i nordre sideskib,
1753 erstattet med sten, mærket »1753-R«.
94) O.1728. Figursten(?) over Christian H a man, †1728, og Sara Østrup, †1747. Jfr. epitafium nr. 20, gravsten nr. 21 og †begravelse nr.
VI,4.
Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger udhugget,
o m h u g g e t og afslebet i forbindelse med kirkens
hovedistandsættelse »formedelst de dybe Figurer«. I 1752-fortegnelsen registreret som nr. 7 i
midtskibet, antagelig over †begravelse ved 3.
pille nær prædikestolen.
95) 1730. Christian Ramus, †1762, 1° g . m . Elisabeth Holst, †1730, 2° g . m . Sophia Seidelin,
†1741. Jfr. gravsten nr. 22 og †begravelse nr.
IV,4.
Antagelig over †begravelse i midtskibet under
prædikestolen, i 1752-fortegnelsen registreret som
nr. 4.
96) O.1731. T h o r Hansen, †1731. Jfr. gravsten
nr. 23 og †begravelse nr. VIII,2. Antagelig over
†begravelse i søndre sideskibs vestende.
97) O.1737. Rasmus Lauritzen, †1737 og
Voldborg Jensdatter Meyer († før 1737). Jfr.
gravsten nr. 24 og †begravelse nr. III,5.
Antagelig over †begravelse i nordre sideskibs
østende, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 2
og uden årstal.
98) Før 1752. Gravsten eller -flise over Mads
H o r n , i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 31 i
midtskibet.
99) Før 1752. Gravsten eller -flise over Hans
Møller, k ø b m a n d , i 1752-fortegnelsen registreret
som nr. 1 i den lille gang mellem kvindestolene,
dvs. i midtskibets nordside, 6. fag.
100) Før 1752. Gravsten over ubekendt, i
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1752-fortegnelsen registreret som nr. 1 i gangen
mellem den lille †kirkedør og konsistoriedøren.
Herunder var en ny, muret begravelse tilhørende kirken (jfr. †begravelse nr. IV,1). Identisk(?) med ligsten med udslidt indskrift, nævnt
hos Mumme 287 lige for opgangen til koret.
101) Før 1752. Gravsten over ubekendt, uden
indskrift, i 1752-fortegnelsen registreret som nr. 1
i midtskibet. Her var †begravelser nr. V , l - 2
over greverne af H o y a og Tecklenborg (nr. 4 i
fortegnelsen) og biskop Niels Bang.
102) Før 1752. Gravsten over ubekendt, uden
indskrift, i 1752-fortegnelsen registreret som nr.
19 i midtskibet. Denne eller de to ndf. nævnte
kunne være †gravsten over Jens Christensen
Schouboe (†1719), hvis oprindelige sten erstattedes af gravsten nr. 20, jfr. også †begravelse nr.
VII,6.
103) Før 1752. Gravsten over ubekendt, uden
indskrift, i 1752-fortegnelsen registreret som nr.
20 i midtskibet. Jfr. også ovf.
104) Før 1752. Gravsten over ubekendt, uden
indskrift, i 1752-fortegnelsen registreret som nr.
22 i midtskibet. Jfr. også ovf.
105-109) Før 1752. Fem gravsten over ubekendte, uden indskrift og af ulige størrelse, i
1752-fortegnelsen registreret under nr. 2 i den lille
gang mellem mandsstolene, dvs. i midtskibets
6. fag. Jfr. †begravelse nr. VI,4.
De følgende †gravsten (nr. 110-26) er alle omhuggede
1753:
110) Mærket »1753-R«. I korets nordside over
†begravelse nr. I,7 for Margrete og Maren N o r b y
(1758-fortegnelsen) i st. f. †gravsten nr. 50.
111) Mærket »1753-R«. Markering af †begravelse over Samuel J o c h u m Grube, rådmand,
†4. aug. 1722 (Mumme 291). Erstatning for
†gravsten nr. 92. I nordre sideskib, over †begravelse nr. IX,6.
112) Mærket som nr. 110. Markering af †begravelse over Hans Høyer, kontrollør, †1738, og
Hans Andersen Bloch, stiftsprovst, †1745 (Mumme 290). I nordre sideskib, over †begravelse nr.
IX, 3.
113) Mærket som nr. 110. Markering af †begravelse over Jens Nielsen, borgmester, †1763. I
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samme grav blev 18.juni 1804 nedsat liget af
professor Hans Sibbern (Mumme 291). I nordre
sideskib, over †begravelse nr. IX,7.
114) Mærket som nr. 110. Markering af †begravelse over Peder Rasch, professor, †1771, og
hustru, †1764 (Mumme 290f.) I nordre sideskib
over †begravelse nr. IX,4.
115) Mærket som nr. 110. Markering af †begravelse tilhørende kirken. I søndre sideskib
over †begravelse nr. VIII, 11.
116) Mærket som nr. 110. Markering af †begravelse tilhørende kirken. I midtskibets vestende over †begravelse nr. VII,11.
117) Mærket som nr. 110. Markering af †begravelse tilhørende kirken. I søndre sideskib
over †begravelse nr. VIII, 12.
118) Mærket som nr. 110. Markering af †begravelse tilhørende kirken. Heri marts 1792 nedsat Jørgen Gundermann, farver (Mumme 292). I
midtskibets vestende over †begravelse nr.
VII,10.
119) Mærket som nr. 110. Markering af †begravelse over Matthias Kurrelbaum og Rasmus
Rasmussen, (Mumme 291). I nordre sideskib,
over †begravelse nr.IX,5.
120-124) Mærket som nr. 110. Markering af
fem †begravelser tilhørende kirken (Mumme
292, 214). I nordre sideskib over †begravelser nr.
IX, 8-12.
125-126) Mærket som nr. 110. Markering af to
†begravelser, tilhørende kirken (Mumme 237). I
midtskibet over †begravelser nr. VI, 5-6.
127) O.1783. Juliana Helena Ernst, †2. marts
1783 (Mumme 203f.). Jfr. †begravelse nr. VIII, 10.
B o r n h o l m s k sandsten, 3 alen 7 t o m m e r lang,
1 alen 18 t o m m e r bred (206x109 cm), leveret af
billedhuggeren Jens Karlebye, København. U d hugget med indskrift og krans af billedhugger
C . J . Møck. 3 6 4
Indskriften, der bl.a. tilkendegav, at ingen i
100 år måtte begraves på stedet, var allerede på
M u m m e s tid (1844) aldeles ulæselig, dels på
grund af stenens beskaffenhed (»den blødere
Masse, hvoraf denne Liigsteen bestaar«), dels på
grund af begravelsesstedets fugtighed. I søndre
sideskibs vestende.
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Fig. 688. Interiør fra Valkendorfs kapel med kister for Vittinghoffamilien vist i f o r g r u n d e n (s. 831). NE fot.
1989. - Interior of the Valkendorf chapel with coffins of the Vittinghoff family in the foreground.

EFTERMIDDELALDERLIGE GRAVKAPELLER
NOTER s. 949

V A L K E N D O R F S KAPEL
Valkendorfs kapel (fig. 221-28, 688-709), senere også
kaldet Vittinghofs eller Brockdorffs kapel efter ejerne siden 1677, er o p f ø r t som en selvstændig bygning op
i m o d 3. fag af kirkens nordside af lensmand H e n n i n g
Valkendorf til Glorup (†1658). A d g a n g e n til kapellet
fra kirken sker gennem en gitterlåge fra 1636 (s. 833),
formentlig kapellets fuldførelsesår. På kapellets østvæg er opsat et epitafium over begravelsens andet
ejerpar, landdrost Frederik von Vittinghof (†1691) og
Eleonora Maria Sehested (†1696, s. 833). På gulvet i
kapellets h o v e d r u m er hensat i alt otte kister, de syv
heraf med tilhørende kisteplader (s. 837). D e r u d o v e r
kendes et antal, såvel bevarede som forsvundne kister, der indtil begyndelsen af dette århundrede var
placeret her eller i den tilhørende gravkælder. Fire af
disse er overført til (†)begravelse nr. 3 (s. 876).
H e n n i n g Valkendorf, der 1628-55 sad s o m lensm a n d på Odensegård, erhvervede 30. jan. 1632 et
j o r d s t y k k e på kirkens nordside, h v o r han ønskede at
opføre et begravelseskapel for sig selv og sin familie
(jfr. s. 299-304). Initiativet skal formentlig ses i lyset
af, at han året forinden havde mistet sønnen Henning
(†22. maj 1631) og sin første hustru, Karen Brahe
(†15. aug. 1631). Kapellets opførelse strakte sig over
tidsrummet 1633-36, som det er markeret ved de u d vendige jernankre på gavlene og ved årstallet på gitterlågen indvendig. 21. febr. 1655 skænkede Valkendorf d o m k i r k e n en bondegård i Ørsted sogn til kapellets vedligeholdelse til evig tid. N o g e t g r a v m o n u m e n t synes dog aldrig opsat, hverken over lensmanden, hans i alt tre hustruer: Karen Brahe (†1631),
Anne B a r n e k o w (†1648) og Margrethe B l o m e
(†1679), eller over de af hans børn, der ligesom hans
m o r (Anne Brockenhuus, †1658) fandt hvile her. 3 6 5
På g r u n d af de betrængte ø k o n o m i s k e o m s t æ n d i g heder efter ægtemandens død 1658 og svenskekrigenes ulykker nødsagedes Valkendorfs enke, Margrethe
Blome, 22. sept. 1677 366 til at overdrage kapellet til
landdrost Frederik v o n Vittinghof til Eskebjerg
(Scheelenborg), der var gift m e d hendes halvsøster,
Eleonora Marie Sehested. Margrethe B l o m e forbeholdt sig til gengæld retten til at blive begravet hos
sin mand, hans moder, hustru(er) og børn. 3 6 7 D o g
forpligtede h u n sig til inden tre eller fire uger at lade
fjerne alle andre lig, s o m fandtes i kapellet. Valkendorffamiliens kister er antagelig ved denne lejlighed
blev overflyttet til krypten, mens de nye ejere indtog
kapellets h o v e d r u m .

Kapellet var imidlertid ifølge v o n Vittinghof i
brøstfældig stand ved overtagelsen, og han rejste derfor sag m o d Magistraten, der som kirkens forsvarer
også havde ansvaret for dets vedligeholdelse. 3 6 8 O p sætningen af det store epitafium skete antagelig inden
for tidsrummet 1691-96, dvs. mellem Frederik von
Vittinghofs død og hustruen, Eleonora Maria Sehesteds bortgang, 4 . j u n i 1696 - en dato, der ikke er
angivet på m o n u m e n t e t . Ikke længe efter, 18. sept.
s.å., betalte deres svigersøn, baron Brockdorff (Frederik Schack friherre Brockdorff, g . m . Sophie C h a r lotte v o n Vittinghof, ægteparrets eneste barn) for begravelsens åbning til sin svigermor. 6 Herefter k o m
kapellet i familien Brockdorffs besiddelse (siden 1812
Juel-Brockdorff); gården i Ørsted, som havde dannet
det ø k o n o m i s k e f u n d a m e n t , solgtes dog 1777 til Frederik Siegfried Rantzau til Frederikslund. 3 6 9
I forbindelse med kirkens store modernisering i
1750'erne udførtes istandsættelser ved kapellet, dog
tilsyneladende fortrinsvis af selve bygningen. 1769 renoveredes det indre atter, herunder nu også g r a v m i n derne (epitafiet og kisterne). 6 I løbet af 1700'erne blev
flere kister placeret her, såvel i kapellets h o v e d r u m
som i gravkrypten. Adgangen til sidstnævnte var dog
siden midten af århundredet blevet vanskeliggjort
ved opstillingen af tre stolestader (fig. 294,H). 1811
omtalte Vedel Simonsen, Samlinger (foruden de fem
endnu eksisterende kister fra familierne Vittinghof og
Brockdorff) i h o v e d r u m m e t to sekundært tilkomne
kister for greverne H o y a og Tecklenburg samt for
Karen R h a m , jfr. s. 901 og 893. I krypten nævnedes
to m e d sort fløjl overtrukne tinkister, angiveligt med
Kirsten M u n k s og hendes m o r s lig (jfr. s. 744f.) samt
to kister, henhørende til B r o c k d o r f f ' e r n e . I sin beskrivelse 1844 omtalte Mumme to n y t i l k o m n e kister i
h o v e d r u m m e t (den fra †Gråbrødre kirke hidrørende
knoglekiste (s. 715) og en kiste med et i 1818 f r e m draget moselig, jfr. s. 847); levnene af greverne H o y a
og Tecklenburg nævntes dog ikke længere. I krypten
opregnedes i alt 10 kister, hvoraf de to - i overensstemmelse m e d de ældre overleveringer - henførtes
til Christian IV's hustru, Kirsten M u n k og hans datter, Sophie Elisabeth. 1847 gennemførtes på initiativ
af den daværende guvernør af Fyn, kronprins Frederik (VII), en særlig undersøgelse i forsøget på at
identificere kisterne for Kirsten M u n k , hendes datter
Sophie Elisabeth og svigersønnen Hannibal Sehested
(s. 743).
1861 indkaldte Kirkeinspektionen e f t e r k o m m e r e af
Vittinghoffamilien med henblik på at bekoste en til-

832

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

Fig. 689. Smedejernsgitter, 1636, signeret af Caspar Fincke (s. 833). Tegning af Vilh. Petersen 1871, N M . Wrought-iron screen, 1636, signed by Caspar Fincke.

trængt istandsættelse af epitafiet. 261 Først fra 1873
gennemførtes dog restaureringen, hvis udgifter dækkedes af to af familiens m e d l e m m e r , baron, ritmester
Christian Frederik J u e l - B r o c k d o r f f til Mejlgård og
Frederik Carl Vilhelm, friherre Juel-Brockdorff til
Scheelenborg. 3 7 0 Redningsaktionen foregik i 11. time.
Kapellets og navnlig epitafiets brøstfældige tilstand
havde været bragt f r e m s o m argumenter i den generelle debat o m , hvorvidt denne del af kirken overhovedet skulle bevares i forbindelse med hovedre-

staureringen (s. 300). De store istandsættelsesarbejder
omfattede selve kapelbygningen, h v o r den oprindelige nedgang til krypten fra nordre sideskib tilmuredes og erstattedes af en indgang fra den retablerede
krypt. Selve epitafiet nedtoges fra sin plads på n o r d væggen og genopsattes på østmuren, mens kisterne i
kapellets h o v e d r u m blev betrukket m e d nyt klæde.
U n d e r restaureringen var kisterne i øvrigt, vel ligesom de øvrige i gravkrypten, midlertidigt udflyttet
til et r u m på sydsiden (ved konsistoriesalen). 3 7 1
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Ud fra grundige kildestudier ved historikeren M.
C. Kall Rasmussen publicerede biskop Engelstoft
1878 en kritisk revision af de 30 år ældre resultater fra
kisteundersøgelsen i kapellets krypt og anfægtede her
- m e d rette - identifikationen af Kirsten M u n k s kiste. 372 På denne b a g g r u n d gennemførtes 1905 en fornyet registrering, ikke blot af denne, m e n af alle kister sammesteds, på dette tidspunkt 10 (inklusive kisterne fra †Gråbrødre kirke og moseligfundet).
Senere istandsættelsesarbejder ved kapellet, vigtigst 1949, da k r y p t r u m m e t indrettedes til varmekælder og redskabsrum (s. 301), n ø d v e n d i g g j o r d e en u d flytning af de bevarede kister. Heraf fandtes dog allerede før 1934 mindst fire kister placeret i kirkens
krypt (Henning Valkendorfs, A n n e Barnekows,
Margrethe Blomes og A n n e Brockenhuus'), 3 7 3
hvoraf de tre førstnævnte fik plads i kapellets h o v e d r u m . Andre synes siden hen forsvundet (s. 844ff.). I
forbindelse m e d en restaurering af kapellet 1995 gennemførtes en afrensning af epitafiet. 3 7 4

Smedejernsgitter (fig. 689-90), 1636, signeret af
Christian IV's kunstsmed, Caspar Fincke.
Gitteret, der har to dørfløje, er fæstnet med to
lodrette stolper i den rundbuede åbning ud m o d
nordre sideskib. Fløjene, som har vandrette
tværjern, hvorpå indskrifterne »Henning Walkendorf« og »Anno 1636« i reliefversaler, er delt
i fire felter med varierende rosettemønster, dannet af rundstave, hvis ender er oprullet i spiraler
eller løber ud i flade bladduske. I højre felt ses
forneden kunstsmedens velkendte signatur, den
korslagte h a m m e r og nøgle. Topstykket er formet som en segmentbue med fladt udhamrede
masker og fantasivæsener og krones af en stor
smedejernsblomst. I tværrektangulært felt herunder har været fæstnet en række våbenskjolde,
hvoraf k u n et enkelt (Brahes) er bevaret yderst
tv. Samtidig lås i ornamenteret låsekasse. Sort
staffering med gul bemaling af dekorative led og
indskrifter. På gitterets inderside er på bagsiden
af det førnævnte felt m e d gul antikva malet: »A°
1769 in Julij Blev Denne Begravelse Repareret
Paa Kierkens Bekostning«. Herunder initialerne: »M:« og »S:«, adskilt af et uudfyldt felt.
Indskriften hentyder til en istandsættelse af kapellet og dets m o n u m e n t e r dette år. 375
Flere dekorative elementer på gitteret, heriblandt firpasmønstret i venstre fløjs nedre felt,

Fig. 690. Smedejernsgitter, 1636, signeret af Caspar
Fincke foran Valkendorfs kapel, o p f ø r t 1633-36 (s.
833). NE fot. 1987. - Wrought-iron screen, 1636, signed
by Caspar Fincke, in front of the Valkendorf chapel, built
1633-36.

genfindes i andre af mesterens samtidige værker,
bl.a. i Århus domkirke (DK Århus 686 (1634),
842 (1637), 843 (1639)) og i N y b o r g kirke
(1649). 376
Foruden den ovennævnte istandsættelse 1769
afregnedes 1845 for en sortmaling af gitterporten, herunder en gulstaffering af ziraterne. 102
Epitafium (fig. 688, 691-94, 822), mellem 1691
og 1696, tilskrevet T h o m a s Quellinus. 3 7 7 Fridericus de Vitinghof (Frederik von Vittinghof),
ridder af Dannebrog, friherre til Scheelenborg,
herre til Birkholm, Knapstrup (Knabstrup),
Holbæk (ladegård), Brolykke etc. »Han forherligede Kurland ved sin fødsel (2. febr. 1624), sit
liv ved bedrifter, sin højadelige familie ved ny
glans, der overgik hans forfædres. Så længe han
var blandt de dødelige, sørgede han således for
udødeligheden, at som himmelen har hans sjæl
og j o r d e n hans berømmelse, så bevare alle ret-
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skafne hans minde. I tro lydighed opfyldte han
alle D a n m a r k s kongers befalinger, en god u n dersåt både i krig og fred (...)«, †7. maj 1691 i
København i en alder af 67 år. »Han efterlod en
ædel og sørgende hustru Eleonora de Sehestedt
(Eleonora Maria Sehested) og en eneste datter,
Sophia Charlotta, baronesse af Bruchdorf
(Brockdorff), om hvis ø m m e kærlighed dette
mindesmærke er et vidnesbyrd«.
Sort og hvid m a r m o r (rillet vulst, indskrifttavle, figurer, portrætmedaljon, våbenskjolde,
blomsterranke, urne, akantusløv), sandsten
(bagklædning, gesims, fodliste, trofæer), tegl
(sokkel) og træ (portrætramme, flamme, M i nervas spyd, Famas basun). Enkelte tilføjelser af
gips. Epitafiet er k o m p o n e r e t af to hovedelementer, en sarkofaglignende sokkel, der danner
postament for en figurgruppe med afdødes portrætmedaljon foran en bagklædning. Den m u rede og pudsede sokkel har forneden en fodliste
af sten, foroven en kraftig, rillet vulst, m i n dende om et sarkofaglåg, der i midten brydes af
en tværrektangulær tavle, hvorpå den latinske
indskrift med fordybede versaler.
På soklen er to allegoriske figurer, th. den
knælende, rygvendte og vingede Fama, B e r ø m melsens sindbillede, der blæser i basun, tv. den

Fig. 691. Alliancevåben for ægteparret Frederik von
Vittinghof og Eleonora Maria Sehested (s. 836). D e talje af epitafium i Valkendorfs kapel. NE fot. 1989. Heraldic achievement of husband and wife, Frederik von
Vittinghof and Eleonora Maria Sehested. Detail of wall
monument in the Valkendorf chapel.

Fig. 692. Minerva (s. 834). Detalje af epitafium i Valkendorfs kapel. NE fot. 1989. - Minerva. Detail of the
wall monument in the Valkendorf chapel.

stående hjelmprydede Minerva, iklædt folderigt
draperi med Medusahoved på den skælbelagte
krave (fig. 692); ved højre fod er hendes s y m boldyr, uglen. I højre hånd holder hun et spyd,
mens den venstre hviler på den centrale ovale
portrætmedaljon, 80x75 cm. I en udskåret
r a m m e med bladværk og blomster er ægteparrets dobbeltportræt, begge vist i brystbillede
(fig. 822). Frederik von Vittinghof er gengivet i
højt relief i forgrunden med allongeparyk, lille
overskæg og iklædt draperet slag over kniplingsbesat skjorte; forneden ses Det hvide bånds
orden med korsformet vedhæng, som han m o d tog 1684. I lavere relief bag ham er hustruen,
Eleonora Maria Sehested, vist i profil, med diadem på det lokkede hår og indhyllet i et draperi
over en plisseret dragt.
Epitafiets bagvæg udgøres af et højrektangulært, udsvejfet panel, kronet af en brudt segmentgavl og ved et korsformet reliefbånd o p delt i fire felter. På begge sider er formationer af
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Fig. 693. Epitafium, mellem 1691 og 1696, for Frederik von Vittinghof (†1691) og Eleonora Maria Sehested
(†1696). Tilskrevet T h o m a s Quellinus (s. 833). NE fot. 1989. - Wall monument, between 1691 and 1696, for Frederik
von Vittinghof (†1691) and Eleonora Maria Sehested (†1696). Attributed to Thomas Quellinus.
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militærtrofæer med standarter, allehånde skydevåben og patrontasker. På selve bagvæggen er
fæstnet ægteparrets alliancevåben: til heraldisk
højre Vittinghofs og til venstre Sehesteds, begge
flankeret af griffe og kronet af friherrekrone
(fig. 691). Derover blomster- og frugtguirlande
med nedhængende kvaster, alt ophængt i båndsløjfe. Øverst flammeurne, indrammet af akantusbladværk.
En række enkeltheder er stafferet, således soklens gesims og fodliste, bagvæg og p o r t r æ t r a m me (sort), sokkel og trofæer (grå), flamme (rød)
samt spyd og basun (hvid); endvidere er anvendt forgyldning på udvalgte detaljer, herunder indskriften.
Epitafiet, der i forbindelse med kirkens h o vedrestaurering 1868-75 flyttedes fra sin oprindelige placering (jfr. fig. 694) bærer spor af flere
reparationer. Således mangler bagvæggens venstre guirlandenedhæng (fragmenter ses ved figurgruppens sokkel), ligesom bl.a. Minervas
fingre på venstre hånd er afknækkede. Famas
basun er for den yderste bøjede og tragtformede
dels v e d k o m m e n d e en nyere tilføjelse (se ndf.).
En blomsterguirlande bag portrætmedaljonen
mangler ligesom dele af topgavlens bladværk
(fig. 693). O m k r i n g epitafiets sokkel var - antagelig malede - †draperier, jfr. fig. 694.
M o n u m e n t e t bærer ingen signaturer. Ej heller
er der fremdraget dokumenter, som med sikkerhed kan knytte værket til Quellinus' navn. D o g
vidner flere af epitafiets motiver om et så nært
slægtskab med autentiske arbejder af mesteren,
at tilskrivningen næppe kan anfægtes. 3 7 8
En istandsættelse af epitafiet er antagelig sket i
forbindelse med reparationen af kapellet i
1750'erne, selvom det ikke direkte specificeres i
regnskaberne. 1769 betaltes billedhuggeren H e r man Jansen for at have repareret og poleret m o numentet samt drejet en »Basunne« (til Fama). 6
1821 omtaltes begravelsen som forfalden, piller
og zirater var brøstfældige og en del allerede
styrtet ned. Det står dog ikke klart, om det er
epitafiet eller selve bygningen, der omtales her.
Istandsættelsen var afsluttet inden det efterfølgende provstesyn 1824. 374 1861 skønnedes situationen imidlertid akut for m o n u m e n t e t s til-

stand, og 1863 anbefalede man ligefrem at nedtage det frem for at overlade det til yderligere
forfald. På samme måde diskuteredes en nedrivning af selve kapellet (jfr. ovf.). Da situationen for bygningens v e d k o m m e n d e omsider var
afklaret 1872, nedtoges epitafiet for siden at
blive genopsat, nu på kapellets østmur, efter
endt restaurering. 3 8 0 1995 undersøgtes epitafiet
med henblik på en fornyet istandsættelse og en
foreløbig rensning gennemførtes. 3 8 1
Begravelser: Antagelig Henning Valkendorf den
ældre, †marts 1626, bisat 27. marts s.å. i Svindinge,
senere overført hertil(?) (jfr. †kiste nr. I); 382 J ø r g e n
eller muligvis Iver Valkendorf, søn af H e n n i n g Valkendorf den yngre og Karen Brahe, †1627(?) (jfr. †kiste nr. 2); 383 H e n n i n g Valkendorf, søn af H e n n i n g
Valkendorf den yngre, †22. m a j 1631, begr. 6. j u n i s.å.
(jfr. †kiste nr. 3); Karen Brahe, g . m . H e n n i n g Valkendorf, †16. aug. 1631, begr. 31. aug. s.å. (jfr. †kiste
nr. 3); Karen Valkendorf, datter af H e n n i n g Valkendorf og A n n e B a r n e k o w , †l. dec. 1638, bisat 17. dec.
1638 i S. Hans kirke, senere overført hertil(?) (jfr. †kiste nr. 3); 384 Anne B a r n e k o w , g . m . H e n n i n g Valkendorf, †15. marts 1648, bisat 5. april s.å. i S. Hans
kirke, senere overført hertil (kiste nr. 1); H e n n i n g
Valkendorf den yngre, †7. jan. 1658, bisat 8. j u n i s.å. i
Svindinge kirke, senere overført hertil (kiste nr. 2);
Anne Brockenhuus, †før 8. j u n i 1658, bisat 8. j u n i s.å.
i Svindinge kirke, begravet her (kiste nr. 3);385 Laurids Ulfeldt, lensmand, søn af Jacob Ulfeldt og bror
til Corfitz Ulfeldt, †9.juli 1659, begr. her 20.juli
s.å.; 386 27. april 1674 blev liget udtaget og overført til
K v æ r n d r u p kirke (Sunds hrd., Svendborg amt); 6
kommissarieskriver Georg Haffenrefer, nedsat her
24. m a j 1667 efter særlig bevilling fra Magistraten; 6
Bjørn Kaas til Vejrupgård, †18. jan. 1671, bisat 27.
jan. s.å., senere overført til Marslev kirke (Bjerge
hrd., O d e n s e amt); 387 Margrethe Blome, †29. aug.
1679, begr. 10. nov. s.å.; marskal Sehesteds søn (Frederik Sehested, søn af Christopher Sehested til N i s levgård), †aug. 1680, bisat 1. sept. s.å., 1699 ført til
O t t e r u p (Lunde hrd., O d e n s e amt); 3 8 8 M o g e n s G ø y e
til Hvidkilde, hofmester, søn af Falk Gøye og Karen
Bille, †26. juni 1683, bisat 2. okt. s.å., o. 2 . j u n i 1684
udtaget af svogeren Preben Brahe til H v e d h o l m og
overført til Sorø (DK Sorø 103); 389 Friderica Eleonora
von Brockdorff, †21. marts 1688; Frederik v o n Vittinghof, †7. maj 1691 i København, begr. 6. juli s.å. i
sin egen begravelse; Eleonora Maria Sehested,
†4.juni 1696 på Birkholm, begr. o. 18. sept. s.å. 390 ;
biskop T h o m a s Kingo, †14. okt. 1703, bisat 9. nov.
s.å. for siden at overføres til Fraugde kirke (Åsum
hrd., O d e n s e amt); oberstinde Prætorius (Elisabeth

VALKENDORFS KAPEL

837

Fig. 694. Interiør fra Valkendorfs kapel, set m o d nord. Fotografi, antagelig o. 1860 af J. Wahlmann efter farvelagt
tegning, formentlig af August Behrends. I Møntergården, Odense. - Interior of the Valkendorf chapel.

v o n Scholten Swane), †13. aug. 1733, begr. 22. aug.
s.å. (jfr. †kiste nr. 4 m e d kisteplade); Jens Nielsen
k ø b m a n d s hustru (Lene Hansdatter Læssøe), begr. i
Valkendorfs begravelse 30. dec. 1737 (jfr. kiste nr. 10);
generalinde Dewitz (Margrethe Levetzau), †6. jan
1744, begr. 31. jan. s.å. (midlertidigt?); k a m m e r h e r r e
og general Schierks frue, begr. 28. sept. 1756; generalinde Einders, bisat 31. marts 1778 for siden at blive
overført til sin familiebegravelse; general Christian
Frederik Rantzau, †27. jan. 1782, bisat 7. marts s.å.
for siden af blive overført til H o r n e kirke (Vennebjerg
hrd., H j ø r r i n g amt); 391 s t i f t a m t m a n d Henrik Bille
Brahe, †9. jan. 1789, bisat 30. jan. 1789, siden flyttet
til K v æ r n d r u p kirke (Sunds hrd., Svendborg amt);

konferensråd Frederik Christian Lente Adeler, begr.
6. juli 1791, 19. sept. s. å. overført til †begravelse I,2.;
Charlotte Amalie Brockdorff, f. Adeler, bisat 14. juni
1800, overført til Scheelenborgs kirke (Stubberup
kirke, Bjerge hrd., O d e n s e amt).

Kister og kisteplader. 1) (Fig. 695, 697), sandsynligvis 1648 og indeholdende Anne Barnekow,
datter af Christian B a r n e k o w og Margrethe
Brahe, g . m Henning Valkendorf, †15. marts
1648.
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Fig. 695-96. Kisteplader fra kister nr. 1 og 2 samt †kiste nr. 1. M o u r i t z Mackeprang fot. 1905. I N M . 695.
Kisteplader fra kiste nr. 1 (s. 838). 696. Kisteplader fra kiste nr. 2 (øverst) og †kiste nr. 1 (nederst) (s. 839, 844). Coffin plates from coffins nos. 1-2 and †coffin no. 1. 695. Coffin plates of coffin no. 1. 695. Coffin plates from coffin no. 2
(above) and †coffin no. 1 (below).

Voksenkiste, af eg (yderkiste) og fyr (inderkiste), 192x73-63 cm, 64 cm høj. Yderkisten har
svagt indadskrånende sider og fladt låg. Sort læderbetræk; langs lågkanten er fæstnet vævede
bånd med frynser, mens smallere bånd følger de
øvrige kanter. På hver af langsiderne tre bærehanke af jern på seksbladede rosetter af drevet
messing, på endegavlene én. På lågets overside
forgyldte, drevne messingbeslag. På hjørnerne
er kvadratiske beslag i g e n n e m b r u d t arbejde
med de fire evangelister, foroven Mattæus (tv.)
og Markus (th.), forneden Lukas (tv.) og J o h a n nes (th.). På lågets hovedende et blad- og vinrankesmykket kors med mærker af en nu forsvunden figur. 3 9 2 Øverst på den lodrette korsstamme skriftbånd, hvorpå »INRI« i reliefversaler og på korsenderne de fire evangelistsymboler
(Johannes og Mattæus foroven og forneden, Lukas og Markus (fornyet) tv. og th.). Herunder to

hjelmsmykkede våbenskjolde for afdødes fædrene og m ø d r e n e slægt: til heraldisk højre Barnekowvåbenet, rekonstrueret på grundlag af beskrivelse hos Mumme 303 og aftryk i læderet, til
heraldisk venstre Brahevåbenet. To engle med
æreskrans og palmegren har flankeret en tværoval, nu forsvunden indskriftplade med svejfet
kontur. 3 9 3 Inderkisten og dens indhold synes
ikke registreret.
Tidligst omtalt af Mumme 303f. ( M u m m e , nr.
5), der ud fra våbenskjoldene antog, at Henning
Valkendorfs hustruer fra hhv. første og andet
ægteskab hvilede her (Karen Brahe og Anne
Barnekow). H e r i m o d argumenterede dog Engelstoft 1878, der indentificerede kisten som
Anne Barnekows, idet han søgte at påvise Karen
Brahes kiste blandt en af de øvrige (†kiste nr.
3). 388 Kisten, der siden slutningen af 1600'erne
antagelig havde været placeret i gravkrypten,
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blev 1905-06 sammen med kiste nr. 2 og 3 samt
†kiste nr. 2 restaureret i København. 3 9 4 Placeret i
kapellets nordøsthjørne.
2) (Fig. 696, 698, 701, 707a, 823), 1658. H e n ning Valchendorph (Valkendorf) til Glorup, befalingsmand på Lundenæs, *24. febr. 1595, søn
af Henning Valchendorph (Valkendorf) til Glorup og Anna Brochenhvs (Brockenhuus); 1°
g . m . Karen Brahe til Mattrup, med hvem han
havde fire sønner, 2° g . m . Anna B e r n e k o w
(Anne Barnekow) til Tølløsegård, med hvem
han havde en søn og en datter, 3° g . m . M a r gareta B l o m m e (Margrethe Blome) af N e v e r -
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storf (Mönchneverstorf), †7.jan. 1658 på Glorup i sin alders 62. år, 10 måneder og 14 dage
(Mumme 302f.).
Yderkiste af eg, 206x78 cm, 63 cm høj, med
svagt indadskrånende sider og buet låg. Sort læderbetræk med rosetmønstrede sortbrune og
hvidlige silkebånd med frynser påsat lågkant og
sider. 395 Tre bærehanke af jern på hver langside,
én på hver endegavl, alle fæstnede i smedejernsbeslag, formet som rosetprydet båndslyng,
hvoraf de midterste indrammes af tre ørneflugter, Valkendorfernes våbenmærke. På låget er
beslag af drevet messing: på hjørnerne kvadrati-

Fig. 697-98. Kistelåg fra kister nr. 1-2. Fotograferet på Nationalmuseet i anledning af restaureringen 1905-06.
Mouritz Mackeprang fot. 1906. I N M . 697. Låg fra kiste nr. 1 for Anne B a r n e k o w (†1648) (s. 837). 698. Låg fra
kiste nr. 2 for H e n n i n g Valkendorf den yngre (†1658) (s. 839). - Lids from coffins no. 1-2. Photographed in connection
with the restoration 1905-06 at the National Museum, Copenhagen. 697. Lid from coffin no. 1 for Anne Barnekow. 698.
Lid from coffin no. 2 for Henning Valkendorf.
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ske beslag med kerubhoveder, oprindelig hidrørende fra †kiste nr. 1 (se ndf.) 3 9 6 og på øvre halvdel Henning Valkendorfs to firdelte slægtsvåben
med våbener for hans oldeforældre på fædrene
og m ø d r e n e side: til heraldisk højre for Valkendorf, Gøye (i en spejlvendt version), Egern-Friis
og G o d o v (fig. 707a) til heraldisk venstre for
Brockenhuus, Skram, Tinhuus og Krabbe. 3 9 7
Indskriftpladen, 56x68 cm, har dansk tekst i f o r dybede versaler på tværovalt, hvælvet felt, indr a m m e t af naturalistisk u d f o r m e t blomsterkrans
med bl.a. liljer, tulipaner, nelliker, påskeliljer,
roser, violer og akelejer. 398
Inderkiste af fyr, 197,5x66,5-62,5 cm, 58,5
cm høj, af s a m m e f o r m som yderkisten. Indholdet registreredes 1905. 172 Indvendig betrukket med grøn silke fæstnet med små messingsøm. Som kistefyld var et tykt lag urter
(humle, kamille og muligvis spiræa). Om liget,
der hvilede på et gulgrønt, med sølvgaloner
kantet silkelagen, var svøbt et grønt klæde, ligeledes af silke og ved hovedenden lagt i flere lag.
A f d ø d e bar en sort, guldindvirket lighue, besat
med silkesnore, under hvilken var rester af rødligt hår, ligesom det meget korte rødbrune
overskæg var bevaret; den øvrige ligdragt registreredes ikke.

Fig. 699. Kiste nr. 3 for A n n e Brockenhuus (†1658),
m o d e r til H e n n i n g Valkendorf (s. 840). Tidligere fejlagtigt betegnet »Kirsten M u n k s kiste«. Mouritz
Mackeprang fot. 1905. I N M . - Coffin no. 3 of Anne
Brockenhuus (†1658), Henning Valkendorfs mother. Earlier, erroneously called »Kirsten Munk's coffin«.

I lighed med kiste nr. 1 registreret af Mumme
( M u m m e , nr. 4) og 1905 af Mackeprang (Mackeprang, nr. 1), ligesom den 1905-06 restaureredes
i København. I kapellets nordvesthjørne.
3) (Fig. 699-700), sandsynligvis 1658. Antagelig indeholdende Anne Brockenhuus, *1575,
datter af Laurids Brockenhuus til Egeskov og
Bramstrup og Karen Skram, g . m . H e n n i n g Valkendorf (den ældre) til Glorup, m o d e r til H e n ning Valkendorf (se ovf.), †før 8.juni 1658.
Yderkiste af eg, betrukket med sort læder,
197,5x77-74,5 cm, 63 cm høj. Svagt indadskrånende sider og hvælvet låg. På hver af langsiderne og endegavlene hhv. tre og én bærehank
af jern, fæstnet på beslag med fladt båndslyng,
alle antagelig sekundære ligesom læderbetrækket og den tilhørende båndbesætning af sorte og
hvide agramaner. 3 9 9 På kistelågets læder spor efter †kisteplade, anbragt efter 1847 (se ndf.).
Inderkiste af fyr af samme f o r m som yderkisten, åbnet og registreret 1847 og 1905. 400 I kistefyld af humle og andre urter lå afdøde, o p rindelig svøbt i omslagsklæde, kantet med linnedskniplinger, hvoraf fragmenter endnu 1905
fandtes i kistens fodende. Et af disse (fig. 700)
havde broderi med hvidsøm: et J e s u m o n o g r a m ,
flankeret af initialerne »HV« og »ABH« (de sidste to bogstaver sammenskrevet, sandsynligvis
for Henning Valkendorf og Anne Brockenhuus), hvorunder to våbenskjolde for hhv. Valkendorf (tv.) og Brockenhuus (th.). Lagenet
blev 1847 erstattet med et stykke shirting. Den
afdøde - en kvinde, der ifølge beretningen 1847
skønnedes død i en alder af over 50 år, 401 noget
over middelhøjde og »temmelig feed« - var balsameret. Håret var hvidgråt, men inderst ved
hovedet af en blond, rødlig farve; det var o p bundet med et hvidt linnedbånd over panden og
hovedet i øvrigt dækket af en hvid kappe. Ligdragten omfattede en hvid, figureret (dvs. m ø n stret) atlaskes dragt med ærmerne trukket løst
over armene, et hvidt ligklæde (ansigtsdug?) af
b o m u l d og inderst en hvid »lærredsbedækning«
(ligskjorte?) med bånd sammenbundet om be402

nene.
Før påvisningen 1905 af ligklædets initialer og
våbenskjolde og den sandsynlige identifikation
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Fig. 700. Våbener og initialer, vel for H e n n i n g Valkendorf den ældre og A n n e Brockenhuus, fra A n n e
Brockenhuus' ligklæde (s. 840). Tegning af MN 1996
efter fot. af M o u r i t z Mackeprang, N M . - Coats of
arms and initials, most likely of Henning Valkendorf the
Elder and Anne Brockenhuus, on the latter's grave clothes.

af liget som Anne Brockenhuus' blev denne kiste af Mumme 306 ( M u m m e nr. 8) forsøgsvis
udpeget som Sophie Elisabeths, mens man ved
undersøgelsen 1847 kategorisk fremhævede den
som Kirsten M u n k s . Ved s a m m e lejlighed påsattes to †kistebeslag: initialerne »CM« under en
grevekrone (spor heraf ses endnu på låget), og
kisten henflyttedes til selve kapellet. Her f r e m vistes det balsamerede lig som en af domkirkens
mærkværdigheder, indtil låget på Frederik VII's
påbud fastsømmedes. 4 0 3 Som nævnt s. 744f anfægtede historikeren Kall Rasmussen (1872) og
siden biskop Engelstoft (1878) hypotesen. 1874
blev kisten på ny åbnet, for at man kunne vinde
yderligere sikkerhed, ikke mindst om afdødes
alder, men liget fandtes da »aldeles sammenfaldet og opløst«. 4 0 4
I forbindelse med Herholdts restaurering 1875
blev kistens læderbetræk renset, farvet og p u d set, nye borter og frynser påsat og en ny fod
placeret under kisten. 102 M e d udgangspunkt i
Kall Rasmussens og Engelstofts forsøgsvise
identifikation af liget som Anne Brockenhuus,
gennemførte Nationalmuseet 1905 en fornyet

Danmarks Kirker, Odense

841

undersøgelse, hvis resultat triumferende m e d deltes af Mackeprang i et telegram til Nationalmuseets daværende direktør, W. Mollerup:
»Kirsten M u n k forsvunden, Anne Brokkenhus
funden«. 4 0 5 Som fremhævet samtidig af landsarkivar G. L. Wad, bekræftede Margrethe Biomes skøde fra 1677-78 (jfr. ovf.), at Anne Brockenhuus virkelig var jordfæstet i kapellet.
Kisten blev herefter som kiste nr. 1, 2 og 6
nedsat i krypten, hvorfra den senere er overført
til (†)begravelse nr. 3, jfr. fig. 568.
4) (Jfr. fig. 688 og 694), 1668. Sophia Amalia
von Vietinghof (Vittinghof) af huset Scheel,
*11. febr. 1667 i København, datter af Friederich
von Vietinghof (Frederik von Vittinghof) til
Autzen af huset Scheel, kgl. første k a m m e r herre, og Eleonora Maria Sehestedt (Sehested),
†31. jan. 1668 smst. (Mumme 298f.).
Barnekiste, af eg, 86x38 cm, 36,5 cm høj.
Svagt indadskrånende sider og let buet låg. To
bærehanke af jern på hver langside og én på hver
endegavl. Oprindelig sort, nu falmet grønligt
klædesbetræk. På låget våbenskjold af sølvblik
med vinget fisk for Brockdorff, sandsynligvis
fejlagtigt ombyttet med pladen fra kiste nr. 7
(Frederica Eleonora von Brockdorff), der viser
Vittinghofs våbenmærke; 4 0 6 indskriftplade, 31x
36 cm, med tysk gravskrift i graverede versaler,
ovalt hvælvet skriftfelt med indramning af
blomsterkrans, bl.a. med valmuekapsler og nederst et dødningehoved. I kapellets sydøsthjørne mellem kiste nr. 5 og 7.
5) (Jfr. fig. 688 og 694), 1669. Friedriech von
Vietinghof (Frederik von Vittinghof) af huset
Scheel, *5. marts 1664 i København, søn af Friderich von Vietinghof og Eleonora Maria Sehestedt, †24. april 1669 smst. (Mumme 298).
Barnekiste, af eg, 122x48,5 cm, 49 cm høj.
Svagt indadskrånende sider og let buet låg. To
bærehanke a f j e r n på hver langside og én på hver
endegavl, fæstnet på beslag med året 1669 i genn e m b r u d t e typer. Oprindelig sort, nu grønligt
klædesbetræk. På låget foroven og forneden to
identiske, todelte våbenskjolde af sølvblik for
Sehested (heraldisk højre) og Ahlefeldt (heraldisk venstre). Indskriftplade af samme materiale, 34x42,5 cm med dansk gravskrift i f o r d y -
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Fig. 701. Kiste nr. 2 for H e n n i n g Valkendorf (†1658)
(s. 839). Henrik W i c h m a n n fot. 1996. - Coffin no. 2 of
Henning Valkendorf.

bede versaler på tværovalt, hvælvet felt, indr a m m e t af blomsterkrans som på kiste nr. 4.
Placeret vest for kiste nr. 4.
6) (Fig. 702, 798), 1679. Margarete B l o m m e
(Margrethe Blome), datter af Diderg B l o m m e
(Didrik Blome) til Mønchennewerstorf og
Anna von Allef(e)ld (Ahlefeldt), g . m . Henning
Valkendorf til Glorup, kgl. befalingsmand på
Odensegård, †29. aug. 1679 i sin alders 64. år og
3 måneder (Mumme 302).
Yderkiste af eg, betrukket med sort læder,
200x70 cm, 71 cm høj. Svagt indadskrånende
sider og hvælvet låg. På langsiderne og endegavlene hhv. tre og én bærehank af jern, fæstnet
på beslag med fladt båndslyng, beslægtet med
kiste nr. 2. På låget og langs kistens sider drevne
messingbeslag, prydet med fyldig blomster- og
bladværksornamentik. På lågets hjørner og o m kring indskriftpladen tilsvarende udsmykning.
På låget endvidere kors med blomsterdekoration (solsikker?) på korsenderne samt to d o b beltvåbener for Valkendorf og Blome: alliancevåbenet for afdøde og hendes ægtemand (heraldisk højre) og Blome og Ahlefeldt, afdødes
fædrene og m ø d r e n e våben (heraldisk venstre).
Indskriftplade, 58x64 cm, med dansk tekst i
graverede versaler, blev 1905 fundet løst henlagt
på sakristiloftet. 172
Inderkiste af fyr af s a m m e f o r m som yderkiste, 188x59 (58) cm, 58,5 cm høj. Kisten blev
ikke åbnet ved undersøgelsen 1905.

Som kiste nr. 1, 2 og †1 restaureret 1905-06 af
Nationalmuseet. 4 0 7 I kapellets nordvesthjørne.
7) (Jfr. fig. 688 og 694), 1688. Friderica Eleonora von B r o k t o r f (Brockdorff), *30. aug. 1687,
datter af Schack Broktorf (Brockdorff) og C a r lotte (Charlotta) Sophia Fittinghoff (Vittinghof), friherreinde af Scheelenborg, †21. marts
1688 (Mumme 299).
Barnekiste, vel af eg, 84,5x37 cm, 35 cm høj.
Svagt indadskrånende sider og let buet låg.
Grønsort, falmet klædesbetræk. Kistebeslag af
sølvblik, dobbeltvåben for Vittinghof (jfr. kiste
nr. 8), begge dele skrådelt fra højre, hhv. med
tre ibsskaller, hvorover bispehue og tindeskure,
herover to vinger. Sandsynligvis ombyttet med
plade fra kiste nr. 4. Indskriftplade, 40x37 cm,
med tysk tekst i fordybet skriveskrift, efter personalia gravvers; hvælvet skriftfelt med b l o m ster- og bladindramning i relief over k e r u b h o ved. Placeret ved siden af kiste nr. 5.
8) (Fig. 688, 694 og 704), 1691. Friderich (Frederik) von Vittinghof, friherre af Scheelenborg,
herre af Birkholm, Knabstrup og Brolykke, ridder, ritmester og k a m m e r h e r r e under Frederik
III og Christian V, endvidere råd, landdrost og
endelig overhofmester under dronning Ulrica
Eleonora af Sverige, hvis tjeneste han forlod i
nåde efter ansøgning. *2. febr. 1624 på godset
Autzen i Kurland, †7. maj 1691 i København
(Mumme 297).

Fig. 702. Kiste nr. 6 for Margrethe B l o m e (†1679)
(s. 842). Henrik W i c h m a n n fot. 1996. - Coffin no. 6 for
Margrethe Blome.
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Fig. 703. Portræt af afdøde. Detalje af kisteplade fra
kiste nr. 9 for Eleonora Maria Sehested (†1696) (s.
843). Henrik W i c h m a n n fot. 1996. - Detail of coffin
plate from coffin no. 9 of Eleonora Maria Sehested
(†1696).

Kiste af eg, 223x95,5 cm, 73 cm høj. Barokprofileret med svungne sider og hvælvet låg.
Oprindelig sort, nu falmet klædesbetræk med
kisteplader af sølvblik og bly. Hjørnerne har v o lutoprullet, stærkt fliget akantusbladværk, langsiderne laurbær- og palmegrene, den n o r d vendte endegavl opsats med røgelseskar flankeret af vingede, laurbærkransede dødningehoveder (fig. 704). På låget bladliste, der følger
krumningens f o r m og indrammer indskriftplade og to våbenskjolde. Foroven dobbeltskjold, omtrent svarende til det på kiste nr. 7: tre
ibsskaller under bispehue og grif(?) til heraldisk
højre, tindeskure med dobbelte vinger som
hjelmtegn til heraldisk venstre; herunder spejlm o n o g r a m med afdødes initialer, »FV«. Forneden kronet firdelt skjold med midterskjold for
Vittinghof, flankeret af griffe. Skriftpladen,
45x68 cm, har tysk indskrift i graveret skriveskrift, navne dog med versaler og kursiv. Indramning af draperi, opbundet med kvastbehængte bånd i hjørnerne og samlet i ornament
øverst på midten. Placeret midt for kapellets
østvæg, til højre for epitafium.
9) (Fig. 688, 694, 703 og 799), 1696. Eleonora
Maria Sehestedt (Sehested), friherreinde von
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Vittinghof, *1630 i Mecklenburg, †4.juni 1696
på Birkholm (Mumme 297f.).
Kiste af eg, 200x90,5 cm, 64 cm høj. Svagt
indadskrånende sider og buet låg. Oprindelig
sort, nu grønligt klædesbetræk, hvorpå kisteplader af sølvblik og bly. På den ene endegavl plade
med graveret versalindskrift »Vanitas« omgivet
af volutter og overflødighedshorn. Midt på
begge langsider er kronet kartoucheramme med
afdødes profilportræt, flankeret af kerubhoveder (fig. 703). Herunder er indskriftbånd med
graverede versaler, hvorpå tolinjede skriftsteder
på tysk: m o d nord Tit. 2,13, m o d syd Sir. 29,11.
På låget tværoval skriftplade, 34x29 cm, med
graveret skriveskrift og tysk tekst, gravvers efter personalia; endvidere to engle, den ene med
kalk, den anden med hovedet bøjet i andagt.
Placeret midt for kapellets østvæg, til venstre
for epitafium.
10) (Fig. 568, 705-06, 708), 1737. K ø b m a n d
Jens Nielsens kæreste (Lene Hansdatter Læssøe)
begr. her 30. dec. 1737 (Mumme 304, kiste nr. 6).
Voksenkiste, af eg, 190x75,5 cm, 60 cm høj.
Barokprofileret med karnisformede sider og
hvælvet låg. Åbnet 1847, hvor man konstate-

Fig. 704. Endegavl med kisteplader. Detalje af kiste
nr. 8 for Frederik von Vittinghof (†1691) (s. 843).
Mouritz Mackeprang fot. 1905. I N M . - Coffin end
with coffin plates. Detail of coffin no. 8 of Frederik von
Vittinghof (†1691).
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Fig. 705. *Kistebeslag med initialerne R(P?)VW for
ubekendt (s. 844). Møntergården, Odense. Henrik
W i c h m a n n fot. 1995. - *Coffin mount with the initials
R(?)PVW for person
unknown.

Fig. 706. *Kistebeslag m e d Korsfæstelsen fra kiste nr.
10 (s. 844). Møntergården, Odense. Henrik Wichm a n n fot. 1995. - *Coffin mount showing the Crucifixion from coffin nr. 10.

rede, at indholdet ikke modbeviste ovennævnte
tidsbestemmelse. Kisten, der er uden u d s m y k ning, bortset fra løst fæstnet beklædning af sort
stof, havde endnu 1905 bevaret sine kisteplader. 408 I nyere tid er overflyttet til (†)begravelse
nr. 3.
*Kisteplader. 1737. Af de 1905 beskrevne er
bevaret to beslag, begge af jernblik og oprindelig placeret på låget. 1) Krucifiks i fladoval
r a m m e af blomster og bladværk, 41x32 cm (fig.
706). På skriftbånd over Kristi hoved er initialerne »INRI« i fordybede versaler. M ø n t e r g å r den, Odense (inv. nr. 341/1949). 2) (Fig. 705).
Spejlmonogram
med
initialerne:
»R(eller
P)VW« over båndsløjfe i tværoval bladkrans,
26x31 cm. Initialerne har sammen med sin †pendant (med initialerne »JHD« (»LHD (?)«) se
ndf.) formentlig betegnet afdødes faders og m o ders navne. 4 0 9 I Møntergården, Odense (inv. nr.
340/1949).
†Kisteplader. Ifølge beskrivelsen 1905 fandtes
på siderne kantebånd og store beslag med b l o m ster og bladværk i gennembrudt arbejde samt
akantussmykkede hjørnebeslag. På låget i alt
fem plader: foruden ovennævnte to, en plade
med sammenslynget m o n o g r a m : »JHD« (muligvis »LHD« (?), se ovf.), én med årstallet 1737
i stærkt forsirede tegn og nederst et dødningehoved under et timeglas. 410
†Kister. 1) Muligvis 1626 og indeholdende liget af Henning Valkendorf (den ældre) til Glorup, *o. 1560, søn af Jørgen Valkendorf og
Mette Gøye, g . m . Anne Brockenhuus (jfr. kiste
nr. 3), †før 27. marts 1626.
Ifølge Mumme 304 fandtes en kiste ( M u m m e ,
nr. 7) med to ikke forenede våbenskjolde: til
højre med tre muslingeskaller i skrå række fra
højre hjørne (Gøye), til venstre Valkendorfvåbenet med ni faner på hjelmen. Denne kiste identificeredes af Mackeprang 1905 med en fuldstændig sammensunken, oprindelig kuffertformet,
læderbetrukken egekiste (Mackeprang, nr. 5)
med indadskrånende sider, 187,5x64-59 cm, 411
og hhv. to og én simpel jernhank på sider og
endegavle. På det dengang kun fragmentarisk
bevarede læderbetræk, der var smykket med silkefrynser, fandtes aftryk, som passede dels til

VALKENDORFS KAPEL

845

Fig. 707a-b. Kisteplader med slægtsvåbener for Valkendorf'erne fra kiste nr. 2 og muligvis fra †kiste nr. 1. a.
Våbenskjold fra Henning Valkendorf den yngres kiste (s. 840). Æ l d r e fot. i N M . b. *Våbenskjold, muligvis fra
H e n n i n g Valkendorf den ældres †kiste (s. 844). Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - C o f f i n
plates with the Valkendorf coats of arms. a. Coffin plate from coffin no. 2. b. Coffin plate, probably from † c o f f i n no. 1.

»nogle hjørnebeslag« med drevne kerubhoveder, dels til to våbenskjolde med Valkendorf- og
Gøyevåbenet (fig. 696), alt liggende i et hjørne
af kælderen (se ndf.). Som det registreredes
1905, lå i kisten - dækket af humle, en grøn
silkedyne, et gulbrunt silkelagen og en fløjlspude af samme farve - et velbevaret skelet, der
tolkedes som hidrørende fra en mandsperson.
Allerede Engelstoft tolkede personen i kisten
som Henning Valkendorf, fader til kapellets indehaver af s a m m e navn. 3 8 8 Forudsat at Mumme
304 i sin beskrivelse omtaler våbnernes placering som den visuelle og ikke som den heraldiske, f o r e k o m m e r denne identifikation den mest
rimelige, idet afdødes fædrene og mødrene våben (Valkendorf og Gøye) således var anbragt til
hhv. heraldisk højre og venstre. 412 Det er imidlertid, som fremhævet af G. L. Wad, påfaldende,
at han ikke nævnes i Margrethe Blomes skøde
(jfr. ovf.) blandt kapellets begravelser. 413 En
identifikation, foreslået af Wad, som Lene Gøye,
datter af Anders Gøye til Kjelstrup, Kjerstrup
og Gelmindrup, og Karen Valkendorf, en halvsøster til Henning Valkendorf den ældres fader,

Jørgen, må dog udelukkes, hvis skelettets kønsbestemmelse skal stå til troende. 4 1 4 Kistens placering efter 1905 er uvis.
Kisteplader. (Fig. 696). 1-2) Våbenskjolde af

Fig. 708. Kiste nr. 10 for Jens Nielsens hustru (Lene
Hansdatter Læssøe, †1737), gengivet m e d den nu delvist forsvundne u d s m y k n i n g af kistebeslag (s. 843).
Mouritz Mackeprang fot. 1905 i N M . - Coffin no. 10
of the wife of Jens Nielsen (†1737), ornamented with coffin
mounts, since partly lost.
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messingblik, ca. 21x20 cm, med Valkendorfs og
Gøyes våbener. På førstnævntes hjelm mangler
tre af oprindelig ni faner. Placeret på plade i 3.
fag af kryptens nordre sideskib.
3-6) Hjørnebeslag, ligeledes af messingblik,
smykket med kerubhoveder i forenklet kartoucheramme. Sekundært placeret på Henning Valkendorf den yngres kiste (nr. 2).
*7) Våbenskjold af messing (fig. 707b),
37,5x32,5 cm, firdelt og nært beslægtet med
Henning Valkendorf den yngres (fig. 707a).
Gengivelsen af Gøyevåbenet er imidlertid retvendt her, ikke spejlvendt som ovf., og svarer
dermed til versionen på det ovennævnte skjold.
Skjoldet kunne derfor også hidrøre fra Henning
Valkendorf den ældres kiste og gengive hans
bedsteforældres våbener på fædrene side. I M ø n tergården, Odense (inv. nr. 346/1949).
2) O.1627(?), antagelig Iver eller Jørgen Valkendorf, søn af Henning Valkendorf og Karen
Brahe, †1627(?), to år gammel.

Fig. 709. Kisteplade for Elisabeth v o n Scholten
Swane (†1733) (s. 847). Henrik W i c h m a n n fot. 1995. Coffin plate for Elisabeth von Scholten Swane (†1733).

Barnekiste, af eg, senest registreret 1905
(Mackeprang, nr. 4), 99,5x45 cm, 41,5 cm høj.
Firkantet, med læderbetræk og bærehanke af
jern på begge langsider. Bunden, det flade låg
og dettes læderbetræk fandtes 1905 spredt i
gravkælderen. På låget fandtes aftryk af navnetræk »I V«, dannet af søm med runde hoveder; 415 endvidere aftryk af en 13x30 cm stor kisteplade med udtunget rand samt af to våbenskjolde, hvoraf det ene ved sit aftryk af fjerbesatte vesselhorn lod sig bestemme som Brahernes. 416 Det andet har da antagelig vist Valkendorfvåbenet.
I lighed med kiste nr. 1-3 restaureret 1905-06
på Nationalmuseet og herefter overført til kirken. Kistens senere placering og skæbne er uvis.
3) 1631(?), muligvis Karen Brahe, datter af
Axel Brahe og Kirsten Hardenberg, g . m . H e n ning Valkendorf (den yngre), †16. aug. 1631
samt muligvis Henning, †22. maj 1631, søn af
Henning Valkendorf (den yngre) og Karen
Brahe, og Karen Valkendorf, †17. dec. 1638,
datter muligvis af Henning Valkendorf (den
yngre) og Anne Barnekow. 4 1 7
Beskrevet med indhold 1847 som »en noget
ældre Kiste«, der indeholdt tre balsamerede lig
af en voksen person (køn nævnes ikke) og to
børn på omtrent fem til ni år(!). 418 Kisten er antagelig identisk med Mumme 301 ( M u m m e , nr.
1: »en stor trækiste«). Mackeprang fandt 1905 en
fyrretræskasse med flere skeletdele (Mackeprang, nr. 11), som efter hans opfattelse k u n n e
hidrøre fra den omtalte kiste, hvis indhold således efter 1847 skulle være overført til en sekundær kasse. En kisteside herfra kunne være blevet
anvendt på †kiste nr. 4 (se ndf.). Indholdet af
fyrretræskassen, der ikke siden ses nævnt, blev
imidlertid ikke nærmere undersøgt. Det kan
derfor ikke udelukkes, at skeletdelene har p r o veniens fra en af kirkens øvrige †begravelser. Eller de kan hidrøre fra en kiste, der på tidspunktet
for M u m m e s registrering og i 1847 midlertidigt
var fjernet fra gravkælderen. 1811 nævnte Vedel
Simonsen, Samlinger således en nyere †benkiste i
Valkendorfs kapel, indeholdende benene af greverne H o y a og Tecklenburg (†begravelse nr.
V,l).
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4) (Fig. 709), antagelig 1733, Elisabeth von
Scholten Swane, *25. okt. 1676 i Glückstadt,
datter af general (Jobst) von Scholten og (Adelgunde Mechtilde) von Römeling, 18. april 1699
g . m . (oberstløjtnant Georg Wilhelm) von Pretorius 419 , †13. aug. 1733 kl. 10 (jfr. Mumme 301).
Kiste af eg, af M u m m e nævnt som betrukket
med klæde, hvorpå en løs kisteplade (se ndf.).
E n d n u nævnt 1847 med intakt låg. 168 Antagelig
identisk med den 1905 beskrevne egeyderkiste
med karnisformede sider (Mackeprang, kiste
nr.7), dog med sekundært låg, oprindelig m u ligvis et sidestykke til †kiste (†kiste nr. 3(?)) fra
1600'erne. 172 Heri inderkiste af fyr, hvori - på
høvlspåner og indhyllet i lagen - var et lig, antagelig af en kvinde. Kistens skæbne efter 1905
er uvis.
Kisteplade (fig. 709), af kobber, 33,5x26 cm.
Ottekantet med hvælvet skriftfelt; tysk indskrift
med graveret skriveskrift. På træplade, ophængt
ved trappe i nordre sideskibs 3. fag.
5) Kiste eller kasse af eg, hvori 1905 (Mackeprang, nr. 10) registreredes skeletdele og rester
af klædningsstykker af grov m ø r k e b r u n uld. 172
Sandsynligvis indeholdende moselig af kvinde,
ca. 20 år gammel, opgravet 1818 af Odense bys
tørvemose og oprindelig indsvøbt i fåreskind.
På kistens løse låg var (påmalet) indskriften:
»Levninger af et udi Odense Byes Tørvemose
forefundet Menneske i Aaret 1818, der formodes
at have ligget her i flere Aarhundreder« (Mumme
300). Et fragment af låget med den tilhørende
påskrift er antagelig genanvendt på Sophie Elisabeth (Pentz)' kiste (jfr. s. 744).
Liget, hvoraf var bevaret skelettet og huden,
fremdroges ved tørvegravning i Roersdam ved
Odense 28. juni 1818 og placeredes herefter som
en kuriositet i kapellet, hvor det 1844 registreredes af Mumme.420 Dets skæbne efter 1905 kendes
ikke. 421

Fig. 710. Portræt af Anna R u m o h r (s. 858). Detalje af
epitafium, 1701, u d f ø r t af T h o m a s Quellinus. HJ fot.
1993. - Portrait bust of Anna Rumohr. Detail of wall
monument, 1701, by Thomas Quellinus.

AHLEFELDTS KAPEL
Ahlefeldts kapel (fig. 743, nr. II,1, 710-34), også benævnt Glorupbegravelsen, er indrettet i søndre sideskibs østligste fag og afskærmet m o d vest af en portal
med smedejernsgitter (s. 852). På kapellets østvæg er
1701 opsat et epitafium (s. 855) over begravelsens indehavere, generalløjtnant Hans Ahlefeldt til Glorup
(†1694), hans to hustruer (Anna) Catharine Sehested
(†1670) - en søster til Eleonora Maria Sehested og
halvsøster til Margrethe B l o m e (jfr. s. 842) - og Anna
R u m o h r (†1711); endvidere over Christian Ahlefeldt
(†1695), søn af Hans Ahlefeldt og Anna R u m o h r . På
gulvet er hensat disse fire afdødes kister (s. 860). Til
begravelsens udstyr hører også to faner, en rustning,
en rytterkårde samt et standartspyd (s. 865f.).
Begravelsen tilhørte oprindelig biskop Jacob M a d sen (†1606). 422 Stedet erhvervedes siden hen af biskop
T h o m a s Kingo i henhold til skøde af 14. okt. 1696
som kompensation for udlæg i forbindelse m e d Latinskolens istandsættelse. 4 2 3 En aftale h e r o m forelå
dog allerede 21. marts 1693, 248 og Kingo har muligvis
fra dette tidspunkt disponeret over gravstedet. Placeringen defineredes s o m værende i kirkens østende i
den lille karlegang, strækkende sig i bredden fra k o r m u r e n syd for alteret og selve kirkens s y d m u r og i
længden fra østre h j ø r n e m u r tæt op til Karen salig
J o h a n Borchertsens grav (jfr. †begravelse, efter nr.
II,2). Erhvervelsen omfattede samtidig en tilladelse til
at opsætte et epitafium til kirkens prydelse samt et
»skikkeligt tralværk« a f j e r n eller træ. 4 2 4 Intet af dette
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udførtes dog, o m e n d Kingo nåede at lade et vindue
opsætte, før han overlod kapellet til en ny ejer. 425
Allerede 1696 synes Kingo at have forhandlet om
gravstedets afhændelse til Anna R u m o h r , enke efter
generalløjtnant Hans Ahlefeldt til Glorup. 4 2 6 H u n
havde oprindelig påtænkt at skænke en anseelig kapital på ikke mindre end 12.000 rdl. til en kirke i H o l sten, hvortil hendes salig gemals lig skulle henføres
og et »siirligt Epitafium« opsættes. 4 2 7 24. juli 1696 forelå den kongelige bevilling til at lade gemalens og
hans første hustrus lig (men ikke sønnens?) overføre
til Holsten. 4 2 8 Tilskyndet af Kingo ikke længe efter,
og siden overbevist om gravstedets egnethed af sin
bygmester fra Kiel, fik hun imidlertid 22. nov. (2.
dec.) 1699 skøde på begravelsen med tilladelse til at
lade den m e d »Lukkelse indfatte og m e d et sirligt
Epitafium og Portal at bepryde«. 4 2 9 I henhold til f u n dats af 20. marts 1701 m e d kongelig konfirmation af
7. okt. 1702 skænkede Anna R u m o h r den planlagte
sum til domkirken. Heraf var renterne på 4.000 rdl.
særligt reserveret til sikring af, at begravelsesstedet
»altid udi tilbørlig Stand vorde conservert og reenholden«, og at der aldrig blev indsat andre lig end den
nærmeste families, »saa længe St. Knuds-Kirke og
Verden staaer«. 430
Indretningen af kapellet må have været i gang 1701
at d ø m m e efter epitafiets datering, m e n arbejdet kan
være påbegyndt tidligere, ligesom det formentlig har
strakt sig ud over dette år. 431 Den ældre gravkrypt må
være blevet opfyldt, mens gulvet herover belagdes
med sorte og hvide marmorfliser. Til afsondring af
kapellet m o d vest opførtes fra gulv til hvælv en
skrankemur ved søndre sideskibs andet pillepar. Det
store vindue i østgavlen blændedes, således at kapellet
kun fik sidelys fra syd og (indirekte) nord. Kapellets
m u r e blev - antagelig fra første færd - m a r m o r s t a f feret. 432 På østvæggen bag epitafiet blev u d f ø r t en
†kalkmalet indramning, f o r m e t s o m røde draperier
m e d hermelinsfoer, ophængt i tre båndsløjfer (jfr. fig.
711).
Det er uvist, h v o r stort et ansvar portalens og epitafiets ophavsmand, T h o m a s Quellinus havde for kapellets arkitektoniske u d f o r m n i n g i forhold til Anna
R u m o h r s egen bygmester. At d ø m m e efter de beslægtede kapelindretninger, som Quellinus varetog
(jfr. s. 858), turde m a n nok tillægge h a m æren af i det
mindste at have givet udkast til den overordnede

Fig. 711. Interiør af Ahlefeldts kapel, vist med u d s m y k n i n g af s t u k m a r m o r og malede draperier på
væggen samt o p h æ n g t e *gravfaner. Farvelagt tegning, før 1872, af August Behrends, N M . - Interior of
the Ahlefeldt chapel with decoration of stucco marble and
painted wallhangings as well as with *mourning banners.
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Fig. 712. Portrætbuste af Christian Ahlefeldt (s. 862).
Detalje af sarkofag nr. 1. NE fot. 1988. - Portrait bust
of Christian Ahlefeldt. Detail of sarcophagus no. 1.

komposition. En u d o k u m e n t e r e t tradition, refereret
hos Mumme 145, vil vide, at m o n u m e n t e t stod færdigt i otte år før Anna R u m o h r døde (dvs. 1703), og
at det skulle have kostet den vældige sum af 70.000
rdl; 433 endvidere at det (både portal og epitafium?)
oprindelig var tænkt placeret i Svindinge kirke, sognekirke for Glorup, m e n på grund af størrelsen overførtes til domkirken.
I de følgende år foregik regelmæssige istandsættelser både på bygning og gravminder, som det var påbudt i fundatsen; de enkelte istandsættelser af portal,
epitafium og kister er specificerede ndf. For selve kap e l r u m m e t gjaldt, at gulvet lejlighedsvis måtte o m lægges, således 1758 og 1833. 1833 fornyedes væggenes m a r m o r e r i n g af maler Krüger, der overtrak m u rene med gips, afsatte dem s o m fliser, dvs. udførte
kvaderfugning og siden gav dem et voksdække, som
afsluttende poleredes - en metode, svarende til praksis i Christiansborg slotskirke (DK KbhBy 5, 220). 434
I forbindelse med kirkens hovedrestaurering blev kapellets l u k k e m u r m o d vest delvis nedtaget, og en
skalmuring til forstærkning af portalen opførtes
1872. 435 Samtidig genåbnedes østvinduet, mens den
ældre marmorstaffering erstattedes af en overhvidtning. 1996 gennemførtes en forundersøgelse af portalen og epitafiet med henblik på en k o m m e n d e restaurering. 374
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Portal (fig. 713-16), af sort, hvid, grå- og r ø d f l a m m e t m a r m o r og alabast m e d enkeltheder af
sandsten, træ (Tiden, brystharnisker, kugler
m e d f l a m m e r ) og metal (blybånd m e l l e m våbenskjolde). 4 3 6 J o n i s k e enkeltsøjler foran d o b belte j o n i s k e pilastre, alt på høje postamenter,
bærer f o r k r ø p p e t arkitrav, h v o r p å t o p s t y k k e
m e d knækket r u n d b u e , flankeret af d i m i n u t i v e
segmentgavle. D e n f r e m s p r i n g e n d e del af arkitraven u n d e r b e g g e gavle i n o r d og syd var tilh u g g e t af en g e n b r u g t †gravsten, hvis o p r i n d e lige indskrift k u n m e d f o r b e h o l d lader sig rekonstruere. 4 3 7 En oval skrifttavle er indsat i t o p stykket, hvis k o n k a v e sider s m y k k e s af krigstrofæer m e d faner, m u s i k i n s t r u m e n t e r og våbener.
Ø v e r s t på topgavlen sidder Tiden, gengivet
s o m en vinget, langskægget olding, iklædt draperet klædning og bevæbnet m e d le (fig. 714).
På hver side er på p o s t a m e n t e r placeret f l a m m e n d e kugler, 4 3 8 m e n s f j e r b u s k s m y k k e d e b r y s t harnisker m e d visir s m y k k e r de små sidegavle.
O m k r i n g portalens nedre del og videreført hen
over t o p s t y k k e t er opsat våbenskjolde, i alt 30
(tidligere 32) k r o n e d e dobbeltvåbener og to enkeltvåbener m e d p a l m e g r e n e og tilhørende
skriftbånd m e d f o r d y b e d e versaler for H a n s A h lefeldts, Catharine Sehesteds og A n n a R u m o h r s
aner. 4 3 9 D e n n u v æ r e n d e r æ k k e f ø l g e af v å b n e r n e
antyder dog, at r æ k k e f ø l g e n af skjoldene gennem
tiden
kan
være
blevet
forstyrret
(fig. 715). 440 D e n b o m b a s t i s k e slægtsparade er
gentaget på epitafiet.
På det ovale felt er m i n d e s k r i f t ( M u m m e 141)
m e d o m t a l e a f A n n a R u m o h r s fundats, efterfulgt af skriftsted (Neh. 13,31), alt påmalet i f o r gyldte versaler (skriftsted d o g i fraktur) på sort
bund:

Fig. 713. Oprindeligt indgangsparti til Ahlefeldts kapel med portaludsmykning og gitter, udført af T h o mas Quellinus og hans værksted o. 1701 (s. 851-55).
Litografi af O. T h o m s e n efter tegning af F. Møller.
Fra Mumme (1844). - Original entrance to the Ahlefeldt
chapel with ornamented portal and screen executed by Thomas Quellinus and his workshop c. 1701. From M u m m e
(1844).

851

Fig. 714. Tiden. Detalje af portalfigur fra Ahlefeldts
kapel (s. 851). HJ fot. 1996. - Time. Detail of figure on
the Ahlefeldt chapel's portal.
»De retferdigis minde
wære i welsignelse
og dette e f t e r k o m m e r n e til kundskab
at den hoÿædle og welbaarne frue
Fr: Anna R h u m o r
da hun wilde lade see sin ægte kierligheds
pligt m o d sin welfortiente sal: mand,
dend høÿ: og welbaarne herre, hr. generallütenant
Hans von Ahlefeldt,
og moderlig kierlighed m o d sin søn
Christian von Ahlefeldt,
hafver bekostet dette sted og m o n u m e n t de salige
afdøde til efterminde, kirken til prydelse og nytte
og de fattige til gavfn og bedste.
Saasom h u n for dette steds frihed og vedligeholdelse
hafver for sig og sine arfvinger legered til denne
kirke fire tusende og til de fattige her i byen otte tusende rixdaler, efter en oprettedt fundatz som udi
stiftets giemme, saawel som udi Svindinge Præstegaard, saa og hos hendis arfvinger
og Glorups eiere er at finde.
Tenck paa mig min Gud til det bedste
N e h e m : 13«.

En række af portalens sandstensled er sortstafferede s o m m a r m o r , m e n s f o r g y l d n i n g ses på
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blybånd, bogstaver og de træskårne enkeltheder, heriblandt Tiden. En undersøgelse af portalen 1996 (se ndf.) har vist, at dens tilstand for
visse deles v e d k o m m e n d e er kritisk. Således findes flere revnedannelser som følge af rust på de
fæstnende jernankre, ligesom træværket er delvis perforeret af ormeangreb og har opskallet
kridtgrund. 4 4 1
Gitre (fig. 713, 716). I portalens åbning, der
foroven afsluttes af en forkrøppet bue med
krigstrofæer i sviklerne, er et smedejernsgitter
med dobbeltdør, formentlig udført efter T h o mas Quellinus' tegning og nært beslægtet med
gitterporten ved T h o m a s Kingos kapel i Fraugde, signeret HH for klejnsmedemester Hans
Hansen eller Hans Hermansen fra Odense. 4 4 2
Gitteret har to fløje, hver delt i to felter og indr a m m e t af parvist modstillede, hjertelignende

Fig. 715. Våbenskjolde, muligvis sekundært placerede. Detalje af indgangsportal til Ahlefeldts kapel (s.
851). HJ fot. 1996. - Coats of arms, possibly secondary.
Detail of the portal into the Ahlefeldt chapel.

ornamenter; det nederste felt har i midten en
roset, dannet af volutter og tilspidsede blade
o m k r i n g centrum med syvbladet blomst og
flankeres af bladlignende slyngtråde m e d m a skedekorationer; det øverste har tætstillede, lodrette stave, hvorimellem trebladformede båndjernsornamenter, endende i flammespids (nært
beslægtede med kapelgitrene i Århus d o m k i r k e
(DK Århus 860), samt i Auning og Fraugde. På
de lodrette og vandrette rammestykker er indgraverede bladornamenter og påsatte rosetter.
Topstykket, der er tilpasset døråbningens uregelmæssige form, har i midten en grevekronet,
palmegrensomsluttet medaljon med spejlmonog r a m m e r for kapellets ejere: »HA, AR og CS«.
H e r o m er volutoprullet båndslyng, hvis spidser
for enkeltes v e d k o m m e n d e afsluttes i flade rosetter. Samtidig lås i ornamenteret låsekasse.
Sortstafferet med forgyldning.
Foran portalen var placeret endnu et *gitter
(jfr. fig. 713), formentlig samtidigt med det
ovennævnte og udført af samme. Gitteret o m fatter en dobbeltlåge, 203x206 cm, flankeret af
to faste sidestykker, 212x127 cm. Lågens fløje,
hvis øvre kontur er konkav, har lodrette, tætstillede spyd, samlet af tværgående båndjern, h v o r imellem er fladovaler og trebladformede ornamenter med flammespidser, jfr. ovf. Sidefelterne har tilsvarende lodrette spyd og herimellem vandrette båndjern med ornamenter af sformede volutter over to rækker af ensdannede
rosetter. Gitteret er sandsynligvis nedtaget i f o r bindelse med Herholdts restaurering 1868-75 og
var en tid placeret i krypten (jfr. fig. 62), før det
1949 overførtes til Møntergården, Odense
(inv.nr. 577/1949). Sortstafferet. Inden for det
førstnævnte var yderligere et †gitter, af M u m m e
1844 (141) beskrevet som en dør, vævet af ståltråd i jernramme. 4 4 3
Om selve portalens tilblivelse, jfr. ovf. En
række senere reparationsudgifter ved »Glorups
begravelse« kan referere både til portalen og epitafiet. Det gælder således istandsættelsen af
nogle våbener 1727 og for (ny?)hugningen af
fire store våbener af m a r m o r ved billedhuggeren
Frantz Smitt 1733. 1747 fastgjordes en af portalens gesimssten, mens portalen ligesom epitafiet
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Fig. 716. N u v æ r e n d e indgangsparti af Ahlefeldts kapel, jfr. fig. 713. NE fot. 1988. - Present entrance to the
Ahlefeldt chapel, cf. fig. 713.
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hovedistandsattes 1764-65; 444 i denne forbindelse
sortstafferedes begge jerngitterværker med oliefarve, vel de to førstnævnte, ligesom der forgyldtes (herpå?). 6 En fornyet renovering fulgte
1833.102 Gengivelse fra Mumme (fig. 713) er h o vedkilden til portalens daværende tilstand. Tidens skikkelse havde da nedadvendt le. Træfiguren udbedredes 1861 af billedskærer E. S.
Mørck, der tilføjede en ny venstre arm, fem
fingre på højre hånd, to tæer på venstre fod og
en tå på højre. 102 På gitterportalerne oppudsedes
ved samme lejlighed det sorte, mens forgyldningen suppleredes. U n d e r Herholdts hovedrestaurering nedtoges lukkemurens øvre dele som
ovf. nævnt, og portalens dekorative detaljer
fæstnedes til de ændrede murstykker eller fik en
fritstående placering. 4 4 5 I øvrigt rensedes m a r mordelene 1875, mens træfiguren restaureredes
og forgyldtes 1879. 446 1899 istandsattes tre våbener (uvist hvilke) af billedhugger Oscar E r n lund. 1 0 2 1996 undersøgtes portalen (og epitafiet)
med henblik på en restaurering. 3 7 4
Epitafium (fig. 711, 717-21), med indhugget
årstal 1701 og mestersignatur for T h o m a s Quellinus. U d f ø r t for Anna R u m o h r og opsat til
minde om hende selv, den afdøde ægtemand,
Hans Ahlefeldt, dennes første hustru, Catharine
Sehested og sønnen, Christian Ahlefeldt.
Epitafiet er udført af sort, hvid og gråhvid
flammet m a r m o r foruden sandsten med detaljer
af gibs, træ (portrætramme, flammer, kvaster,
sørgedraperi, blomsterranke under Catharine
Sehesteds buste) og metal eller læder (bånd). 447
M o n u m e n t e t er formet som en portalindrammet niche, i hvis centrum står en sokkelbåren
obelisk med mindeskrift for de afdøde samt portrætbuste og -medaljon af familiens kvindelige
medlemmer. Mindestøtten flankeres af Hans og
Christian Ahlefeldts portrætstatuer.
Den arkitektoniske opbygning, hvis to sidefag viger tilbage, hviler på et treleddet posta-

Fig. 717. Interiør af Ahlefeldts kapel. Litografi af
O. T h o m s e n efter tegning af F. Møller. Fra Mumme
(1844). - Interior of the Ahlefeldt chapel. From M u m m e
(1844).

Fig. 718. Portrætfigur af Christian Ahlefeldt (s. 856).
Detalje af epitafium, 1701, u d f ø r t af T h o m a s Quellinus. NE fot. 1988. - Sculpture of Christian Ahlefeldt.
Detail of wall monument, 1701, by Thomas Quellinus.

ment. M i d t - og sidefelterne, som har indfældede fyldinger af hvidt marmor, træder let frem.
På midtpartiet er over fyldingen med krigsarmaturer indhugget mestersignatur og årstal i
fordybede versaler: »Thomas Quellinus invenit
et fecit A° 1701«.
Storstykket omfatter en bred niche og to
smallere sidefelter, indrammede af komposite
pilastre; alt krones af en kraftig, profileret gesims. I nichens midte er et postament, på hvis
bageste del er rejst en høj, kuglebåret obelisk,
kronet af en flammesmykket kugle. Postamentet eller piedestalen, af Mumme 142 betegnet som
»et alter«, 448 bærer på den guirlandesmykkede
forside et latinsk gravvers med fordybede versaler (MarmDan I, 221-22; Mumme 142-44). Heri
mindes Iohannis ab Ahlefeld (Hans Ahlefeldt),
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Fig. 719. Portrætfigur af Catharine Sehested (s. 856).
Detalje af epitafium, 1701, u d f ø r t af T h o m a s Quellinus. NE fot. 1988. - Sculpture of Catharine Sehested.
Detail of the wall monument, 17 01, by Thomas Quellinus.

herre til Glorup, Catharinenberg og Anhof, for
sine militære bedrifter såvel i kejserlig, fransk og
svensk tjeneste som under Frederik III, hvor han
indlagde sig stor hæder ved sit m o d og sin kækhed under Københavns belejring. Siden u d nævntes han til generalløjtnant, dernæst til befalingsmand for Saltholm og Dragsholm og senest guvernør over Fyn og k o m m a n d a n t i N y borg fæstning, †(22. juni) 1694 i sin alders 70. år.
Endvidere »denne helts første hustru«, Catharina (Catharine) Sehested, †(18. dec.) 1650 (fejlskrivning for 1670) og »den højbårne og håbefulde yngling, Christianus ab Ahlefeld (Christian Ahlefeldt), den eneste og inderligt elskede
søn af hans anden hustru, den højadelige og
dydzirede fru Anna R u m o h r , han som ved sine
første prøver på dygtighed i Tyskland, Frankrig
og Italien vakte forhåbninger, der lovede fædre-

landet de rigeste frugter«, †(16. jan.) 1695. »Den
dybtsørgende moder, der lig en anden Tabitha
stod ene tilbage, berøvet mand og søn, bar dette
dobbelte savn med en sjælden tålmod og lod
dette mindesmærke oprette. H u n døde i året
<1711 d. 12 december> i sin alders <62> år«.
Familiens to mandlige m e d l e m m e r står vendt
m o d hinanden med det yderste ben sat en smule
frem i forhold til det inderste. Både fader og søn
er iklædt rustninger med folderigt skærf om
midjen og høje knæstøvler. Begge bærer allongeparyk, der med kaskader af krøller falder ned
over skulderen og hen over brystet. Hans A h lefeldt, til venstre, er med sine markerede ansigtstræk klart karakteriseret som den ældste.
Han har venstre hånd i siden, mens den højre
fatter om kommandostaven, hvis nedre del hviler på en hjelm ved hans fod. Christian Ahlefeldt
støtter sin stav på højre hofte (stavens øvre del
synes afhugget), mens venstre hånd let berører
en hjelm, sat på et p o d i u m bag h a m (fig. 718).
På soklens fremspringende parti er placeret en
buste af en kvinde, der ud fra våbenskjoldet (Sehested), fæstnet på obelisken bag hende, antagelig skal identificeres som Catharine Sehested,
Hans Ahlefeldts første hustru (fig. 719). H u n er
iklædt en antikinspireret klædning med frynsebesætning ved højre skulder, mens venstre skulder er utildækket; herover er draperet en folderig kappe, der er samlet med en broche i højre
side og et bælte om taljen. Et perlebesat bånd
hen over den nøgne skulder er fæstnet til kappen
med endnu en broche. På det lokkede hår, o m viklet med perlesnore, bærer hun et diadem med
en r h o m b e f o r m e t , facetsleben sten; ved ørerne
perleørelokker. 4 4 9 Obelisken er smykket, dels
med det førnævnte våbenskjold, dels med et
ovalt portrætrelief, ophængt under et muslinge-

Fig. 720. Epitafium, 1701, for Hans Ahlefeldt (†1694),
hans to hustruer, Catharine Sehested (†1670) og Anna
R u m o h r (†1711) samt for sønnen Christian Ahlefeldt
(†1695). U d f ø r t af T h o m a s Quellinus (s. 855). NE
fot. 1988. - Wall monument, 1701, for Hans Ahlefeldt
(†1694), his two wives, Catharine Sehested (†1670) and
Anna Rumohr (†1711) as well as his son Christian Ahlefeldt (†1695). By Thomas Quellinus.
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Fig. 721. Putto. Detalje af fig. 720 (s. 858). HJ fot.
1993. - Putto. Detail of fig. 720.

formet ornament og indrammet af kartoucher
og blomsterguirlander, der favnes af to englebørn med flagrende klædebon som en understregning af den afbildedes apoteose. Kvinden,
der ud fra det foregående må identificeres som
Anna R u m o h r , m o n u m e n t e t s stifter, er vist i
brystbillede og iklædt en folderig dragt, beslægtet m e d den ovf. beskrevne. Også hun bærer
diadem på den højt opsatte, krøllede frisure.
Knipper af draperi, samlet med kvastbesatte
snore, flankerer obeliskens top med den flammende kugle (fig. 711).
Imellem sidestykkernes pilastre er ophængt
bånd med hjelmprydede alliancevåben, der i deres forløb videreføres m o d den centrale obelisk.
Våbenskjoldene, som alle er forsynet med tilhørende skriftbånd med fordybede versaler, viser Hans Ahlefeldts aner i fire led, begyndende
med hans forældres våben øverst og videreført

med de mandlige aner til heraldisk højre, de
kvindelige til heraldisk venstre. Yderst ved v æ g gen er smalle felter med blad- og blomstersmykkede bånd. O v e r sidefelternes fremspringende gesims er opsatser med Hans Ahlefeldts
(heraldisk højre) og Anna R u m o h r s (heraldisk
venstre) våbenskjolde, flankeret af overflødighedshorn.
I gravmonumentets opbygning har Quellinus
benyttet en række elementer, der genfindes i
flere andre af hans samtidige værker: 1) Indretningen af et kapel med portal og vægepitafium
som u d s m y k n i n g af en åben begravelse med sarkofager eller kister genfindes i H ø r n i n g (Hans
Friis' m o n u m e n t , 1691), Auning (Jørgen Skeel,
efter 1699), Herlufsholm (Marcus Gøyes m o n u ment, 1700, DK Sorø 1155-57), Århus d o m k i r k e
(det Marselis-Rodsteenske m o n u m e n t , 1702-04,
DK Århus 733-40), København S. Petri (Christian von Lentes kapel, o. 1704, DK KbhBy 1,
376-79) og Lübecks domkirke (Johan H u g o von
Lentes m o n u m e n t , efter 1704). 450 2) Selve epitafiets g r u n d f o r m , den portalindrammede niche, er
foregrebet i †gravmælet for Ulrik Frederik Gyldenløve (o. 1695, København Vor Frue, DK
KbhBy 1, 74f.), ligesom den ses i altertavlen i
Mariekirken, Lübeck (1697) og i det MarselisRodsteenske g r a v m o n u m e n t , begge steder dog
med hvælv over nichen. Beslægtede portalindramninger ses endvidere på epitafierne over J ø r gen Skeel i Auning og Marcus Gøye i Herlufsholm, førstnævnte med en central obelisk, U d ø delighedens sindbillede, ganske som her.
I gengivelsen af hovedfigurerne som stående
ved eller på en alterlignende piedestal er det A h lefeldtske m o n u m e n t nærmest beslægtet m e d
det århusianske epitafium. Også her er sarkofagen udeladt af kompositionen, mens direkte
hentydninger til døden er indskrænket til d ø d ningebuster på sidefelternes volutvinger. I gravkapellet her er hele r u m m e t med den foransatte
portal inddraget i iscenesættelsen af Ahlefeldtfamiliens begravelseskult, selvom den oprindelige, dramatiske helhedsvirkning er noget f o r rykket ved reduktionen af kapellets skrankemur. Denne, der oprindelig var ført helt op til
hvælvet, har udgjort såvel den fysiske som den
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symbolske markering af skranken eller grænsen
mellem den timelige eller jordiske verden (understreget med Tidens skikkelse) og det hinsides. Det tredobbelte gitter tillader dog et blik
ind i denne sfære, der både er dødens eller gravens r u m (med rekvisitterne fra Hans Ahlefeldts
bisættelse og de afdødes sarkofager og kister) og
et tempel for den evigtvarende berømmelse,
som det er illustreret med ord og billeder på
epitafiet - alt udført til trøst og kundskab for
senere slægtled. 451
Som konstateret 1996 har epitafiet, der antagelig var nedtaget i forbindelse med kirkens h o vedrestaurering 1868-75 (se ndf.) synlige defekter med revnedannelser, dels som følge af j e r n ankrenes rustdannelser, dels som resultat af ikke
nærmere definerede bevægelser i hele opbygnin-
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gen. 447 Enkeltheder, bl.a. Catharine Sehesteds
arm, er repareret med gips.
Udvalgte detaljer på epitafiet er stafferet som
en kontrast til det sorte og hvide m a r m o r . Således er r a m m e n om Anna R u m o h r s portræt forgyldt ligesom båndene, der udgår herfra og videreføres i guirlanden af slægtsvåben; endvidere
piedestalens blomstersnor, kuglerne under obelisken og topstykkets flamme, mens de flankerende draperier er rødfarvede med guldsnore,
svarende til de †kalkmalede dekorationer på
væggen bagved.
Istandsættelser på »Glorups begravelse« (arten dog ikke specificeret) er som anført ovf.
jævnligt nævnt i regnskaberne. Udbedringer af
selve epitafiet (og portalen) foretoges (som nævnt
s. 852) 1727, hvor nogle våbener repareredes,

Fig. 722. Sarkofager nr. 1-4 for Ahlefeldtfamiliens medlemmer. I f o r - og b a g g g r u n d e n marmorsarkofager, o.
1701, for Hans Ahlefeldt og Catharine Sehested, i mellemgrunden kobbersarkofager for Christian Ahlefeldt (tv.)
og for Anna R u m o h r (th.), o. 1695 (s. 860). NE fot. 1988. - Sarcophagi nos. 1-4 of members of the Ahlefeldt family.
Foreground and background, the marble sarcophagi, c. 1701, of Hans Ahlefeldt and Catharine Sehested; middle distance, the
copper sarcophagi of Christian Ahlefeldt (left) and Anna Rumohr (right), c. 1695.
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g . m . T h o m a s Kingo), begr. 22. maj 1685 i †begravelse nr. III,1, antagelig o. 1693 overført hertil, j f r .
note 424; Karen Sørensdatter Bjørn, m o r til T h o m a s
Kingo, begr. 21. maj 1688, antagelig o. 1693 overført
hertil; Elisabeth Kingo, søster til førnævnte, begr.
3. dec. 1690, antagelig o. 1693 overført hertil; J o h a n n e
Lauritsdatter Lund, †16. m a j 1694, begr. 11.juni s.å.
Sidstnævnte overførtes til Fraugde kirke. Det er dog
uvist, om dette også gjaldt de tre foregående. (Anna)
Catharine Sehested, †18. dec. 1670 på Glorup; Hans
Ahlefeldt, †22. juni 1694 på Glorup; en kgl. bevilling
af 24. juli 1696 til at overføre begge lig herfra til en
kirke i Holsten blev ikke benyttet (jfr. s. 849); 428
Christian Ahlefeldt, †16. jan. 1695, midlertidigt bisat
25. febr. s.å. i S. Petri kirke, København; 4 5 2 Anna R u mohr, †12. dec. 1711 på Glorup, begr. 20. maj 1712.

Fig. 723. Christian Ahlefeldts sarkofag (nr. 1), o. 1695
(s. 860). NE fot. 1988. - Christian Ahlefeldt's sarcophagus (no. 1), c. 1695.

mens bogstaver og årstal udhuggedes af Peder
R o y og forgyldtes af Ludvig Andersen, maler
(tilføjelsen af Anna R u m o h r s dødsår?). 1747 tilføjedes et stykke m a r m o r på det ene portræt
»uden på siden« (Anna R u m o h r s portræt?). 1765
foretog H e r m a n Jansen en større istandsættelse,
herunder en reparation og polering af epitafiet. 6
Epitafiet istandsattes 1833 og atter o. 1875 ved
kapellets grundige renovering, o m e n d der ikke
redegøres for karakteren af reparationen. Antagelig har hele epitafiet, eller underbygningen
indtil postamentet, været nedtaget i forbindelse
med østvinduets genåbning. 4 4 7 1899 reparerede
billedhugger Oscar Ernlund tre våbener i kapellet. 102 Herudover synes grundige istandsættelser
ikke at være foretaget trods flere eftersyn, senest
1996 (se ovf.).
Begravelser: Jacob Madsen Vejle, †24. sept. 1606,
begr. 1. okt. s.å.; Karen Baggesdatter, hustru til f ø r nævnte, †14. m a j 1615, vel begravet smst. D r u d e
W o r m , datter af Peder W o r m og Sille Balkenborg (2°

Sarkofager. I kapellet er placeret fire f o r n e m m e
sarkofager for Ahlefeldtfamiliens afdøde m e d lemmer. Christian Ahlefeldts og Anna R u m o h r s
kobberbeklædte kister eller sarkofager står hhv.
østligst i kapellet, parallelt med epitafiet og m o d
vest, vinkelret på førnævnte, mens de to ensdannede marmorsarkofager for Catharine Sehested og Hans Ahlefeldt er placeret langs n o r d og sydvæggen. Der vides intet om det nøjagtige
tilblivelsestidspunkt for de fire sarkofager. D e n
omstændighed, at de to sidstnævnte er af m a r mor, tyder dog på, at disse først er udført efter
erhvervelsen af kapellet 1699, måske samtidig
med kapellets skulpturelle u d s m y k n i n g o. 1701.
De to kobberkister, der er forsynede med bærehanke, kan meget vel være ældre, dvs. udført til
den 1695 afdøde Christian Ahlefeldt med en
samtidig pendant til hans m o r - den på dette
tidspunkt eneste overlevende af familien. Begge
kunne således være forarbejdet på et tidspunkt,
da familiens blivende begravelsessted endnu
ikke var fastlagt.
1) (Fig. 722-23), muligvis o. 1695. N æ r t beslægtet med arbejder af den i Preetz virkende
guldsmed Jochim Rese (se ndf.). Christian ab
Ahlefeld, »som efter en kort, men hæderlig bane
segnede i graven i livets fagre vår og med sin
herlige ånd ilede forud for årets langsomme
gang. Dette herlige væsens dyrebare levninger
nedlagdes i dette g e m m e af den utrøstelige m o der Anna R u m o h r « , *1673 på Glorup, †1695 i
København i en alder af 21 år, 11 måneder og 10
dage (Mumme 149-53).
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Den overdådigt u d s m y k k e d e kiste af kobberblik med forgyldte og forsølvede beslag af k o b ber og muligvis tillige af messing er trapezformet af plan og opstalt, 123 (103) cm høj,
233x104-80 cm i længde og bredde med indadskrånende sider og tresidet, tagformet låg. To
bærehanke på hver langside og én på hver kortside. Kisten hviler på fødder, formet som parvist modstillede løver med spillende tunger og
kugler mellem forpoterne.
På lågets øverste, vandrette flade er fæstnet et
støbt krucifiks med kors, hvis vandrette bjælke
knækker og er ført ned på sidefladerne. Ved
korsenderne evangelistmedaljoner med navne
og n u m m e r e r i n g i reliefversaler: til venstre
»Mathe(sammenskrevet)vs 1«, øverst »Marcvs
2«, til højre »Lvcas 3« og nederst »Iohannes 4«.
O v e r Kristi hoved skriftbånd med »INRI« i reliefversaler. Kristus hænger tungt i de udstrakte
arme, hovedet hælder m o d hans højre skulder,
og de let bøjede ben er fæstnede med en nagle.
Lændeklædet er knyttet under navlen og har
korte snipper til hver side. U n d e r korset et støbt
dødningehoved over korslagte kranier (jfr. fig.
730). O v e r og under krucifikset er cylindriske
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»dåser« med perforerede sider, måske beregnet
til forbedring af luften med røgelse eller urter. 4 5 3
På de ovale låg er tyske og latinske indskrifter
med personalia, skriftsted (Visd. 8,23) og hyldestdigt, signeret af O. W o r m (vel Ole Willumsen Worm, senere professor); alt er udført i punslet kursiv. Kistelågets grater smykkes af vingede, kvindelige hermer med selvstændigt støbte
hoveder og bladunderkrop. Tilsvarende figurer
markerer kistens lodrette hjørner (jfr. fig. 729).
Lågets langsider har under femtakkede kroner
rækker af alliancevåbener, alle forsynet med
navne i fordybet kursiv, begyndende ved h o vedenden med afdødes eget våben og videreført
på de to langsider med fem våbener for hhv. de
mandlige aner i fire led (fraregnet tre par tipoldeforældre) på heraldisk højre side, de kvindelige på heraldisk venstre. 4 5 4 Flankerende skjoldene og de to ovf. nævnte evangelistmedaljoner
ses i alt syv kvindelige dydefigurer, identiske på
de to respektive langsider, o m e n d ikke placeret
på samme måde. Begyndende nærmest hovedenden er på den vestvendte side vist Retfærd,
Styrke, 4 5 5 Enighed, Forsigtighed, 4 5 6 Kærlighed,
Tålmod og Håb (jfr. fig. 726a-g). På lågets n o r d -

Fig. 724. Anna R u m o h r s sarkofag (nr. 2), o. 1695 (s. 864). NE fot. 1988. - Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2), c.
1695.

862

DANMARKS KIRKER • S. K N U D S KIRKE

vendte kortside er tysk hyldestvers for afdøde,
udført i fordybet kursiv, på søndre våbenskjold
for Ahlefeldt over afdødes navn og en kort religiøs sentens. Langs lågets vandrette og lodrette
kanter løber borter af fligede blade og blomster.
Låget er fæstnet til selve sarkofagen med en
kraftig liste, smykket med støbte kerubhoveder.
En tilsvarende liste m e d påsatte bladrosetter følger underkanten. Langsiderne har i midten kronede våbener for hhv. Ahlefeldt (øst) og R u m o h r (vest), i n d r a m m e t af trompetblæsende
kvindefigurer (Berømmelsens sindbilleder) samt
af Styrke og Retfærd, svarende til ovennævnte.
Fire scener fra Kristi passion udfylder langsidernes øvrige flader, i nordvest Bønnen i Getsemane, 4 5 7 i nordøst Korsbæringen, i sydvest Gravlæggelsen og i sydøst Opstandelsen (fig. 72728). S a m m e n b u n d n e akantusranker indrammer
scenerne, der foroven flankeres af kransebærende engle, forneden af kerubhoveder. H o v e d enden har akantusbladværk, indrammet af stående engle med palmegrene og kerubhoveder,
mens fodenden smykkes af den unge adelsmands portrætrelief, vist i brystbillede med allongeparyk og rustning og indsat i en oval egeløvssmykket r a m m e (fig. 712). Herover er
skriftbånd med tysk vers i fordybet kursiv.
Kisten bærer spredt staffering i grønt (enkeltheder på dyde- og englefigurer, rosetter) og rødt
(løvernes øjne, flab og tunger) foruden forgyld-

Fig. 725. Endegavl af Anna R u m o h r s sarkofag (nr. 2)
(s. 864). NE fot. 1988. - One end of Anna Rumohr's
sarcophagus (no. 2).

ning og forsølvning. En staffering, der måske
også oprindelig kan have omfattet våbenskjoldene, nævnes tidligst 1765.
Den prægtigt udstyrede kobberkiste repræsenterer sammen med sin pendant en begravelsesluksus, som i D a n m a r k endnu i 1600'ernes
sidste tredjedel var forbeholdt et fåtal uden for
kongehusets snævre kreds. 4 5 8 Flere og ældre eksempler kendes imidlertid fra slutningen af
1500'erne i h e r t u g d ø m m e r n e . Heraf fremtræder
en sammenhængende gruppe, udført i 1600'ernes anden halvdel for fremtrædende m e d l e m mer af den slesvig-holstenske adel og antagelig
til dels leveret af guldsmede i Preetz og Kiel. 459
Kendetegnende for disse er fastholdelsen af den
konservative trapezform med tagdannet låg og
den overdådige figurative og ornamentale u d smykning, hvor en række enkeltformer gentages over et tidsrum på mere end 50 år. Visse
karakteristiske motiver, der ses på de to kister i
Odense, synes på et tidligt tidspunkt anvendt på
den forsølvede kobberkiste, udført 1664 af guldsmeden Jochim Rese fra Preetz til rigsgreve
Christian Rantzau (S. Laurentius, Itzehoe). Det
gælder således evangelistmedaljonerne og dydefigurerne Klogskab, Enighed, Retfærd og
Styrke, antagelig udført efter sydtyske (augsburgske og nürnbergske) støbeforme og gentaget på en række senere kister. 460 De karakteristiske hjørnehermer med friplastiske hoveder genfindes som motiv bl.a. på kister i Slesvig d o m kirke, Itzehoe og Lütjenburg; 4 6 1 endvidere på kisterne for Anna R u m o h r s svoger og søster, Vincents H a h n (†1680) og Ida Hedvig R u m o h r
(†1681) i Roskilde domkirke. 4 6 2
Reparationer af kisten og dens pendant er o m talt 1727 og 1765, da gørtler Johan Adolf Schøller istandsatte og oppudsede begge. Endvidere
forsølvedes de to store »platter« (dåserne?), k r u cifikset og dødningehovedet (på begge?), en del
sirligt forsølvet løvværk ferniseredes og »nogle
billeder o m k r i n g kisterne illumineredes m e d
kulører som de havde været tilforn«, måske våbenskjoldene. 1780 reparerede Schøller atter kistebeslagene. 6 1833 istandsattes, forsølvedes og
forgyldtes de to kister, bl.a. med anvendelse af
guld fra 19 3/4 hollandske dukater, mens de otte
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Fig. 726a-g. Dydefigurer fra nordside af Anna R u m o h r s sarkofag (nr. 2) (s. 864). NE fot. 1988. a. Håbet. b.
Tålmod. c. Kærlighed. d. Forsigtighed eller Klogskab. e. Enighed. f. Styrke. g. Retfærd. - Virtues on the north
side of Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2). a. Hope. b. Patience. c. Love. d. Prudence. e. Unity. f. Strength, g. Justice.

Fig. 727a-b. Relieffer. Detaljer af Anna R u m o h r s sarkofag (nr. 2) (s. 865). HJ fot. 1996. a. B ø n n e n i Getsemane.
b. Korsbæringen. - Details of Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2). a. The Agony in the Garden. b. The Carrying of the
Cross.

Fig. 728a-b. Relieffer. Detaljer af Anna R u m o h r s sarkofag (nr. 2) (s. 865). HJ fot. 1996. a. Gravlæggelsen. b.
Opstandelsen. - Details of Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2). a. The Resurrection. b. The Entombment.
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der ses våben for R u m o h r over afdødes n a v n og
en k o r t religiøs sentens i f o r d y b e t kursiv (vest)
o g s p e j l m o n o g r a m for A n n a R u m o h r (øst). 4 6 4
Kistens langsider har scener fra Kristi passion
s o m på sarkofag nr. 1, d o g er O p s t a n d e l s e n placeret n æ r m e s t h o v e d e n d e n , K o r s b æ r i n g e n ved
f o d e n d e n (sydvest og sydøst), o m v e n d t af nr. 1.
Sarkofagens kortside er i vest s m y k k e t af en
overdådig roset, dannet af akantusblade og flankeret af vingede k v i n d e f i g u r e r og k e r u b h o v e der, i øst af relief m e d H y r d e r n e s tilbedelse.
O m sarkofagens staffering, stilistiske placering og senere historie, j f r . ovf. u n d e r sarkofag
nr. 1.

Fig. 729. Kvindeherme. Detalje af Anna R u m o h r s
sarkofag (nr. 2) (s. 864). HJ fot. 1996. - Female herm.
Detail of Anna Rumohr's sarcophagus (no. 2).

løver bronzeredes. I alt u d b e d r e d e s 250 zirater,
h e r u n d e r l o d n i n g af en due i h å n d e n på en figur
(Håbet), en t r o m p e t på en anden(?); desuden
n y u d f ø r t e s et h o v e d af messing (til h j ø r n e r n e s
kvindehermer?) og tre englehoveder. Kisterne
rengjordes 1861 af A u g u s t B e h r e n d s og atter
1875 og 1879 s a m m e n m e d gørtler Grønning. 1 0 2
2) (Fig. 722, 724-30), muligvis o. 1695. S o m
nr. 1 nært beslægtet m e d arbejder af den i Preetz
v i r k e n d e g u l d s m e d J o c h i m Rese (se ovf.). A n n a
v Ahlefelt (Ahlefeldt) f ø d t R u m o h r i n (Rum o h r ) , generalløjtnantinde og f r u e på G l o r u b
(Glorup), C a t h r i n e n b e r g og A n n e n h o f f , *16�
(1649) på Röest, †170� (1711) ( M u m m e 153-55).
Bortset fra en række enkeltheder, h v o r a f de
vigtigste er a n f ø r t ovf., svarer kisten n ø j e til nr.
1 og må f o r m e n t l i g være u d f ø r t samtidig h e r m e d . På lågets to »dåser« er m e d f o r d y b e t k u r siv tyske indskrifter, på den vestvendte over h o v e d e n d e n afdødes gravskrift m e d personalia, på
den i øst skriftsted fra 2 T i m . 4,7-8. På lågets to
langsider er anevåbener for A n n a R u m o h r s
slægt: den fædrene til heraldisk h ø j r e (syd), den
m ø d r e n e til heraldisk venstre (nord), idet d o g
alliancevåbnerne i n d b y r d e s er o m b y t t e t i f o r hold til det gængse, således at k v i n d e v å b n e r n e
findes på heraldisk h ø j r e side. 4 6 3 På lågets kortsi-

3) (Fig. 722), o. 1701, antagelig leveret af
T h o m a s Quellinus' værksted (se ndf.). C a t h a r i na Sehested, datter af Cai Sehested, »senere den
b e r ø m m e l i g e herre H a n s af Ahlefeldts første h u stru, s o m fra j o r d e n s m o d e r s k ø d forventer en
salig opstandelse«; *17. febr. 1625, †18. dec. 1670
(Mumme

148).

Sort m a r m o r m e d enkeltheder af hvidligt,
f l a m m e t m a r m o r . 246x114 cm, 117 cm høj. B a rokprofilerede sider m e d rigt u d f o r m e d e f o d og kantlister. På det glatte låg er indfældet kors
(95x54 cm) i hvidt m a r m o r over latinsk g r a v skrift i f o r d y b e d e versaler. På den n o r d v e n d t e
langside ses våbenskjold for Sehested i m u s l i n -

Fig. 730. Dødningehoved med korslagte knogler.
Detalje af lågudsmykning på Anna R u m o h r s sarkofag (nr. 2) (s. 864). NE fot. 1988. - Skull and crossbones. Detail of ornament on the cover of Anna Rumohr's
sarcophagus (no. 2).

AHLEFELDTS KAPEL

865

Fig. 731-732. *Gravfaner. Fot. 1973 i N M . 731. *Sørgefane fra Ahlefeldts kapel med Hans Ahlefeldts kronede
spejlmonogram og årstallet 1694 (s. 865). 732. *Frydefane med gravskrift for Hans Ahlefeldt (s. 866). - *Funeral
banners. 731. *Mourning banner with Hans Ahlefeldt's crowned double monogram, 1694. 732. Banner of joy.

geskalsprydet kartoucheramme, flankeret af
brede, knækkede bånd.
Som anført ovf. må sarkofagen og dens pendant være udført efter kapellets erhvervelse og
vel samtidig med r u m m e t s indretning o. 1701 af
Quellinus' værksted. 4 6 5
Istandsættelser af sarkofagen og dens pendant
er nævnt 1718, 1747, 1758, 1765 og 1802. 1744
udførtes til disse to sarkofager voksdugsfutteraler, udskiftet 1765 med måtter. 6 1832 fremhævedes et særligt behov for reparation af Catharine
Sehesteds kiste, da gulvet herunder var sunket. 380 1861 og 1873-75 repareredes kisterne på
ny. 102 Placeret ved sydmuren.
4) (Fig. 722, 800), o. 1701, antagelig leveret af
T h o m a s Quellinus' værksted i lighed med nr. 3.
Hans ab Alefeld (Hans Ahlefeldt), kongelig
dansk, norsk etc. generalløjtnant, herre til Glorup, Catharinenberg og Anhof, *1620 (fejl for
1624), †22. juni 1694 (Mumme 147f.).
Kisten er bortset fra indskriften og våbenskjoldet på sydsiden (for Ahlefeldt) identisk
med nr. 3. Placeret ved n o r d m u r e n .
*Gravfaner (fig. 711 samt 731-32). Antagelig
hidrørende fra begravelseshøjtideligheden ved
Hans Ahlefeldts bisættelse i Svindinge kirke
1694 eller ophængt i forbindelse med gravkapellets indretning o. 1701 er bevaret to splitfaner for
ovennævnte, en sort våbenfane eller sørgestandart og en hvid frydefane. 4 6 6
1) Dobbelt våbenfane eller sørgestandart af

sort fløjl med foer af groft hørlærred, frynser
af forgyldt sølv- og silketråd og broderi i nedlagt syning og applikation i s a m m e materialer; 260x165 cm. Dugens udsmykning, der er
ens på begge sider, viser Hans Ahlefeldts kronede spejlmonogram omgivet af årstallet 1694.
O m k r i n g m o n o g r a m m e t er dekoration af flammer. Langs dugens sider er en tredobbelt frynse.
1743 betaltes Rasmus Wulff for at male og forgylde en af fanerne (nr. 1 eller 2(?)). 1833 istandsattes den hvide og den sorte fane, ligesom en
fanestang blev forlænget. 1 0 2 O. 1952 blev fanerne nedtaget med henblik på en undersøgelse
foretaget af Tøjhusmuseet og en forestående k o n servering. 1975 blev begge, der er meget nedbrudte af tidens tand, af menighedsrådet som
depositum overladt til Nationalmuseet (inv.nr.
D834/1982). 467

Fig. 733. Smedjernsholder for *gravfane i Ahlefeldts
kapel (s. 866). Henrik Wichmann fot. 1995. Wrought-iron holder for *mourning banner in the Ahlefeldt
chapel.
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Vedr. istandsættelse og bevaringstilstand, jfr. nr.
1. I Nationalmuseet (inv. nr. D835/1982).
Begge faner var ophængt på †stænger, hvis
ender afsluttedes med tilspidsede (metal) ornamenter. Efter Behrends (fig. 711) at d ø m m e var
begge kannellerede, bortset fra håndgrebet, og
stafferede hhv. hvid med forgyldning og sort.
De to faner hvilede oprindelig på smedejernsbøjler (fig. 733), opsat på n o r d - og sydvæggen
og formet som oprullede volutter, hvis ender
afsluttes med tulipanlignende blomster. Tidligere henlagt på loftet over søndre sideskib.

Fig. 734. Kyrasserrustning for Hans Ahlefeldt, o.
1660 (s. 866). NE fot. 1988. - Hans Ahlefeldt's cuirass,
c. 1660.

2) Dobbelt fane af hvid silke (frydefane) med
foer af groft hørlærred, frynser af sølvtråd samt
applikation og broderi i nedlagt syning og applikation med kulørt silke og metaltråd. 250x155
cm. På de to identiske sider er Ahlefeldtvåbenet,
omgivet af en 24 linjer lang, latinsk gravskrift
for Hans Ahlefeldt, broderet i versaler (Mumme
155f.). Heri prises afdøde:
»Hans legeme sank i j o r d e n s m o d e r s k ø d , hans ånd
steg op til de himmelske boliger, hans berømmelse
bevaredes for efterverdenen. Hans bedrifter prises af
konger og fyrster, h v e m han gav prøver på sit i farer
urokkelige m o d (...). Anna af den gamle adelige
slægt R u m o h r , satte i sin dybe bedrøvelse dette
minde for den elskede ægtemand«.

†Gravfaner. Mumme 156 omtaler 14 små, m e get medtagne sørgefaner, formentlig de endnu
1844 bevarede rester af oprindelig 16 anefaner.
Fanerne, der angiveligt var opsat o m k r i n g epitafiets anevåben, blev nedtaget 1833 i forbindelse
med kapellets renovering.
Officerskyrasserrustning (fig. 734), o. 1660. Jern
med enkeltheder og underforing af læder og
lærred. Rustningen omfatter en kyrasserhjelm
med halvåbent visir med skygge, hjelmkam
samt rørken (dvs. fatning) til fjerdekoration
(fig. 804); endvidere ryg med skørt, bryst, akselstykker, arme, handsker, lårtasker fæstnet til
brystpladens kant samt benskinner, der går ned
over knæene. 4 6 8 I stedet for støvler er indføjet to
underben med sko af jernblik (dog uden skosnuder). Spor af forgyldning og bemaling. 4 6 9
I modsætning til begravelsesrustninger, u d ført specielt til bisættelseshøjtideligheder, er
denne rustning et autentisk officersharnisk, der
vel har været båret af Hans Ahlefeldt. En nær
parallel blev båret af Frederik III i slaget ved N y borg, hvor Ahlefeldt selv indlagde sig stor hæder som anfører af højre flanke. 470
Opsat i kapellets nordøsthjørne på træstativ,
båret af forgyldt smedejernssokkel smykket
med maske- og bladrankeornamentik (fig. 803).
O v e r rustningen er ophængt en samtidig rytterkårde.
Et antagelig samtidigt og tilhørende standartspyd, 235 cm langt, m e d glat ny stage og messingspids, hvortil er fæstnet fragment af hvidligt
stof. 471 Rødstafferet. Tidligere (jfr. fig. 711) placeret ved begravelsesrustningen, nu på C h r i stian Ahlefeldts kiste.

EBBE M U N K S †KAPEL

†EFTERMIDDELALDERLIGT
GRAVKAPEL

E B B E M U N K S KAPEL

Ebbe Munks kapel (fig. 737-42, 743 nr. III,9), senere
betegnet greve Putbus' (Podebusks) begravelse, var indrettet i nordre sideskibs østligste fag og afskærmet
m o d vest med et *gitter (s. 868). På det tidligere kapels n o r d v æ g sidder stadig epitafiet for lensmand
Ebbe M u n k til Fjellebro (†1622) og hans hustru, Sidsel H ø e g (†1648, s. 870). I kapellet var et antal †kister,
enkelte med †kisteplader (s. 873), der 1834 flyttedes
til den åbne begravelse nedenunder. D e r u d o v e r kendes fra regnskaber og kirkebøger en række †begravelser, såvel midlertidige som mere permanente (s. 873).
Om disse gælder dog, at det ofte ikke kan afgøres
med sikkerhed, i hvilket af de to begravelsesrum,
disse har været placeret.
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19.juli 1626 henvendte lensmanden (vel Holger
Rosenkrantz) sig til biskop Hans Mikkelsen om råd
vedrørende en begravelsesplads, som Sidsel H ø e g ansøgte om at få tildelt. 472 27. marts 1627 offentliggjorde kirkeværgen en forordning om kapellet, der
var placeret i den østre ende af n o r d r e sideskib,
»strækkende sig i længden fra øst til vest halvtiende
sjællandske alen (ca. 5,95 m) og i bredde fra koret og
m o d n o r d 7 alen og en kvart (ca. 4,53 m)«. 4 7 3 Kapellet
har således ligget tæt ved ægteparrets gård (Albani
Torv 1), s o m Sidsel H ø e g beboede indtil sin død 1648
(s. 97). N a b o e j e n d o m m e n nærmest domkirkens
nordøsthjørne, der siden 1626 tilhørte professor ved
Gymnasiet Svend Pedersen, må imidlertid have
f r e m b u d t et problem, når det gjaldt lysforholdene i
kapellet, ikke mindst da professoren 20. juni 1627 ansøgte om at måtte rette sit hus yderligere 3 alen (ca.
1,88 m) ind på kirkegården (s. 107). Herved må d o m kirkens nordøstligste vindue være blevet o m t r e n t
blændet. Sidsel H ø e g sendte da også omgående biskoppen til professoren for at drøfte sagen om vinduet i hendes begravelse, 4 7 4 m e n det er uvist, om der
k o m noget ud af klagen. Bygningen blev i hvert fald
o p f ø r t på det tildelte areal. 1631 fjernede fire karle
»det Sprinkelwerck och Threwerck« ved Ebbe
M u n k s begravelse, måske i forbindelse med istandsættelsesarbejder ved det store epitafium(?). 6
Efter Sidsel Høegs død 1648 betegnedes kapellet
endnu en årrække efter hende, selvom det benyttedes
af andre, jfr. ndf. 4 7 5 H v o r n å r den åbne begravelse
med tilhørende gravkrypt (eller kun sidstnævnte?)
erhvervedes af Podebusk(Putbus)-familien er ikke
klart. D e n n e betegnelse ses først nævnt 1714, 476 m e n
ejerskabet kan gå tilbage til det foregående århundrede, måske til Henrik Podebusk (†1658), der 21. juli
s.å. bisattes i d o m k i r k e n (i kapellet her?). 477 Efter de
nedsatte begravelser i 1600'ernes anden halvdel at
d ø m m e havde m e d l e m m e r af Rosenkrantzfamilien
også en tilknytning til kapellet. 4 7 8 Dette og den tilhørende krypt beskrives i 1758-fortegneisen (†begravelse nr. III,9) under begge ejernavne (Ebbe M u n k og
Putbus). D e n strakte sig fra kirkens udvendige n o r d m u r over til m u r e n ved koret. To l e m m e åbnede for
nedgangen til den m u r e d e begravelse herunder, 6 alen
på hver led (ca. 3,76x3,76 m) og overdækket m e d
krydshvælv. Heri registreredes 1758 en del ligkister.
Inventarierne i anden halvdel af 1700'erne omtalte to
nøgler hertil, vel til den øvre og den nedre begravelse. 479
1781 afhændede greve Malte Friedrich Putbus begravelsen tillige m e d sine godser til Joachim Godske

Fig. 735. Portræt af Ebbe M u n k (s. 870). Detalje af
epitafium (fig. 740). Henrik Wichmann fot. 1995. Portrait of Ebbe Munk. Detail of the wall monument.
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Fig. 736. Midtparti af *gravgitter, o. 1627 fra Ebbe
M u n k s †kapel (s. 868). N y e r e fot. i N M . - Centre
panel of *lattice, c. 1621 from Ebbe Munk's †chapel.

Gitteret, der har udfyldt hele sideskibets bredde,
består af tre fag; heraf har det midterste dobbeltdør, mens siderne har haft †fyldinger, indsat i
den nederste del af åbningerne, således at der
foroven har været et indblik til kapellet. 482 Fagene indrammes af joniske frisøjler med p r y d bælter, smykket af kerubhoveder, alt på høje
postamenter med diamantbosser og beslagværk.
Bag søjlerne er smalle rundbuefyldinger, indsat i
rundbuefelter med kannellerede pilastre og beslagværkssmykkede svikler. O v e r en rigtprofileret kronfrise med maskehovedprydede bøjler
er for hvert fag en topgavl, den midterste s m y k ket med Ebbe M u n k s og Sidsel Høegs våben.
Våbenet er indfattet i fladoval r a m m e med rulleværk og flankeret af kartoucher med oprullede
volutter, beslagværk, engle- og løvemasker. Et
postament over dobbeltvåbenet har sandsynligvis båret en †figur. 483 Sidegavlene har tilsyneladende været ornamentalt udsmykkede. 4 8 4 D ø r fløjene, hvis smedede bukkehornsbeslag er bevaret, gennembrydes foroven af gitterværk,
dannet af slanke balustersøjler under trekantgavl, og har forneden blindarkade.

Moltke. 4 8 0 1827-30 understregedes det gentagne
gange, at både begravelsen og i særlig grad trægitterværket o m k r i n g var brøstfældige og havde reparation
behov. 4 8 1 1832 belagde murermester Kornbech begravelsen med fliser. 102 Kun et par år efter opstod der et
fornyet behov for istandsættelser, da begravelsen
valgtes som kapel for de to g e n f r e m d r a g n e helgenskrin (s. 449), der placeredes m o d østmuren på en
forhøjning bag et jerngitter (fig. 566). 1852 besluttedes det at rydde krypten for de derværende, i alt 10
kister, der angiveligt var i en sådan tilstand, at de ikke
længere k u n n e blive stående. 2 6 1 En enkelt af de tilhørende kisteplader blev dog bevaret, mens andre
kun kendes gennem afskrifter, se ndf.
I forbindelse m e d Herholdts restaurering nedtoges
gitterværket, ligesom podiet med helgenskrinene
fjernedes. Fra 1875 oprandt en ny æra for kapellet, der
siden som en del af den genskabte middelalderlige
krypt skulle r u m m e gravene og m i n d e s m æ r k e r n e for
kong Hans og hans nærmeste slægt (s. 723).

Gitterets billedskærerarbejde er præget af
kvalitet, men f o r e k o m m e r påfaldende konservativt i forhold til det f o r m o d e d e udførelsestidspunkt.
Spredt forgyldning og staffering i rød og
grøn laserende farve på udvalgte enkeltheder.
Topfrisen bærer en indskrift i gylden fraktur på
sort grund med kunstfærdigt u d f o r m e d e initialer. O v e r midtpartiets dobbeltdør: »Haffuer E r lig oc Welbyrdig Mand salig Ebbe M u n c k til
Fiellebro oc Hans Kiere Hustru Erlig oc Welbyrdig Fru Siedtzel H ø g her inden for Dieres
Begraffuelse oc Huillested«. O v e r sideindgangene skriftsteder; i nord: »De Retvise Bliffuer
borttagne fra Ulyck og de som H a f f u e vandret
retteligen kom(m)er til Ro oc huile i Deris
herbe(rg.) Esa:56«; i syd: »De Retferdiges Siæle
ere i Guds H a n d oc Der skal ingen Pine Røre
ved Dem(.) Vis:bog 36«. 485

*Gitter (fig. 736, 738, 805-06), o. 1627, endnu
præget af senrenæssancens ornamentik i m o d sætning til det samtidige epitafium (se ndf.).

Fig. 737. N o r d r e sideskib, set m o d øst hen i m o d
Ebbe M u n k s †kapel. Henrik Wichmann fot. 1996. Interior of the north side-aisle, looking east towards Ebbe
Munk's †chapel.
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Gitteret er tidligst nævnt 1631, da fire m æ n d
fjernede det, måske ved epitafiets opsætning (se
ovf.). 1827 karakteriseredes det som så brøstfældigt, at dets zirater var ved at styrte ned. 102 M e n
det synes først endeligt nedtaget i forbindelse
med kirkens store istandsættelse 1868-75. På
Worsaaes a n m o d n i n g blev det 1879 overført til
Oldnordisk M u s e u m ( N M , uden inv.nr.). 4 8 6
Epitafium (fig. 739-42, 807), opsat 1627 ifølge
malet påskrift. Eb(b)e M v n c h (Munk) til Fielebro (Fjellebro), *9. aug. 1551 på Fjellebro, søn af
Eb(b)e M v n c h og Kirstine Wiffert, †18. juli 1622
smst. Hans efterladte hustru, Sitzel H ø g (Sidsel
Høeg) til Stensgaard, datter af Styge (Stygge)
H ø g til Wang (Vang) og Ane Wlfstand (Ulfstand). Sidsel H ø e g bekostede grav og hvilested
samt lod epitafiet opsætte 1627. »Siden er hun
hensofvet wdi Her(r)en A n n o � (1648)« (Bircherod, Monumenta nr. X X ; Resen, Fyn 98;
Mumme 246f.).
Epitafiet er udført af sandsten med enkeltheder i r ø d f l a m m e t og sort m a r m o r samt gråsort

Fig. 739. Epitafium for Ebbe M u n k . Tegning 1872 af
J. D. Herholdt. Detalje af fig. 564. - Wall monument of
Ebbe Munk.

Fig. 738. Detalje af *gravgitter, o. 1627, fra Ebbe
M u n k s †kapel (s. 868). Tegning af Vilh. Petersen
1873. Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Detail of *lattice, c.
1621, from Ebbe Munk's †chapel.

skifer (i storfelt). Arkitektonisk opbygget i tre
dele med storstykke, t o p - og hængestykke.
Storfeltet, der flankeres af korintiske søjler, er
udfyldt af en blank plade, der tilsyneladende aldrig har været udsmykket eller forsynet med
indskrift. 4 8 7 Ebbe M u n k og Sidsel H ø e g knæler
på det udkragede postament med knæene hvilende på kvastebehængte puder på v o l u t s m y k kede fodskamler. Han er iklædt harnisk med pibekrave og har tilbagestrøget hår og tilspidset
fuldskæg; hun har sort folderig kjole med o p stående hvid krave og hovedet tildækket af enkelin. Begge lægger hænderne sammen i andagt. På storstykkets sidefelter er på hver side
ophængte dobbeltbånd med ægteparrets anevåben: på heraldisk højre side for Ebbe M u n k og
på den modstående side for Sidsel Høeg. 4 8 8
Imellem båndene er frugtsnore med æbler, pærer og drueklaser, ophængt om halsen på kerub-

EBBE MUNKS †KAPEL

Fig. 740. Epitafium, 1627, for lensmand Ebbe M u n k (†1622) og hustru, Sidsel H ø e g
(†1648) (s. 870). NE fot. 1988. - Wall monument, 1627, for Lord Lieutenant Ebbe Munk (†1622)
and his wife, Sidsel Høeg (†1648).
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hoved. Sidevingerne er trukket ud i flade volutter med nedhængende frugtklaser og danner p o stament for to kvindelige dydefigurer med halvlangt, lokket hår og draperede gevandter; til
venstre Troen med korsstav og opslået bog, til
højre Håbet med anker og due. Storstykkets
bjælkeværk har malet indskriftfrise (se ndf.).
Flankeret af korintiske frisøjler er i topstykket
vist D o m m e d a g med fremhævet Helvedgab til
højre over for skaren af de frelste i relieffets venstre side. 489 Foran søjlerne står på konsoller to
putti, blæsende i k r u m h o r n (basuner). På hver
side af topstykket hviler på de nedre partier af en
knækket trekantgavl to kvinder (dyder eller personifikationer?), iklædt folderige gevandter, dog
med blottet overkrop. Kvinden til højre har o p advendt ansigt med smertefuldt udtryk og synes
at vride hænderne i gru, mens pendanten til venstre fatter om en bog og ligeledes vender blikket
opad. O v e r topfeltet er på bjælkeværkets frise
frakturindskrift (se ndf.) med hentydning til
topfeltets relief. Topgavl med brudt segmentgavl, hvorimellem kugleformet postament med
svagt fordybet versalindskrift med hentydning
til det viste motiv, se ndf. Den opstandne Kristus står med løftet højre hånd i velsignelse og

Fig. 741. Kerubhoved. Detalje af Ebbe M u n k s epitafium (fig. 740) (s. 872). Henrik W i c h m a n n fot. 1995.
- Cherub's head. Detail of Ebbe Munk's wall monument.

Fig. 742. D o m m e d a g . Detalje af topstykke fra Ebbe
M u n k s epitafium (fig. 740, s. 872). Henrik Wichm a n n fot. 1995. - The Last Judgement. Detail of the top
pice of Ebbe Munk's wall monument.

venstre hånd foldet om en (nu forsvundet) korsstav eller sejrsfane (fig. 739, 807). N e d e n f o r ses
ved graven de liggende vagter, der begge i m i mik og gestus demonstrerer deres forundring.
Yderst på gesimsen står to dydefigurer, til højre
Styrken med hjelm og søjler, hhv. ved højre fod
og på venstre skulder. Til venstre Mådeholdet
med kugleformet krukke i venstre arm og kar(?)
i højre.
Postamentfeltet har mellem dobbelte, skælbelagte konsoller indskriftfelt med personalia,
flankeret af kartoucher med kugleformede led
som antydning af bruskværk. Tilsvarende, enkle
bruskværkskartoucher udgør hængestykkets
nedre del og danner samtidig indramning om
skriftfelt med svagt fordybede versaler. To putti
med palmekviste er anbragt mellem hængestykkets konsoller og sekunderes af fire kerubhoveder på hængestykkets nedre del. Alle har karakteristiske høje pander, udstående, vidt opspilede
øjne, tykke læber samt basunkinder med smilehuller og hagekløft. Håret har proptrækkerkrøller i panden og ved ørerne (fig. 741).
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Spredt forgyldning på detaljer og ornamentale led, foruden bemaling i hvid, grå, sort,
brun, grøn og karnationsfarve. En række af de
arkitektoniske led er bemalede, så de illuderer
rødflammet m a r m o r (postament under storfelt)
eller relieffer (palmetfrise under det knælende
ægtepar, perlesnor under storstykke). Indskriftfelterne har gylden fraktur (stor- og topstykkets
friser) eller versaler på sort bund (postamentfelt,
topgavl og hængestykke), heraf er de to sidstnævnte indskrifter svagt fordybede. I postamentfeltet er ud over personalia fire skriftsteder:
Åb. 14,14 (hængestykke) og 2,10 (storstykkets
frise); endvidere Åb. 20,12 (topstykkets frise) og
Joh. 11,25 (topstykkets gavl).
Epitafiet blev angiveligt opsat 1627. Det er
ikke klart, hvorvidt det fra første færd var anbragt på nordvæggen, hvor det tidligst med sikkerhed er nævnt 1844 (Mumme).490 M e d denne
placering har det været nødvendigt at udhugge
østmurens skjoldbue. 1875 istandsattes epitafiet
med stukarbejde, forgyldning og oliemaling.
Ved samme lejlighed nyopsat foran en u d m u ring ved nordvæggen, der vel er tilføjet samtidig. 1895 repareret af Oscar Ernlund. 1 0 2 Atter
istandsat o. 1960, ved hvilken lejlighed storstykkets plade udskiftedes. 4 9 1
Placeret i nordre sideskibs 1. fag, på vange øst
for vindue.
Begravelser: Ebbe M u n k , †18.juli 1622; Sidsel
Høeg, †8. aug. 1648; Jørgen Rosenkrantz, †2. sept.
1657, begr. 30. juni 1658 492 (†kisteplade nr. 1); m u l i g vis Henrik Podebusk, †30. juni 1658, bisat 21. juli s.å.
her(?); 493 Kirstine Rosenkrantz, †19. sept. 1678, begr.
10. nov. s.å. (†kisteplade nr. 2); A n n e Gøye, nedsat
midlertidigt 24. febr. 1681, h v o r liget stod i 17 m å n e der før det overførtes til Sorø (DK Sorø 103);494 Ebbe
Rosenkrantz, †3. april 1683 (†kisteplade nr. 3); a m t m a n d (Ulrik) Kaas' hustrus datter og a m t m a n d e n s
frue, nedsat her hhv. 11. jan. og 20. j u n i 1703; bispinde Lodberg (Johanne Jacobsdatter Eilertz), begr.
23. febr. 1714; Jørgen Karstens' kæreste (Catharina
Magdalena Lund), midlertidigt bisat her 30. juli 1715
(jfr. s. 878); biskop M u u s (Christian Sørensen Muus),
midlertidigt bisat her 31. dec. 1717 (jfr. s. 905); kancelliråd Christian Lassens frue, begr. 4. apr. 1719; b y skriver Christen Jacobsen Morsing, nedsat 18. apr.
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1719; oberst Bibou, begr. 6. april 1720 (†kisteplade nr.
4); frøken Q u i t z o w , nedsat 19.juli 1726; etatsråd Z e pelin, begr. 20. juni 1727; biskop R a m u s ' frue (Sophia
Hansdatter Seidelin), begr. 25. aug. 1741 (jfr. dog s.
902); etatsråd Billes (Henrik Bille-Brahe) barn, begr.
19. juli 1745; etatsråd Billes hustru (Christiane Gregersdatter Juel), †27. juli 1745, begr. 31. juli s.å.; kancelliråd Billes frue (Mette Johanne Arenfeldt), begr.
24. dec. 1762.

†Kister. Ifølge DaAtlas VI, 595 fandtes i Ebbe
M u n k s begravelse seks kister, hvoraf indholdet
af fire opregnedes. Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger og Mumme var dog kun to af disse forsynede med indskrifter. I gravkrypten nævnede
DaAtlas »fem Liig af de Putbuscher«; ingen af
kisterne havde dog indskrifter. 1834 overflyttedes de sidstnævnte kister til kapellet, hvor der
dog ifølge Mumme 247 k u n var 10 i alt. Samtlige
kister fjernedes 1852, jfr. ovf.
†Kisteplader: 1) Jørgen Rosenkrantz til Vindinge, *30. juni 1634 i Odense, søn af Gunde
Rosenkrantz og Pernille Rosenkrantz, såret
26. aug. 1657 i slaget ved Frederiksodde og
†2. sept. s.å. i Middelfart (DaAtlas VI, 595;
Mumme 248). Indskriftens præcise ordlyd kendes ikke. Pladen fandtes ikke længere 1844.
2) Kirstine Rosencrandtz (Rosenkrantz),
*18. okt. 1625 i Skåne på sin fædrene gård,
Ø r u p , g . m . Ebbe Rosencrandtz (Rosenkrantz)
til Brangstrup (Bramstrup, N ø r r e Lyndelse
sogn, Å s u m hrd., Odense amt), †19. sept. 1678
(DaAtlas VI, 595; Mumme 247). Ved fjernelsen af
kisten 1852 bemærkedes ligheden mellem denne
og en anden unavngiven (vel Ebbe Rosenkrantz') med hensyn til nogle små »Metal-Lugninger« (vel søm) på læderbetrækket og jernbeslagets f o r m på hanken. 2 6 1 E n d n u bevaret 1844.
3) Ebbe Rosenkrantz til Bramstrup, søn af
Holger Rosenkrantz til Glimminge og Lene
Gyldenstjerne, †3. april 1683 (jfr. DaAtlas VI,
505; Mumme 248). Indskriftens præcise ordlyd
kendes ikke. Pladen fandtes ikke længere 1844.
4) Hans Hinrich Bibou, oberst, †7. marts 1720
i sin alders 67. år (Mumme 247f.). Tysk gravskrift, der endnu fandtes 1844.
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NOTER s. 957.

I indledningen er generelt gjort rede for de m a n g e
begravelser, der fandt sted i d o m k i r k e n efter reformationen og navnlig fra perioden efter 1618. På
s a m m e måde som stolestadernes gruppering (s.
581ff.) giver placeringen og u d f o r m n i n g e n af de enkelte begravelser et værdifuldt indtryk af sognets sociale hierarki.
Som anført s. 701 hørte koret til de foretrukne og
samtidig dyreste begravelsessteder ved siden af midtskibet og sideskibenes tre østligste fag. I koret var
allerede fra 1580'erne etableret et antal m u r e d e begravelser i forbindelse m e d kryptens nedrivning og
korgulvets sænkning. Hertil k o m en større begravelseskælder i korets fulde bredde, placeret længst m o d
øst m e d to vinduesfag i kirkens ø s t m u r og betegnet
Kirkens store begravelse.
I forbindelse m e d kirkens store istandsættelse o.
1750 synes begravelserne i koret kun i m i n d r e o m fang at være blevet berørt ud over løbende istandsættelser. For de øvrige begravelser i kirken betød m o -

derniseringen imidlertid en gennemgribende renovering. Som fremhævet af Magistraten i redegørelsen af
3. maj 1752 for det udførte arbejde (s. 708) søgte m a n
at bevare de i jordbegravelserne f u n d n e knogler,
»saavidt de underste M a n d s - og Fruentimmer-Stole
strækker sig«, ved at nedgrave dem i eller ved de
nærved placerede m u r e d e begravelser. For disse gjaldt,
at m a n »af Fornødenhed have maattet aabne og rengjøre (dem) for at faa Gulvet i Vaterpas, have haft
smaa Benkister ved Haanden og derudi nøje forvaret
de Ben, som derudi forefandtes, saa at alle Ting saaledes er bleven behandlet, at Ingen derpaa m e d skjellig
Føje kan have N o g e t at sige«. 1753 repareredes ikke
mindre end 45 begravelser af tømrermester Truels
Lund. Parallelt med kassationen af en lang række
gravsten blev adskillige private begravelser ved denne
lejlighed lagt ind under kirken. I et par af de største,
offentlige gravkrypter samledes en m æ n g d e kister,
hidflyttet fra andre steder i kirken, således i begravelserne i midtskibets 4. fag (Mumme 244, 265). E n d n u

Fig. 743. Oversigtsplan m e d omtrentlig angivelse af placeringen af †eftermiddelalderlige begravelser i o m råderne I - X (s. 8 7 5 f f ) . Tegning MN 1996 efter fig. 294. - Survey plan with the approximate indication of the place of
†post-medieval funerals in the areas I-X.
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1761 averterede m a n i de Berlingske aviser efter ejerm æ n d til ældre, endnu ikke t ø m t e begravelser. 6
I de sidste årtier af 1700-tallet aftog antallet af begravelser i kirken. Samtidig indledte m a n en o p f y l d ning af ældre grave. Som fastslået 1804 i en indberetning fra O d e n s e b y f o g e d blev der på hans tid m e get sjældent begravet lig i byens kirker, og når det
skete, drog m a n o m s o r g for, at gravstedet straks blev
fyldt og pålagt m e d sten for at forebygge stank. E n d videre nævnede han, at der i de seneste seks år allerede var opfyldt o m t r e n t 30 begravelser. 4 9 5
Forordningen af 22. februar 1805 markerede en definitiv afslutning på indretningen af nye gravsteder i
kirken og tillod k u n nedsættelse i arvebegravelser af
balsamerede lig, som forinden havde henstået to år i
et kapel. I månederne umiddelbart efter forordningen
var der hektisk aktivitet i kirken. I alt fyldtes 24 grave
med j o r d , afgravet af kirkegårdens »anden del«. 6 Ved
provstesynet 1818 advarede m a n dog m o d at bruge
j o r d f y l d på grund af f u g t p r o b l e m e r og anbefalede i
stedet en tilmuring af de hvælvede begravelser,
»hvorpaa da Gulvet kan lægges uden derefter at
synke«. 4 9 6 E n d n u fandtes dog i anden halvdel af
1800'erne adskillige kister tilbage, der i løbet af de
følgende årtier blev nedgravet på kirkegården. 1852
undersøgte kantor M u m m e og historikeren C. Paludan-Müller et antal kister, der på grund af deres f o r faldne tilstand anbefaledes nedgravet, heriblandt 10
kister fra krypten under Ebbe M u n k s kapel (jfr. s.
868), to fra den store østlige begravelseskælder under
kirkens alter (s. 885) og to fra nordre sideskibs
østende (fra kældergangen lige til højre for trappen
(til førnævnte begravelse) og fra den inderste, utilgængelige begravelse). 4 9 7
Ved Herholdts restaurering o. 1870 videreførtes
oprydningen blandt kisterne. Retableringen af den
middelalderlige k r y p t betød en sløjfning af de eftermiddelalderlige begravelser under det hidtidige k o r gulv. Fra kirkens store begravelse i midtskibets 1. fag
(†begravelse nr. III,1) blev således udflyttet et større
antal kister, der 1873 nedgravedes på kirkegården i en
lang grav, parallelt m e d Læseforeningens hus og øst
for Benzons m o n u m e n t (s. 926). Fra de øvrige begravelser i koret, h v o r ligene synes nedlagt i m u l d b e gravelser, samledes benene i den store gravhvælving
under trappen op til det nuværende kor (jfr. begravelse nr. 2 og †begravelse nr. IV,2a). 498 Et antal plader
fra disse kister er dog bevaret. H o v e d p a r t e n blev 1906
samlet og opsat på træplader i krypten s a m m e n m e d
enkelte plader fra de 1905 af Nationalmuseet undersøgte kister fra krypten under Valkendorfs kapel. A n dre plader opbevares på Møntergården, Odense, jfr.
kisteplader, mærket *. 236
Senere udgravninger i kirkegulvet i forbindelse
med såvel varmeinstallationer som med C. G. Schultz'
undersøgelser 1946-47 har ikke bragt nye oplysninger
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om de ældre begravelser. Ved en udgravning 1993 på
domkirkens nordside påvistes dog dele af en begravelse i †våbenhuset.
Hovedkilderne til beskrivelsen af de eftermiddelalderlige begravelser er som nævnt s. 699 de to f o r tegnelser fra 1758 og 1777 (1758-listen og 1777-listen),
udarbejdede efter den gennemgribende modernisering i 1700'ernes midte og beregnet som supplement
til et nu forsvundet gravkort, tilvejebragt 1753 af
borgmester Martfelt. Foruden de to udførlige beskrivelser kendes supplerende notater til disse i tre versioner, efter indholdet at d ø m m e nedfældet inden for
t i d s r u m m e t 1763-o. 1770. 499 Til sin beskrivelse af
d o m k i r k e n 1844 havde Mumme som nævnt s. 699 adgang til en omfangsrig, m e n nu ligeledes tabt begravelsesprotokol fra 1766 (Mumme 118), hvis oplysninger er inddraget i hans redegørelse. Også Vedel Simonsen, Samlinger har antagelig kendt denne eller en
tilsvarende fortegnelse.
På grundlag af dette materiale er rekonstrueret en
plan (fig. 743), h v o r den omtrentlige placering af de
respektive begravelser er angivet. Planen og den efterfølgende beskrivelse følger n u m m e r e r i n g e n fra de
to lister (og det tabte gravkort): I. Koret (ved sydsiden, nr. 1-5; ved nordsiden, nr. 6-10). II. Gangen ved
koret på den søndre side (nr. 1-8). Heraf er krypten u n der Ahlefeldts kapel, den såkaldte Glorupbegravelse
(nr. 1) behandlet særskilt s. 847. III. Gangen ved koret
på den nordre side. Ved siden imod og under koret (nr. 1-8).
Imod nordsiden eller kirkens mur (nr. 9-15). Af disse er
krypterne i og under Ebbe M u n k s kapel, den såkaldte
Podebusks (Putbus') begravelse (nr. 9) samt k r y p terne i og under Valkendorfs kapel, den såkaldte H e n ning Walchendorphs begravelse (nr. 14) beskrevet s.
873 og 836f. IV. Gangen fra den lille nordre kirkedør,
forbi koret og over til konsistoriedøren (jfr. fig. 294, E,4
og 5) (nr. 1-7). V. Den store gang mellem de lange mandsog kvindestole (nr. 1-2). VI. Under de lange mandsstole
(nr. 1-12.). VII. Under de lange kvindestole (nr. 1-12).
VIII. Den lille gang under de korte mandsstole (nr. 1-13).
IX. Den lille gang under de korte kvindestole (nr. 1-13).
X. Diverse begravelser i †våbenhus og tårnrum samt i nordre sideskibs vestligste fag (nr. 1-4).
Foruden de ovennævnte fortegnelser kendes fra
kirkens regnskaber m.v. en række oplysninger om
begravelser, der dog k u n anføres her, når der samtidig er oplysning om konkrete begravelsessteder, kister eller kisteplader. Endvidere er m e d udgangsp u n k t i registreringen af gravsten i Bircherod, Monumenta forsøgsvis antydet placeringen af en række begravelser ud fra en f o r m o d n i n g om gravens placering
i umiddelbar nærhed af gravstenen. Navnlig m h t . de
talrige begravelser i søndre sideskibs østligste fag
turde f o r m o d n i n g e r n e kunne underbygges af de afdødes nære indbyrdes slægtsforbindelser (familierne
Seeblad, Bager, Landorph og Bircherod).
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U n d e r de enkelte begravelser omtales deres u d f o r m n i n g (muret eller jordgrav), for så vidt dette er
angivet i de foreliggende lister; endvidere dimensionerne, h v o r målangivelserne i øst-vestgående retning
betegnes s o m længde, i nord-sydgående som bredde;
endelig placeringen, ikke mindst i relation til eventuelle gravminder (epitafium, gravsten). Hovedparten
af begravelserne må f o r m o d e s at have været utilgængelige eller »lukkede«, dvs. der har k u n været adgang
ved o p b r y d n i n g af gulvet og fjernelse af fliser eller
gravsten. Et m i n d r e antal har dog været »åbne«, således at adgangsvejen via en lem eller luge i gulvet har
været umiddelbar tilgængelig. Efter beskrivelsen af
gravene følger ejerhistorien, for så vidt den kendes,
og der redegøres i kronologisk rækkefølge for begravelser på stedet. Begravelsesdatoer (begr.) for
t i d s r u m m e t 1699-o. 1805 bygger, når ikke andet er
anført, på Kirkebøger, suppleret m e d Chr. Brandts tilføjelser for 1658-98 (s. 700). Endelig beskrives de tilhørende kister, kisteplader og -beslag samt eventuelt
begravelsesudstyr.
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1) (Fig. 90 og 743, nr. IV,2). Krypten, hvis n o r d væg udgøres af den middelalderlige strækmur i
mellembygningens tårnarkade (s. 262 med fig.
186) dækkes af et nord-sydgående tøndehvælv
og står med hvidtede vægge. R u m m e t s vestlige
del optages af en rekonstrueret (1947) frådstensmur, og halvdelen af kryptens østvæg g e n n e m brydes af en oprindelig kurvehanksbuet dør til
begravelse nr. 2.
Krypten er formentlig identisk med den i fortegnelserne af 1758 og 1777 omtalte begravelse
nr. IV,2, betegnet Kirkens begravelse (Mumme
244). Den var beskrevet som muret med kuglehvælv; 3¼ alen lang, 3½ alen bred (2,04x2,19 m).
Placeringen var mellem de lange kvindestole og
brystværket for koret (korskranken), mens åbningen lå på linje med foden af de lange kvindestole. Jfr. †gravsten nr. 87.
†Begravelser: Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger blev
her nedsat ligene af Jens Pedersen, †1707 og hustru
Maren Larsen, †1707.

2) (Fig. 90 og 743, IV,2a). Det uregelmæssige,
firkantede r u m med grathvælv og hvidtede
vægge ligger umiddelbart øst for begravelse nr.

1 og er i lighed med denne gjort tilgængeligt i
forbindelse med fremdragelsen af rester af frådstenskirkens krypt (s. 348). Ved denne lejlighed
fjernedes hovedparten af et yngre gulv af
Ølandsfliser, som delvis er bevaret inden for den
dør, som indsattes til korkrypten 1947.
Krypten er formentlig identisk med den i de
førnævnte fortegnelser omtalte begravelse nr.
LV,2a, ligeledes betegnet Kirkens begravelse (Mumme 244). Beskrevet som n y o p m u r e t , m e d kuglehvælv og formet som en uregelmæssig firkant,
4½ (5½) alen lang, 6 alen bred (2,82 (3,45)x3,76m).
Placeret under korskranken, i øst stødende m o d
†begravelse nr. I,9-10, i nord til den store k o r pille, i syd til midten af korgangen.
Antagelig indrettet i forbindelse med kirkens
istandsættelse o. 1750, tidligst nævnt 1758.
†Kister: Efter 1753 indsat 31 store og små kister fra
kirkens store †begravelse (nr. III,1). Ved kryptens retablering fra 1873 blev ben fra begravelserne under
koret samlet og placeret her. 4 9 8

3) (Fig. 90, 568, 604 og 743, IV, 4a). Det firkantede rum, som ligger syd for begravelse nr. 2,
svarer i hovedtræk til u d f o r m n i n g e n af denne.
Det dækkes af grathvælv og har hvidtede vægge
samt et nyere gulv af Ølandsfliser, der var taget op i forbindelse med udgravningerne 194647. Herefter indsattes en firkantet dør til k o r krypten, svarende til indgangen m o d nord, jfr.
fig. 160. I kryptens vestvæg ses en blændet k u r vehanksbuet dør til en nu utilgængelig gravkrypt.
Formentlig identisk med †begravelse nr.
LV,4a, tilhørende kirken og vel nyindrettet o.
1750 som de to førnævnte (Mumme 244). Beskrevet som ny og muret med krydshvælv; 4
alen lang, 6 alen bred (2,51x3,76 m). 5 0 0 Åbning
til gang fra nr. LV,4; under korskranken, i øst
stødende op til I,3, i nord til IV,2 og i syd til
korets sidste pille.
Tidligst nævnt 1758. I begravelsen er i nyere
tid placeret fire kister, jfr. s. 715, 744, 840 og
843.
†Kister. 1758 og 1777 er omtalt plads til seks kister.
1784 overførtes fra kirkens store begravelser 15 kister
hertil, jfr. ovf.
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Fig. 744-45. *Kisteplader nr. 1-2. Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. 744. *Kisteplade nr. 1
for Catharina Magdalena Lund (†1715) (s. 878). 745. *Kisteplade nr. 2 for stiftsprovst Jørgen Jørgensen Karstens
(†1717) (s. 878). - *Coffin plates no. 1-2. 744. *Coffin plate no. 1 for Catharina Magdalena Lund (†1715). 745. *Coffin
plate no. 2 for Archdeacon Jørgen Jørgensen Karstens. (†1717).
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BEGRAVELSER
I. Koret.
(Midtskibets tre østligste fag)
1) (Fig. 743, nr. I,1). Borggreve Christoph von
Dohnas begravelse (Mumme 131). Jfr. epitafium
nr. 2, gravsten nr. 8, †gravsten nr. 22. Muret,
med krydshvælv, hvorover fire bjælker; 5/6 alen
lang, 5 alen 3 kvarter bred (3,45x3,61 m). I k o rets sydside, anført som nr. 1, ved pille (c1),
hvorpå det tilhørende epitafium findes. M o d
sydøst grænsende til Glorupbegravelsen (s.
847), og »under det öwerste afsatz i Choret med
den anden ende« (vel alterpodiet); m o d søndre
sideskib var et jernvindue. En nedgang med to
trin fra knæfaldet ved alteret, placeret foran
gravstenen (nr. 8, tidligere †gravsten nr. 22) i

s a m m e linje som sten over borgmester Rosenvinge og professor Landorph (gravsten nr. 16,
†gravsten nr. 88). 1786 bekostedes nye bjælker
til begravelsen.
Von D o h n a fik 22.juli 1584 en standsmæssig
begravelse i Odense, der var bekostet af k o n gen. 501 Hvorvidt dette også gjaldt for indretningen af den murede begravelse, eller om denne
bekostedes af hans yngre bror, Fabian von
Dohna i lighed med det store vægepitafium, er
ikke klart.
Jacob Bircherod noterede før 1737, at byens
præster havde fået graven overladt »for intet,
saa at Borggrevens og Præstens Ligkiste staae
nu sammen«. 5 0 2 Det drejer sig sandsynligvis om
denne begravelse, som kirkeværgen 1713 lod
åbne i koret, idet præsten ville købe den. 6 I begravelsen nedsattes kister for m e d l e m m e r af familierne Karstens og Bloch. Således anførtes det
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s.å. ved højre side under communionssædet (dvs.
skriftestolen) hos sin salig mand, Mathias Bloch † k i steplade nr. 4); j o m f r u Bloch (vel datter af o v e n nævnte), begr. 18. febr. 1789.
†Kister. I begravelsen var 1758 og endnu 1777 registreret ni kister, dvs. fire store, hvorpå stod to store
og tre små. Heri kan have hvilet en række af de ovf.
nævnte.

bl.a. i kirkebogen 1789, at j o m f r u Bloch begravedes i koret i grev Dohnas begravelse, hvor
hendes familie lå. I forbindelse med begravelsernes t ø m n i n g ved kryptens genskabelse b e m æ r kedes det på s a m m e måde, at de tilbageblevne
kister ingen forbindelse havde med borggreven. 4 9 8 Kisternes indhold blev s a m m e n med ben
fra de øvrige begravelser i koret nedlagt i begravelsen vest for krypten. Vedr. de bevarede
kisteplader, jfr. ndf.

*Kisteplader. 1) (Fig. 744), 1715. Catharina M a g dalena Lundt (Lund), *28. maj 1679 i K ø b e n havn, datter af sekretær og gehejmeregistrator
ved Kancelliet, Hendrich Lundt og Christina
Lang, g . m . Jørgen Karstens 1699, †8. juli 1715 i
Odense. Af kobber, 37x27 cm. Ottekantet m e d
hvælvet skriftfelt, smal fane. Dansk indskrift
med fordybede versaler. I Møntergården,
Odense (inv.nr. 1995/418).
2) (Fig. 745), 1717. Jörgen (Jørgen Jørgensen)
Karstens, sognepræst for O r e og Brenderup
menigheder, 1685 provst i Vends herred, 1688
præst i Haarslev og 8. nov. 1699 stiftsprovst på
Fyn, provst i Odense herred og sognepræst i S.
Knuds kirke samt assessor i Konsistorium ved
Københavns universitet. *28.juli 1660 i K ø b e n havn, søn af Jörgen Karstens, kgl. renteskriver
og Anna Hansdatter Lyng, 1° g . m . Mette
Worm, hans forgænger Jesper Lauritzius' enke
(Lauritzen Schmidt, sognepræst i Brenderup)
m o r til Sille Karstens (se ndf.), 2° g . m . Catharina Magdalene Lund (se ovf.). †23.juni (1717).
»Hans Lærdom var Extraordinaire og Hans
Embeders forrettning incomparable(,) Hans
forstand Excellent, Hans D y d oc Christendom
opbyggelig (...)«. Af kobber, 42x29,8 cm. O t tekantet med stærkt hvælvet skriftfelt. Dansk
indskrift med graveret kursiv. I Møntergården,
Odense (inv.nr. 1995/420).

Begravelser: Christoph v o n D o h n a , †4. juli 1584,
begr. 22. juli s.å.; Catharina Magdalena Lund, †8. juli
1715, begr. 30. juli s.å. og midlertidigt nedsat i Podebusks begravelse (s. 867), 1717-18 overført hertil † k i steplade nr. 1); Anders, søn af stiftsprovst Mathias
Andersen Bloch, begr. 12. dec. 1718 i familiens begravelse i koret (vel her); stiftsprovst Jørgen J ø r g e n sen Karstens, †23. j u n i 1717, begr. 12. juli s.å. i koret
ved den højre side m o d skriftestolen † k i s t e p l a d e nr.
2); Mathias Andersen Blochs søn, nedsat her 16. nov.
1725; stiftsprovst Mathias Andersen Bloch, †27. nov.
1729, begr. 5. dec. s.å. † k i s t e p l a d e nr. 3); Sille J ø r gensdatter Karstens, †14. nov. 1765, begr. 22. nov.

3) (Fig. 746), 1729. Matthias (Mathias A n d e r sen) Bloch, lektor og canonicus i Christiania
1712, stiftsprovst (1717), sognepræst i S. Knuds
kirke 1713 og provst over Odense hrd. (1717),
*(24. okt.) 1682 i Odense, †l. søndag i advent
(27. nov.) 1729, g . m . sin forgængers datter, Sille
Karstens 1715. Af bly, 37x33 cm. Fladoval med
smal fane. Dansk indskrift med graveret antikva. Efter personalia gravvers, forfattet af b r o deren og efterfølgeren, Hans Andersen Bloch
(Bloch I,3, 677):

Fig. 746. *Kisteplade nr. 3 for stiftsprovst Mathias
Andersen Bloch (†1729) (s. 878). Møntergården,
Odense. Henrik W i c h m a n n fot. 1995. - *Coffin plate
no. 3 for Archdeacon Mathias Andersen Bloch (†1729).

†EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
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»Her Hviler Just D e n M a n d Hvis L æ r d o m Var Saa
Fyndig
Hvis Dyd(,) Hvis Visdom og Hvis Roes var N o c k
som Kyndig
Her Hviler D e n S o m Var en Ret Extract af Det
Som Alle prise maae og D ø m m e S m u g t og Ret.
Til Guds og Kongens Roes H a n d ville Her Frembære
Hvad, Som var Lærdt og got, For H a n d Var Sat i ære
Med Graad Vi Klage maae at H a n d er lagt i M u l d
Som eied meere end al Verdens gods og guld«.

I Møntergården, Odense (inv. nr. 1995/416).
4) (Fig. 747), 1765. Sille [Ka]rstens (Bloch),
*28. febr. 1690, 28. febr. 1715 g . m . Mathias
Bloch, [stifts]provst og sognepræst ved d o m k i r ken, med hvem hun havde fem sønner og tre
døtre, [†14. nov. 1765]. Af børnene overlevede
en søn, nu biskop i Ribe stift (Jørgen Karstens
Bloch) og en datter. Af bly, ca. 42x33 cm.
Skjoldformet med hvælvet, stærkt forvitret
skriftfelt, fane formet som rocaillekartouche
med graverede blomster og grene. Dansk indskrift med graveret kursiv. I Møntergården,
Odense (uden inv. nr).
2) (Fig. 743, I,2). Professor Knud Landorphs begravelse (Mumme 126-29). Jfr. epitafium nr. 13,
gravsten nr. 16 og †gravsten nr. 88. Muret, med
kuglehvælv, antagelig tøndehvælv med stikkapper; 4 alen 8 t o m m e r lang, 3 alen bred (2,72x
1,88 m). I korets sydside, 1. eller 2. fag. N e d gang ved det sæde af skolens stole (korstolene,
s. 587f.), som er ved von Dohnas begravelse i
øst, ved biskop Laurids Jacobsen Hindsholms i
vest og ved Knud Mikkelsen Akeleyes m o d
nord. I nærheden af epitafium nr. 13 på pille (b1)
i korets sydrække. O p f y l d t 1798, jfr. Vedel Simonsen, Samlinger.
Erhvervet 1694 af Knud Landorph for 150
rdl., efter betalingen at d ø m m e vel i første
række beregnet til tre kister for ham selv, hans
hustru, Birgitte Bircherod og sidstnævntes
mand af første ægteskab, borgmester Willum
Jensen Rosenvinge (†1684).6 Ifølge fundats af 7.
jan. 1772 skænkedes fra boet efter Andreas von
Bergen 100 rdl. til vedligeholdelse af denne,
hans svigerforældres begravelse. 503
Begravelser: Heri var antagelig: Willum Jensen R o senvinge, †19. j u n i 1684, begr. 26. j u n i s.å. - vel m i d -

Fig. 747. *Kisteplade nr. 4 for Sille Karstens Bloch
(†1765) (s. 879). Møntergården, Odense. Henrik
Wichmann fot. 1995. - * C o f f i n plate no. 4 for Sille
Karstens Bloch (†1765).
lertidigt - i Hans Bruns begravelse (nr. III,13); 6 K n u d
Landorph, †9. sept. 1711, begr. 13. sept. s.å.; k o n r e k tor Christian Henrik Luja, †26. jan. 1714, begr.
5. febr. s.å. i salig magister Knuds (Landorph) begravelse i koret; 5 0 4 Birgitte Bircherod Landorph,
†21. april 1742, begr. 30. april s.å. i sin begravelse i
koret; 6 konferensråd Frederik Christian Lente Adeler,
†1791, nedsat her 19. sept. s.å., efter at liget var overflyttet fra Vittinghofs (Valkendorfs) begravelse.
†Kister. 1758 og 1777 er anført to store kister samt
en benkiste og krypten betegnet som fyldt.

3) (Fig. 743, I,3). Biskop Laurids Jacobsen (Hindsholm)s begravelse (Mumme 132f.). Jfr. gravsten nr.
13 og †gravsten nr. 72. Muret, med kuglehvælv;
3 alen 22 t o m m e r lang, 3 alen bred (2,46x1,88
m). I korets sydside, antagelig 2. fag. Placeret
således, at den bageste m u r begyndte under trinnet foran skolens stole (korstolene, jfr. s. 587f.)
og begravelsen dermed gik længere ud i gangen
(vel korets midtgang) end de øvrige; mellem
Landorphs begravelse i øst, biskop Lodbergs
(I,4) i vest, rådmand Hahns i syd (I,5) og Jens
Mules i nord (I,8).
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1767 og igen 1779 bekostedes nye bjælker.
1789 istandsat på kirkens bekostning. 5 0 5
Biskoppen erhvervede sin begravelse 1656 for
100 rdl., betalt til kirkeværge Hans Diur. 5 0 6
Begravelser: Laurids Jacobsen (Hindsholm), †30.
aug. 1663, begr. 10. sept. s.å.; hustruen Anna J ø r gensdatter Mule, †25. nov. 1677, begr. 14. dec. s.å.;
læge Christian Henrik Luja, †19. april 1709, begr.
23. april s.å. i koret (vel her) (†kisteplade); Abigael
Luja, begr. 23. jan. 1732 i sin begravelse i koret (her?).
†Kister. 1758 og endnu 1777 er nævnt fire gamle
kister oven på hinanden og krypten karakteriseret
som fyldt.

†Kisteplade: (Fig. 808), 1709. Christian Hendric
(Henrik) Luja, assessor i konsistorialkollegiet og
praktiserende doktor i medicin; ved en sagte og
salig død bortkaldt 19. apr. 1709 i en alder af 80
år og 6 måneder, 1° g . m . Karen Mule i seks år
(1657-63), 2° g . m . Abigael, datter af biskop Laurids Jacobsen (Hindsholm), jfr. alterstager nr. 3
(s. 559) og †gravsten nr. 72. Dansk kursivindskrift. I hjørnerne af hovedfeltet med personalia
vers, de øverste af religiøst indhold, de nederste
ærevers:
»Mit støv her ligger ned i Muld,
M i n sjiel saa reen som lutter Guld,
Er alt i himlens glæde,
Naar Gud paa hin D a g kalde m i g
Da skal ieg blive Engle-liig,
Mit Halleluja qvæde«.
»Ald den D y d og ald den Æ r e
som om n o g e n meldes Kand
skal et Æ r e M i n d e være
O m den f r o m m e salig Mand,
Faa hand havde liig i Live
I hans D ø d hand Salig blev
Gid saa ieg og maatte blive
s o m med Graad hans Gravskrift skrev«. 5 0 7

4) (Fig. 743, I,4). Biskop Jacob Lodbergs begravelse
(Mumme 136f.). 508 Jfr. gravsten nr. 6. Muret,
overdækket med bjælker; 4 alen lang, 3 alen 1
kvarter bred (2,51x2,03 m). I korets sydside, antagelig i 2. fag; nedgang ved den derved placerede ligsten, (gravsten nr. 6). Istandsat 1769 på
kirkens bekostning (1777 -listen) og 1798 opfyldt
med j o r d (Mumme 136). Erhvervet 1728 for 100
rdl. 6

Begravelser: Heri var antagelig: Maria D o r o t h e a
Schöbel, †19. okt. 1731;509 Jacob Lodberg, †31. dec.
1731, begr. 23. jan. 1732.
†Kister. 1758 og endnu 1777 er nævnt to kister på
gulvet og en ny benkiste og krypten karakteriseret
som fyldt.

†Kisteplade: Ifølge MarmDan (I, 218) fandtes en
kobberplade på biskop Lodbergs kiste m e d personalia på latin, forfattet af broderen Jens Lodberg, læge i Ålborg. Skriftsted på græsk efter
gravskriften (Mat. 25,21).
5) (Fig. 743, I,5). Rådmand Jørgen Hahnes begravelse (Mumme 135f.). Jfr. †gravsten nr. 78. M u ret, med tøndehvælv; 4 alen lang og 3 alen 2
t o m m e r bred (2,51x1,93 m). I korets sydside,
antagelig i 3. fag. Åbning belagt med små fliser,
ved forenden af skolens stole (korstolene) og tæt
ved professorstolen (†lukkede stole nr. 4, jfr. s.
592). 1782 belagt med nye bjælker på kirkens
bekostning (Mumme 136). Antagelig erhvervet
o. 1680 af professor Jørgen Hermansen H a h n e
eller af hans sted- og svigerfader, professor J ø r gen Berthelsen Taulov, der nedsattes her dette
år; siden hen benyttet af førstnævnte og dennes
arvinger.
Begravelser: Jørgen Berthelsen Taulov, †14. m a j
1680, begr. 25. maj s.å. af Jørgen Hahne; J ø r g e n H a h nes to børn, begr. l . j u n i 1680 og 11. jan. 1683;510 J ø r gen Hahnes hustru, Anna Catharina Taulov,
†27. aug. 1683, begr. 3. sept. s.å.; 511 Else Jørgensdatter
Mule, Jørgen Hahnes m o r og Jørgen Berthelsen Taulovs tredje hustru, begr. 20. febr. 1687; Jørgen H a h nes barn, begr. 24.juli 1690; Jørgen H e r m a n s e n
Hahne, †l. april 1699, begr. 12. april s.å.; J ø r g e n
Hahne, rådmand, begr. l . j u n i 1730; Anders Melbye,
postmester, begr. under »Hørernes Stoel« 19. m a j
1749; m a d a m e Hahne, begr. 30. jan. 1756.
†Kister. Uanset antallet af begravelser er 1758 og
1777 kun nævnt to kister.

6) (Fig. 743, I,6). Knud Mikkelsen (Akeleye)s begravelse (Mumme 118f.). Jfr. †epitafium nr. 7 og
†gravsten nr. 58. Muret med tøndehvælv, 3/6
alen lang, 2 alen bred (2,19x1,25 m). I korets
nordside som nr. 1, antagelig i 1. fag, ved trappen til †begravelse nr. I,1 og åbningen til nr. I,2;
af Mumme anført som værende på højre side af
koret foran de to trin ved knæfaldet.

†EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Uanset betegnelsen, der henviser til K n u d
Mikkelsen Akeleye (†1588 og begravet i Kølstrup kirke), synes begravelsen alene at være anvendt til hans søn, Christian Knudsen Akeleye
og dennes familie. 1632 skænkede Margrethe
(Justsdatter Urne), enke efter K n u d Mikkelsen,
100 rdl. til kirken for stedsønnens begravelse i
den murede grav i koret, hvor hans salig hustru
(Regitze Sparre, †1610) lå.
Begravelser: Regitze Sparre, †18. febr. 1610; C h r i stian Knudsen Akeleye, †11. marts 1632.
†Kister. 1758 og 1777 er k u n nævnt en stor kiste og
krypten karakteriseret s o m fyldt. I listen fra o. 1770
nævnes yderligere en lille ny benkiste.

7) (Fig. 743, I,7). Kirkens begravelse (Mumme
120f.). N y e r e muret begravelse med krydshvælv, 3 alen 15 t o m m e r lang, 4 alen 3 kvarter
bred (2,27x2,98 m). I korets nordside som nr. 2.
Åbning ved enden af den førnævnte begravelse
og midt for Landorphs †begravelse (nr. I,2).
O v e r begravelsen lå †gravsten nr. 50 og senere
(fra 1753) nr. 110. 1767 repareret på kirkens bekostning.
Begravelsen omtales 1758 som n y o p m u r e t
med plads til tre kister og erstattede en ældre
†jordbegravelse, tilhørendejomfru (Maren) N o r bye, dækket af den ovennævnte †gravsten. 1712
betaltes murermesteren for at tilmure den lille
begravelse i koret, som »den j o m f r u ligger i«,
formentlig denne. 6
Begravelser: Margrete N o r b y , †9. nov. 1617; Maren
N o r b y , †mellem 17. nov. og 17. dec. 1628 og vel begravet her.
†Kister. 1758 nævnes alene en lille benkiste, der kan
have r u m m e t de jordiske rester af de ovennævnte.

8) (Fig. 743, I,8). Doktor Jens Mules begravelse
(Mumme 121f.). Jfr. gravsten nr. 10 og †gravsten
nr. 60. Muret, med krydshvælv, 3 alen 3 kvarter
lang, 5 alen 3 kvarter bred (2,35x3,61 m). Placeret i korets nordside som nr. 3 mellem I,7 i øst
og I,9 i vest, med I,3 i syd, m o d nord tæt ind til
m u r e n bag nordrækken af skolens stole (korstolene), dvs. antagelig i 2. fag. Repareret 1770 på
kirkens bekostning. Ifølge Mumme opfyldt 1801.
Erhvervet 1621 af Jens Mule, der betalte 150 rdl.
og 2 rosenobler for et lejersted og en muret grav
til sin hustru (og sig selv). 6
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Begravelser: Else Hansdatter, †30. marts 1623; Jens
Mule, begr. 4. juni 1633;512 muligvis A n n e Willumsdatter, ovennævntes anden hustru, †6. okt. 1652;
Mette Jensdatter Mule, datter af ovennævnte, nedsat
2. marts 1681, efter at liget var overført fra Vindinge
kirke (Vindinge hrd., O d e n s e amt). 5 1 3
†Kister. 1758 og 1777 nævnes kun en ny benkiste
samt plads til yderligere fire store kister.

9) (Fig. 743, I,9). Professor Lauritz Lujas begravelse (Mumme 123). Muret, med tøndehvælv, 4
alen lang og 3 alen 1 kvarter bred (2,51x2,03 m).
I korets nordside som nr. 4. Mellem I,8 i øst,
kirkens nye begravelse under korskranken i vest
(LV,2), I,4 i syd, hvor åbningerne støder sammen, og I,10 i nord, dvs. antagelig i 3. fag.
Ifølge Jens Bircherods dagbogsoptegnelser
23.juli 1677 tog en murermester mål til en ny
muret grav, i første instans beregnet til den afdøde Maren May, g . m . Ludvig Stoud, stiftsprovst i Odense, senere biskop i Stavanger. 514
Begravelsen benyttedes senere af Stouds datter,
Cathrine Ludvigsdatter Stoud og svigersønnen,
professor Lauritz Luja.
Begravelser: Maren May, begr. 1. aug. 1677; et barn
af Ludvig Stoud, begr. 28. m a j 1680;6 Karen Stoud,
begr. 29. febr. 1686;515 »hr. Lodvigs barn«, begr.
6. sept. 1698; Sophie Pedersdatter (Ludvig Stouds anden hustru), begr. i O d e n s e (her?) 20. sept. 1716; Lauritz Lujas kæreste (Cathrine Ludvigsdatter Stoud)
†26. m a j 1722, begr. 3 . j u n i s.å.; Lauritz Luja,
†19. okt. 1732, begr. 27. okt. s.å.; Anna Cathrine Lauritzdatter Luja, enke efter Hans Bircherod, begr. 24.
april 1743 efter at liget var overført fra Særslev kirke;
oberstløjtnant Berger, begr. 26. juni 1769. 6
†Kister. 1758 og 1777 registreredes to forfaldne kister, hvorpå en stor benkiste; den udaterede fortegnelse (o. 1770) anfører dog to kister øverst.

10) (Fig. 743, I,10). Medicus Cornelius Hamsforts
begravelse (Mumme 123). Jfr. †gravsten nr. 32 og
56. Muret, med tøndehvælv, 3½ alen lang, 2lA
alen bred (2,19x1,56 m). I korets nordside som
nr. 5, mellem I,8 i øst, den nye begravelse under
korskranken i vest (IV,2), I,9 i syd og professorstolen i nord (†lukkede stole nr. 4, jfr. s. 592).
Erhvervet af Cornelius H a m s f o r t (den y n g re), †1627. Hans søster, Magdalena Hamsfort,
satte formentlig s a m m e sted 1623 en markeringssten (†gravsten nr. 56) for at markere ejer-
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forholdet. 1629 betalte hun 150 rdl. for sin begravelse i koret (denne eller en nærvedliggende?). 6
Begravelser: Antagelig Cornelius H a m s f o r t (den
yngre), †13. maj 1627; en søn af denne, ligeledes lydende navnet Cornelius H a m s f o r t , begravedes
19. aug. 1640 i d o m k i r k e n (her?); 516 antagelig Katharina Jers, †o. 1655; endvidere Magdalena H a m s f o r t ,
enke efter Hieronimus Thenner, †efter 1633.517

Foruden de fra de to bevarede fortegnelser anførte begravelser kendes fra kilderne en begravelse for borgmester Jens Madsen Rosenberg, placeret ved siden af Ludvig Stouds begravelser (I,9).
Erhvervet 30. juli 1681 med plads til to lig. 518
Begravelser: Pernille Ottesdatter Langemach, Jens
Madsen Rosenbergs hustru, †28. aug. 1681, begr.
9. aug. s.å.; 519 Jens Madsen Rosenberg, begr. 7.juni
1682; Barbara Jensdatter Rosenberg, datter af ovennævnte, begr. 20. dec. 1686. 6

II. Gangen ved koret på den søndre side.
(Søndre sideskibs tre østligste fag).

†Kiste. 1758 og 1777 er k u n nævnt en kiste.

Borgmester Sivert Pedersens begravelse. Antagelig
i søndre sideskibs østligste del, jfr. †gravsten
nr. 29.
Begravelser: Antagelig Maren Olufsdatter Bager,
†13. juni 1598; Sivert Pedersen, †14. dec. 1599, begr.
23. dec. s.å.

Karen salig Johan Borchertsens (Borchardtsen) begravelse (tidl. Niels Olufsen Bagers begravelse). Placeret umiddelbart vest for II,1, jfr. s. 826. Jfr.
†gravsten nr. 71. Muligvis tæt ved eller identisk
med ovennævnte (II,2). 1661 fik arvingerne efter
Karen Nielsdatter Bager (enke efter Johan B o r chardtsen, †1617) tilladelse til at lade hendes lig
overføre fra N y b o r g til S. Knuds kirke, hvor
hun blev gravsat hos sine forældre, Niels O l u f sen Bager og Maren Knudsdatter Seeblad, en
søster til O t t o Knudsen Seeblad (se ndf.). 5 2 1
Begravelser: Antagelig Niels Olufsen Bager, †1602
og Maren Knudsdatter Seeblad, †1641; Karen Nielsdatter Bager, †før 4. okt. 1661; Niels Ottendals h u stru, †før 9. maj 1676. 6

1) (Fig. 743, II,1). Glorupbegravelsen, jfr. s. 847.
2) (Fig. 743, II,2). Doktor Jens Bircherods begravelse (Mumme 162). Jfr. epitafium nr. 15 og †gravsten nr. 90. Muret, 1758 omtalt som »nu« overdækket med tøndehvælv; ingen åbning. Imellem
søndre sideskibs 1. og 2. fag uden for Glorupbegravelsen, ved sydmuren, ved trappen til pulpiturerne (s. 602).
Begravelsen, til hvis vedligeholdelse Jens Bircherods enke, Søster Albertsdatter Bartholin
skænkede 200 rdl. i henhold til testamente af 24.
febr. 1713, tilhørte oprindelig biskoppens oldemor, Abigael Hasebart, g . m . O t t o Knudsen
Seeblad. Som udtrykkeligt anført havde det været Jens Bircherods ønske efter sin død at blive
nedsat i denne begravelse. 5 2 0 Oldeforældrene
ejede tillige den ndf. omtalte begravelse (II,3),
som denne kan være udskilt af.
Begravelser: Jens Bircherod, †22. nov. 1708, hidført
fra Ålborg og begr. her 12. apr. 1717 samtidig med sin
efterladte hustru, Søster Albertsdatter Bartholin,
†1717; Sille Kirstine Rosenvinge, niece til Jens Bircherod, steddatter af K n u d Landorph, begr. 7. marts
1720.

Knud Rickertsen Seeblads begravelse. Jfr. †epitafium nr. 4. Antagelig i søndre sideskibs østende,
jfr. epitafiets registreringsrækkefølge i Bircherod, Monumenta.522
Begravelser:

Knud

Rickertsen

Seeblad,

†6.juni

1621.
Hans Holtendorfs og Margrete Nielsdatter Bagers begravelse. Jfr. †gravsten nr. 31 og 44. Antagelig i
søndre sideskibs østende, tæt ved ovennævnte
eller identisk med denne; jfr. også gravstenenes
registreringsrækkefølge i Bircherod, Monumenta.523
Begravelser: Anne Holtendorf, †24. dec. 1601; Niels
Holtendorf, †30. maj 1602; K n u d Holtendorf,
†27. juli 1607; Maren Holtendorf, †22. juni 1608. M u ligvis Hans Holtendorf, †o. 1620; muligvis Margrete
Nielsdatter Bager, †efter 1627. 524

3) (Fig. 743, II,3). Otto Knudsen Seeblads begravelse (Mumme 164f.). Jfr. gravsten nr. 9 og †gravsten nr. 75. Muret; placeret i søndre sideskibs 1.
fag, »lige for mod« korets mur. 1779 belagt med
nye bjælker. Købt 1634 af Abigael Hasebart. 6

†EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
Begravelser: O t t o Knudsen Seeblad, †13. sept. 1631;
hans to hustruer, Birgitte Lauridsdatter, †o. 1613, og
Abigael Hasebart, †27. dec. 1667, begr. 7. jan. 1668;
Antonius Ottesen Seeblad, †4. marts 1664, begr.
11. marts s.å.; assessor Langsted (Hieronymus Langsted), begr. 18. m a j 1795.
†Kister. 1681 blev knoglerne af O t t o Knudsen Seeblad og Birgitte Lauridsdatter samt af deres søn, A n tonius Ottesen Seeblad, optaget af deres forrådnede
og sønderfaldne kister og nedlagt samlet, indsvøbt i
et rent lagen, i en lille ny benkiste. Ved handlingen
bistod Jens og Jacob Bircherod, hvis oldeforældre og
m o r m o r s bror således blev hædret. I sin øjenvidneskildring herfra nævnede Jens Bircherod en †silkepude fra sidstnævntes kiste, u d f ø r t af så stærkt tøj, at
det ikke k u n n e rykkes i stykker. 5 2 5

Jørgen Arntsens begravelse. Jfr. †gravsten nr. 42.
Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger placeret ved
Glorupbegravelsen (nr. II,1) tæt op ved k o r m u ren (her?).
Begravelse: Jørgen Arntsen, †1607.

Barbara Arntsdatters (g.m. Willum Lucassen) begravelse. 1. sept. 1643 betalte Jørgen og Hans Willumsen 50 rdl. for deres m o r s lejersted, dvs. enten for en selvstændig begravelse eller for nedsættelse i en ældre begravelse, tilhørende hendes
1617 afdøde ægtemand, Willum Lucassen (eller
hendes bror, Jørgen Arntsen). 6 Jfr. †gravsten nr.
42 og 47. Heri kan også Hans Willumsen være
begravet; han nedsattes i en ældre begravelse
(denne?). 526
Begravelser: Willum Lucassen, †12. jan. 1617; Giertrud Lucassen, †18. maj 1617; Barbara Arntsdatter,
†5.juni 1643; muligvis Hans Willumsen, †21.okt.
1671, begr. 15. nov. s.å. 527
†Kiste. I modstrid med forordningerne havde Hans
Willumsens kiste frynsebesætning, h v o r f o r der rejstes
tiltale m o d arvingerne af byens kæmner. 5 2 8

Lucas Willumsens begravelse. 10.juli 1641 betaltes
100 rdl. for Lucas Willumsens begravelse af hans
brødre (Hans og Jørgen Willumsen). 6 Begravelsen kan være identisk m e d ovennævnte.
Begravelse:
1640. 529

Lucas

Willumsen,

begr.

20.

sept.

Knud Ottesen Seeblads begravelse. Jfr. †epitafium
nr. 14 over O t t o Seeblad. 12. juli 1641 betaltes 50
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rdl. for hans lejersted. 6 I søndre sideskib, antagelig i eller i nærheden af begravelsen for
K n u d Ottesen Seeblads forældre, O t t e Knudsen
Seeblad og Birgitte Lauridsdatter.
Begravelser: K n u d Ottesen Seeblad, †før 12.juli
1641; O t t o Knudsen Seeblad, †5. marts 1676, begr.
5. april s.å. i sin faders grav i henhold til kgl. bevilling. 6

4) (Fig. 743, II,4). Justitsråd Andreas von Bergens
begravelse (Mumme 170). Antagelig muret; i søndre sideskib, formentlig mellem 1. og 2. fag,
nær epitafium nr. 24 og (†)gravsten nr. 1. Jfr.
også dåbsfad nr. 1-2. O p f y l d t med j o r d august
1798. 261
1772 betaltes 100 rdl. fra von Bergens bo til
vedligeholdelse af begravelsen, der formentlig
var erhvervet en halv snes år tidligere. 503
Begravelser: Karen Landorph, †25. juli 1761, begr.
5. aug. s.å.; Andreas v o n Bergen, †8. marts 1763,
begr. 23. marts s.å.; fru etatsrådinde Baar (Birgittha
Catharina v o n Bergen), begr. 31. marts 1788; Jens
Baar, nedsat her(?) 11.juni 1788; etatsråd Schefer
(Schäfer?) og frues lig, begr. 29. juli 1789.

5) (Fig. 743, II,5). En lille j o r d g r a v (Mumme
170). I søndre sideskib, nær ved II,4, dvs. antagelig i 2. fag.
6) (Fig. 743, II,6). Kancelliråd Jens Dreyers begravelse (Mumme 171). Jfr. gravsten nr. 7. Muret;
i den ene ende 4/4 alen lang, i den anden ende 3½
alen lang, bredde 6/4 alen (2,67-2,19mx4,08 m).
I søndre sideskib mellem 2. og 3. fag, ud for den
lille †kordør. Åbningen lå på linje med de andre
grave langs ned ad gangen. Ved begravelsen
omtales 1704, 1707 og 1725 den gamle altertavle
(s. 548). Mindre istandsættelse 1832. 102
Erhvervet af Jens Dreyer 1742 ved en sammenlægning af to eller antagelig tre ældre begravelser, tidligere tilhørende Henrik Folmer,
buntmager (skøde af 29. dec. 1693), 530 Johan
Christian Hollender (erhvervet 1715 af arvingerne efter salig Niels Rasmussen) 6 og Rasmus
Farver.
Begravelser: Heri var antagelig: Cathrine Jørgensdatter, g . m . Henrik Folmer, †1693; Henrik Folmer,
begr. 6 . j u n i 1704 »ved den gamle altertavle i hans
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egen begravelse«; Niels Rasmussen, vinhandler,
begr. 18. juli 1707 »ved dend gamble Altertaffle«; J o han Hollender, k ø b m a n d , begr. 5. jan. 1720; »mad a m e Holsis« (Amalia, g . m . Niels Hals), begr. 26.
jan. 1725 i den begravelse, »som den gamble Altertaulle stoed« (her eller nr. II,7?); 6 Christian Hamans
søns lig, nedsat 25. j u n i 1725 i en begravelse uden for
den lille k o r d ø r ved Glorupbegravelsen (her?); M a thias Rasmussen, farver, begr. 14. marts 1730 smst.;
Jens Dreyers barn, begr. 3. marts 1734 i salig H a m a n s
begravelse; Jens Dreyers tre børn, nedsat i m a d a m
H a m a n s begravelse (her?), hhv. 6. marts og 26. aug.
1741 samt 19. m a j 1742; Daniel og Peder Dreyer,
begr. hhv. 10. og 14. okt. 1746; Simon Dreyer, studiosus, begr. 9. sept. 1747; Jens Dreyer, begr. 21. sept.
1753; j o m f r u Hals, begr. 20. nov. 1754 tæt uden for
konsistoriedøren (her?); Anna Elisabeth, datter af
Christian Dreyer, begr. 31. juli 1758; A n n e Elisabeth
H a m a n , g . m . Jens Dreyer, begr. 15. marts 1769; Hans
Dreyer, sognepræst, søn af ovennævnte, begr. 15.
marts 1769; Christian Dreyers barns lig, begr. 15. april
1768 i Gråbrødre kirke, m e n 15. marts 1769 overført
hertil; justitsråd Dreyers søn, begr. 22. juli 1770; j o m fru Dreyer, begr. 7. april 1773; bispinde Ramus (Sara
Jensdatter Dreyer), †29. marts 1779, begr. 9. april s.å.;
biskop Jacob Ramus, †24. dec. 1785, begr. 6. jan. 1786
i kancelliråd Dreyers begravelse.
†Kister. 1758 (og atter 1777) registreredes tre store
og otte små kister samt i det ene hjørne en muret
benkiste. Da Jens Dreyers lig først 21. sept. 1753
overflyttedes hertil fra Avnslev kirke, hidrører to af
kisterne antagelig fra de ældre ejere.
7)

(Fig.

ligere

743,

Christen

II,7).
Hansen

Byfoged Søren Borrings (tidFriis')

begravelse

(Mumme

171). J f r . g r a v s t e n n r . 1 7 o g † g r a v s t e n n r . 83.
M u r e t , 3 ½ alen l a n g , 3 ½ alen b r e d ( 2 , 1 9 x 2 , 0 4 m ) .
I s ø n d r e s i d e s k i b , i g a n g e n v e d n r . 3 (pille n r .
3(?)) o g » f o r a n v e d d e 3 d e S t o e l e , s o m s t a a r v e d
M u r e n « (vel d e k o r t e m a n d s s t o l e , a n b r a g t ø s t
f o r t v æ r g a n g e n til k o n s i s t o r i e d ø r e n ) ,

dvs.

3.

fag. I lighed m e d †begravelse nr. II,6 var d e n n e
begravelse i n æ r h e d e n af den g a m l e altertavle.
S i d e n 1757 b e t e g n e t e f t e r b y f o g e d S ø r e n B o r r i n g (se n d f . ) , m e n v a r , e f t e r a n t a l l e t a f k i s t e r
n æ v n t 1758 a t d ø m m e , a f æ l d r e d a t o . B e g r a v e l sen t i l h ø r t e f ø r h e n S ø r e n B o r r i n g s s v i g e r f a d e r ,
b o r g m e s t e r J ø r g e n Friis (jfr. n d f . ) , o g f ø r h a m
sandsynligvis

dennes

fader,

Christen

Fig. 748. *Kisteplade for kancelliråd, byfoged Søren
Borring (†1779) (s. 884). Møntergården, Odense.
Henrik Wichmann fot. 1995. - *Cofftn plate for Counsellor and Recorder Søren Borring (†1779).

Begravelser: Heri var antagelig: Christen Hansen
Friis, †l. maj 1697, begr. 18. maj s.å.; to b ø r n af hhv.
Niels Christensen (Friis) og Jørgen Friis, begr. 25. og
27. maj 1697; Andreas Lauritzens to børn, begr.
20. febr. 1705 her; Jørgen Friis' søn, begr. 10. marts
1705 her; Andreas Lauritzens barn, begr. 11. marts
1706 ved den gamle altertavle; Lykke Jørgensdatter,
begr. 28. april 1719 i en egekiste; prokurator Søren
Borrings to børn, begr. 3. sept. 1741 i én kiste; b y f o ged Borrings kærestes (Karen Friis') søster, begr. 15.
april 1749 i den lille gang ved mandsstolene, lige ved
konsistoriedøren; byfoged Borrings datter, Kirsten
Catharina, begr. 23. apr. 1749; kancelliråd Beckers
barn, begr. 3. nov. 1757; Søren Borring, †8. juli 1779,
begr. 17. juli s.å.; hustruen, Karen Friis, begr. 6. j u n i
1780 i salig borgmester Friis' begravelse i G l o r u p gangen; Edel Friis, begr. 3. dec. 1787.
†Kister. 1758 registreredes en stor og en lille ligkiste
samt en stor ny benkiste.

Hansen

Friis. 5 3 1 1697 e r h v e r v e d e h a n s e n k e , L y k k e J ø r -

*Kisteplade:

g e n s d a t t e r således e n b e g r a v e l s e ,

kancelliråd,

s ø n d r e side af korets o m g a n g . 5 3 2

placeret ved

(Fig.

748),

(byfoged),

1779.
født

Søren
i

Borring,

Viborg

(o.

1701), 5 3 3 g . m . K a r e n [Friis], †8. [juli 1779]. A f
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tin, 44x33 cm; uregelmæssigt formet oval. Fordybet dansk kursivindskrift, navne med kursiverede versaler. Hvælvet skriftfelt, indrammet
af uregelmæssigt formet fane med indridset
mønster af blomster og blade. Nederst k r y d sende palmegrene. Revnet på midten og forvitret. I Møntergården, Odense (inv.nr. 345/
1949).
Ritmester Georg von Proschewischs (Proschewitz)
begravelse, for hvilken hans enke, Annemarie
(Anna von Baden) afregnede, 5 3 4 kan have været
i nærheden af ovennævnte (II,7), den førnævnte
begravelse (II,6) eller †begravelse nr. IV,7. Begravelsen var placeret »næst ved« det gamle alter, jfr. ovf.
Begravelser: Georg v o n Proschewitz, begr. o.
17.juli 1671;6 obrist Proswitzs (Proschewitz) frue
(Anna von Baden), begr. 15. apr. 1690 (her?).

8) (Fig. 743, II,8). Professor Elias Naurs begravelse
(Mumme 164). Jfr. lysekrone nr. 7, epitafier nr. 11
og 14, gravsten nr. 18 og †gravsten nr. 89. M u ret, 3½ alen lang, 3 alen bred (2,19x1,88 m).
Lige ved korets store pille (antagelig e1) i søndre
sideskibs 3. fag, nær lysekrone nr. 7 (s. 623f.),
placeret »omtrent for Enden af sl. Professorinde
Naurs grav«.
Antagelig oprindeligt tilhørende Christen
Lauritsen Lee og siden erhvervet af Niels Mule,
gift med førstnævntes efterladte hustru, Gunder
Fochsdatter Witt og fader til Elias Naurs tredje
hustru, Pernille Mule. 1684 lod Niels Mule således til sin søn åbne Christen Lauritsens begravelse, som kan være identisk med den, der senere bar hans eget navn. Tidligst nævnt 1702
som Elias Naurs begravelse. 6 1758 tillodes det
arvingen efter Pernille Mule, Birthe Marie Fabricius, enke efter Görtz Görtzen, at oprette en
fundats på 100 rdl. til gravens vedligeholdelse
samt til ovennævnte lysekrones ophæng.
Begravelser. Heri var antagelig: Christen Lauritsen
Lee, †29. maj 1676; antagelig Lorenz Edinger,
†5. april 1691, begr. 15. april s.å.; Gunder Fochsdatter
Witt, †10. okt. 1690, begr. 17. okt. s.å.; Margrethe
Eriksdatter (g.m. Elias Naur), †11. sept. 1693, begr.
18. sept. 1693 (vel her); Barbara Landorph, †12. nov.
1697, begr. o. 25. nov. 1697 (vel her); Jørgen Wilhelm

Edinger, begr. 12. dec. 1702; Niels Mule, †6. maj
1712, begr. 10. m a j s.å.; m a d a m e Bremer, nedsat her
30. okt. 1714; Søren Adelberg, en nevø til Elias Naur,
begr. 22. aug. 1716 i Niels Mules begravelse; Elias
Naur, †6. m a j 1728, begr. 11. m a j s.å. i Niels Mules
begravelse (denne); Pernille Mule, begr. 30. aug.
1756; mad. Gørtzes lig (Birthe Marie Fabricius), begr.
31. okt. 1791 i den lille mandsgang, vel her.
†Kister. 1758 (og 1777) er k u n nævnt en gammel
forfalden ligkiste samt plads til endnu en stor kiste på
gulvet.

Foruden de anførte begravelser fandtes i dette
område antagelig Lauridts (Laurids) Knudsen Lindegaards og Anne Andersdatters begravelse, jfr.
†gravsten nr. 37.
Begravelser: Anne Andersdatter, †9. dec. 1605; Laurids Knudsen Lindegaard, †26. febr. 1615.

I eller ved s a m m e begravelse kan have været
Gaas Hermansens begravelse, jfr. †gravsten nr. 48.
Begravelser: A n n e Lennegaardsdatter (Lindegaardsdatter(?), dvs. antagelig datter af ovennævnte),
†13. okt. 1601; Gaas Hermansen, †14. marts 1618.

I dette område var antagelig også placeret Hans
Nielsens begravelse, jfr. †gravsten nr. 40.
Begravelser: Antagelig Hans Nielsen,
1607; Sophia Sørensdatter, dødsår uvist.

†l. marts

III. Gangen ved koret på den nordre side.
Ved siden imod og under koret.
(Nordre sideskibs tre østligste fag).
1) (Fig. 260a, 743, III,1). Kirkens store begravelse
under alteret (Mumme 264f.). 1712 også betegnet
»Kvindernes store begravelse«. 6 Muret med
tøndehvælv, 6 alen 1 kvart lang, 16 alen 3 kvarter bred (3,92x10,50 m). Placeret under koret i
dettes fulde bredde langs østmuren med to vinduesåbninger m o d øst; i nord grænsende til Podebusks begravelse (jfr. Ebbe M u n k s †kapel) og
i syd til Glorupbegravelsen. Åbning beliggende
i gang, hvortil adgangen var ad trappe mellem
Podebusks begravelse i øst (III,9) og Christian
Stitzers begravelse i vest (III,5). Som det f r e m -
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g å r a f a u k t i o n s k a t a l o g e t 1758 e f t e r d e t s t o r e salg
af kirkens inventar og gravminder,

fungerede

r u m m e t også s o m o p l a g s r u m for diverse mater i a l e r . 6 Til b e g r a v e l s e n e r i i n v e n t a r i e t n æ v n t e n
n ø g l e . 6 1835 o g i g e n 1845 i s t a n d s a t t e s l å g e r n e
(eller l e m m e n e ) til b e g r a v e l s e n . 3 8 0 S l ø j f e t i f o r b i n d e l s e m e d k r y p t e n s r e t a b l e r i n g 1873-75.
En begravelse u n d e r alteret er tidligst n æ v n t
1666

og

velse«. 5 3 5

med

betegnelsen

»den

ny

begra-

M u l i g v i s v a r e n b e g r a v e l s e s k r y p t al-

lerede blevet etableret i 1580'erne i forbindelse
m e d k o r e t s o m b y g n i n g (s. 3 0 8 f . ) . B e g r a v e l s e n s
s t a t u s s o m f æ l l e s g r a v , ejet a f k i r k e n , f r e m g å r a f
benævnelsen »kirkens begravelse«, anvendt om
d e n n e i h v e r t f a l d s i d e n 1685, 5 3 6 m e n s t i l f ø j e l s e n
»store« adskilte d e n n e fra de m i n d r e fællesbegravelser i t v æ r g a n g e n m e l l e m k o r og skib og i
de to sideskibe.
Begravelser: Siden 1660'erne er i kilderne anført adskillige personer, hvis lig blev nedsat i denne begravelse. De skal opregnes i det følgende, dog m e d det
forbehold, at det ikke af s a m m e n h æ n g e n kan afgøres,
hvorvidt begravelsen k u n gjaldt for en kortere periode eller var mere permanent. Hvis ikke andet kendes fra Kirkebøger eller Bircherod, Dagbøger gælder de
anførte datoer betalingsdagen for ligenes nedsættelse:
Borgmester M o r t e n Pauch fra Kolding, 25. sept. 1666
betalt for to børn; kornet Andreas Rubint(?), begr.
18. nov. 1666 i den nye begravelse (vel her); Henrik
Høhnes barn, 12. april 1667; Matthias Bang, †14. nov.
1667, begr. 22. nov. 1667; Christen Hansen (Lime)'s
to børn, begr. 30. marts 1669 og 24. aug. 1670; regimentskvartermester
Christian
Gølner(?),
begr.
11. juni 1670 i den nye begravelse (vel her); J o c h u m
Sandau, 27.juli 1673; r å d m a n d Christen Hansen
(Lime)'s barn, 9. jan. 1676; rektor Niels Hals' barn,
betaling manglede endnu 1676 og 1678; Mats d e mensen, 4. sept. 1678, betalt af r å d m a n d Christen
Westesen; Franz Schiemeister fra Lübeck, 26. marts
1682; Henrik H ø h n e for en søns lig, 15. juli 1684;
D r u d e W o r m , 22. maj 1685 (overført til †begravelse
nr. II,1, jfr. s. 860); kaptajn Rups (eller Robberts)
frue, (Else Clausdatter Giise, g . m . J. A. Rupe?), begr.
13. nov. 1685; H a r m a n n v o n Erffa, 14. april 1701;
Niels Andersen Hals, rektor, †15. nov. 1704, begr.
midlertidigt her 21. nov. s.å.; Hans Jørgen Naur, søn
af salig Hans Naur, begr. 25. febr. 1705; Peder Worm,
begr. 16. marts 1705; Laurits Rasmussen, begr.
25. m a j 1705; oberstløjtnant Ellenbergs datter, begr.
20. aug. 1706; Jens Christensens datter, begr. 25. okt.
1707; T h o m a s Hansen Flensborgers datters lig, begr.
14. m a j 1710; Christen Andersens søn i Vigerslev,

begr. 7. j u n i 1710; Charlotta Louise von Elsenitz (?),
begr. 12. marts 1712; biskop M u u s ' søn, begr. 1. j u n i
1713; Jacob Lerche, begr. 5. marts 1715; professor,
konrektor T h o m a s Aabye for et barn, begr. 21. okt.
1715; Jørgen Pedersen, begr. 13. juli 1716; Peter v o n
Westens datter, begr. 3. sept. 1718; r å d m a n d Hans
Poulsens datter, begr. 19. okt. 1718; Anna Elisabeth,
g . m . kaptajn v o n Stöcken, begr. 12. febr. 1722; salig
dronning Louises forrige k a m m e r j o m f r u e , f r u Schiöbel, begr. 20. okt. 1722; frøken Q u i t z o w , begr.
20. juli 1726; byfoged Christen Jacobsens salig enkes
lig, begr. 5. febr. 1728; b i r k e d o m m e r Erich Christensens hustrus lig, begr. her 24. april 1742 (jfr. også nr.
III,15); Niels Christinus Jacobsen Sass, kapellan,
begr. 23. sept. 1744, muligvis efter 1750 (Mumme 272)
overført til begravelse under korets brystværk (nr.
IV,2); Erik Morsing, begr. 5. april 1746 (kisteplade
nr. *1); Peder Hostrup, begr. 2. sept. 1746; professor
Kisbyes sønner, begr. 16. dec. 1746 og 28. marts 1748;
Dorothea Morsing, begr. 29. j u n i 1748; hører Søren
Blichfeld, begr. 15. sept. 1752; professor Kisbyes
barn, begr. 10. nov. 1753; kancelliråd Musæus (Carl
Musæus), †17. nov. 1753, begr. 6. dec. s.å. (kisteplade
nr. 2); stadskirurg Walter Kauth, begr. 25. okt. 1757;
m a j o r Arntfelt, begr. 12. febr. 1 7 6 3 ; Christen Ø r bech, kapellan, †14.juli 1767, begr. 18.juli s.å. (kisteplade nr. 3); Mette Pingel, begr. 10. febr. 1770;
Magdalena Margrethe de Mylius, †2. juni 1778, begr.
12.juni s.å. (†kisteplade nr. 1); Nicolai Nannestad,
†14. april 1782, begr. 25. april s.å. (†kisteplade nr. 2);
apoteker og rådmand Folckmar H o l m , †2. jan. 1783,
begr. 9. jan. s.å. (kisteplade nr. 4); kancelliråd Mylius'
datter (Sophia Magdalena M.), begr. 23.juni 1784
(kisteplade nr. 5); fru Autzen, begr. 7. jan. 1785;
Christopher Schow, †26. aug. 1785, begr. 3. sept. s.å.
(kisteplade nr. 6); tolder Jessens hustru (Sophia Anna
Hedevig Barteis), †11.okt. 1787, begr. 17. okt. s.å.
(kisteplade nr. 7); konferensrådinde Fabricius (Ursula
Linde), †14.juli 1789, begr. 20.juli s.å. (†kisteplade
nr. 3); Margrete Hedevig Bloch, †12. april 1792, begr.
25. april s.å. (kisteplade nr. 8); Jessen (tolder Andreas
Henrich Jessen), begr. 19. april 1794; k ø b m a n d Hiorts
hustru, begr. 16. marts 1799; Charlotte Amalia de
Mylius, †8. jan. 1800, begr. 27. jan. 1800 (kisteplade
nr. *9); Sophia Hedevig de Mylius, †29. jan. 1800,
begr. 12. febr. s.å. (kisteplade nr. *10); Mette Elisabeth Nannestad, f. Delgast, †26. april 1800, begr.
30. april s.å.; Tønne Bloch, †6. sept. 1803, begr.
13. sept. s.å. (kisteplade nr. 11); Anna Dorothea Eichel, f. Gede, hustru til d o k t o r Johannes Eichel, begr.
28. febr. 1805.
†Kister. Ifølge fortegnelsen 1758 var begravelsen
før iværksættelsen af den store modernisering fyldt
med forfaldne og til dels »bedærvede« kister, hvoraf
31 store og små kister 9. febr. 1753 overførtes til den
ny gravkrypt under korskranken (IV,2), mens de hele
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Fig. 749-52. Kisteplader, hidrørende fra †begravelse nr. III,1. Henrik Wichmann fot. 1995. 749. Kisteplade nr. 2
for Carl Musæus (†1753) (s. 887). Møntergården, Odense. 750. Kisteplade nr. 4 for r å d m a n d Folckmar H o l m
(†1783) (s. 887). 751. Kisteplade nr. 6 for vinhandler Christopher Schow (†1785) (s. 888). 752. Kisteplade nr. 7 for
Sophia Barteis (†1787) (s. 888). - Coffin plates from †grave no. III,1. 749. Coffin plate no. 2 for Carl Musæus (†1753).
750. Coffin plate no. 4 for Alderman Folckmar Holm (†1783). 751 Coffin plate no. 6 for Vintner Christopher Schow
(†1785). 752. Coffin plate no. 7 for Sophia Barteis (†1787).
og ubeskadigede eksemplarer blev stående tilbage. 537
Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger fandtes her 1751(!) i
alt 21 kister, hvoraf seks specificeres, de fire dog y n g re end dette år(!). 1784 overførtes yderligere 15 kister
fra denne begravelse til den anden ny krypt under
korskranken (IV,4a). Af den resterende beholdning
registrerede Mumme 1844 26 store og små kister, heraf
13 med indskrifter (se ndf.). 1852 fjernedes to forfaldne voksenkister (for Nicolai Nannestad og Ursula
Linde Fabritius). Endvidere borttoges tre barnekister
og en lille benkiste uden låg. 261 I forbindelse m e d
kryptens retablering besluttede Kirkeinspektionen i
samråd m e d Stiftsøvrigheden 1873 at lade samtlige
kister, hvoraf stadig var anført 26, nedsætte i en fællesgrav øst for kirken, parallelt m e d Læseforeningens
bygning (daværende Albani Torv 1), mens i alt 10
kisteplader herfra bevaredes. I det følgende er dog
opregnet i alt 15 plader, der kan henføres hertil. Tre af
disse hidrører fra kisterne for frøknerne de Mylius,
der 1873 overførtes til familiens begravelse i R ø n ninge Søgårds have (Åsum hrd., O d e n s e amt, kisteplader nr. *5, *9 og *10). 538

Kisteplader. *1) (Fig. 753), 1746. Er[ik] (...)ag
Christensen Morsing, søn af C[hristian] Jacobsen Morsing, rådstueskriver, og Elsebet Willumsdatter Kretting. Begr. 5. april 1746. Hans
søster, Dorothea Christensdatter Mors[ing]
»besørgede hans legom til sit leijersted«. Af bly,
ca. 30x17 cm. Ovalt skriftfelt, indrammet af
bånd og fliget rocaillesmykket fane. Fragmen-

tarisk bevaret. Graveret skriveskrift. I M ø n t e r gården, Odense (inv. nr. 1995/419).
2) (Fig. 749), 1753. Carl Musæus, dr. med.,
kancelliråd, landfysikus og provincialmedicus
for Fyn og Langeland, *4. sept. 1690 i (Neustadt) 539 U n g a r n , †17. nov. 1753, fader til seks
sønner og tre døtre (Mumme 265). Af tin,
43x31,5 cm. Ovalt indskriftfelt, bred fliget fane,
graveret med rocailler; øverst en femtakket
krone. Indskrift med graveret skriveskrift,
navne med kursiverede versaler. O p h æ n g t på
træplade i 3. fag af kryptens nordre sideskib.
3) (Fig. 754), 1767. Ch[risten Ørb]ek ( Ø r bech), resider[ende kapellan ved] S. Knuds
kirke. [*18. m a j 1707], g . m . Gertrud K[ir]sti[ne]
Dreyer 2[7. sept.] 175[2]. Ef[t]er[lo]d hende
[med to] Sønner, †[14. juli [17]67 (Mumme 265).
Af bly, 34x26 cm. Ovalt, hvælvet skriftfelt med
fliget fane. Graveret kursivindskrift, meget nedslidt. Efter personalia skriftsted (Rom. 8,13). På
træplade i 3. fag af kryptens søndre sideskib.
4) (Fig. 750), 1783. Folckmar H o l m , rådmand
og apoteker i Fredericia, siden 1774 apoteker i
Odense. *12. nov. 1709 på Askø, 1° g . m . Anna
Magdalena Winslef 5. j u n i 1740, 2° g . m . Anna
Dorothea Iversen 10. maj 1753, »som Han efter
Forbud af 15 Dages S y g d o m efterloed i sørgelig
Enkestand tillige med tvende Sønner 2. jan.
1783« (Mumme 268). Af tin, 39x29 cm. Ovalt,
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Fig. 753. *Kisteplade nr. 1 for Erik Christensen M o r sing (†1746) (s. 887). Møntergården, Odense. Henrik
Wichmann fot. 1996. - *Coffin plate no. 1 for Erik
Christensen Morsing (†1746).

8) (Fig. 755), 1792. M a r g r e t e Hedevig Bloch,
»allernaadigst octroyerede A r v e Pagt[er]inde til
Sophien K r o g ved Ditmarsken«, *29. okt. 1740 i
M e l d o r f i Sydditmarsken, datter af Niclas J e bens, kgl. kancelliassessor, †1753, og Charlotta
Amalia Jebens, f. Johansen. 12.juli 1763 g . m .
Tønne Bloch, daværende sognepræst for M i d delfart og Kauslund, senere biskop i Ribe og
Odense, m e d h v e m h u n fik otte børn, hvoraf
endnu tre sønner og tre døtre lever f o r u d e n en
datterdatter. †12. april 1792 kl. 6½ aften »da en
s a m m e n viklet Rosen Sliim- og Gigtfeber efter
vor Guds naadige Velbehag reev H e n d e bort af
Hans A r m e « (Mumme 269f.). Af tin, 40x32 cm.
Ovalt, hvælvet skriftfelt m e d graveret G e o r g s kors flankeret af små grene og i n d r a m m e t af
perlestav. Fliget b å n d - og p a l m e g r e n s s m y k k e t
fane. Graveret skriveskrift. Indskriftfeltet beskadiget f o r o v e n og forneden. På træplade i 3. fag
af kryptens n o r d r e sideskib.

hvælvet skriftfelt m e d fliget fane, graveret m e d
blomster og blade. Graveret skriveskrift. På
træplade i 3. fag af kryptens n o r d r e sideskib.
*5)
1784.
Sophia
Magdalena
Mylius,
*17. sept. 1777 i Odense, datter af kancelliråd
J o h a n Jacob Mylius o g Ulricha Catherina M y lius, født Rasch ( M u m m e 267f.). 1873 overført til
R ø n n i n g e Søgård (se ovf.).
6) (Fig. 751), 1785. C h r i s t o p h e r Schow, vinhandler. *12.juli 1719, 1° g . m . Anna Petersen
1749, m e d h v e m han havde tre sønner og en
datter; 2° g . m . A n n a Sybilla Larsen 1757,
†26.aug. 1785 (Mumme 268). Af bly, 38,5x27
cm. Svagt hvælvet, ovalt skriftfelt, fanen fliget
m e d indridset bladværk. Graveret skriveskrift.
På træplade i 3. fag af kryptens søndre sideskib.
7) (Fig. 752), 1787. Sophia A n n a Hedevig
Barteis, *1698, g . m . Andreas Henrich Jessen,
tolder. Af deres otte b ø r n er k u n efterladt datteren, Maria Henriette Jessen. †11. okt. 1787
(Mumme 268). Af tin, 43x31 cm. Hvælvet ovalt
skriftfelt, fane s o m nr. 6. Graveret skriveskrift.
På træplade i 3. fag af kryptens n o r d r e sideskib.

Fig. 754. Kisteplade nr. 3 for residerende kapellan
Christen Ørbech (†1767) (s. 887). Henrik Wichmann
fot. 1996. - Coffin plate no. 3 for resident curate Christen
Ørbech (†1767).
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Stærk var han i M o d g a n g
Urokkelig til Forsynet hans Tillid,
Stræng m o d sig selv, men mild i sin D o m over andre
Tro i sit Kald.
Utrættelig og punktlig nøiagtig.
Blid i sin huuslige Kreds
Tarvelig goddædig og ædel!«

F o r m e t s o m et skriftblad. På træplade i 3. fag af
k r y p t e n s søndre sideskib.
†Kisteplader. 1) 1778. Magdalena M a r g r e t h e de
Mylius, *17. marts 1692 i K ø b e n h a v n , datter af
Claus H o l m a n , g . m . Peter B e n z o n de Mylius,
m e d h v e m h u n var velsignet m e d syv b ø r n ,
heraf tre overlevende, †2.juni 1778 (Mumme
266f.).
2) 1782. Nicolai N a n n e s t a d , d o k t o r og lektor i
teologi, professor i hebraisk ved Gymnasiet, residerende kapellan ved d o m k i r k e n , *13. okt.

Fig. 755. Kisteplade nr. 8 for Margrete Hedevig
Bloch (†1792) (s. 888). Henrik Wichmann fot. 1996. Coffin plate no. 8 for Margrete Hedevig Bloch (†1792).

*9) 1800. C h a r l o t t e Amalia de Mylius,
*2. marts 1726, datter af Peter B e n z o n de M y l i u s
og Magdalena M a r g a r e t h a H o l m a n , †8. jan.
1800 ( M u m m e 267). 1873 o v e r f ø r t til R ø n n i n g e
Søgård (jfr. kisteplade nr. *5 og *10).
*10) 1800. Sophia H e d e v i g de Mylius,
*6. dec. 1724, datter af Peter B e n z o n de Mylius
og Magdalena M a r g a r e t h a H o l m a n , †29. jan.
1800 (Mumme 267). 1873 o v e r f ø r t til R ø n n i n g e
Søgård (jfr. kisteplade nr. *5 og *9).
11) (Fig. 756), 1803. T ø n n e Bloch, dr.theol. og
biskop, først 11 år i Ribe og siden 17½ år på Fyn
og Lolland, *7. j a n . 1733, †6. sept. 1803. To
gange gift og fader til otte b ø r n , h v o r a f han igen
h a v d e 16 b ø r n e b ø r n (Mumme 270). Af bly,
45x29-26 cm. Graveret skriveskrift i indridset,
oval r a m m e . E f t e r personalia gravvers:
»Reen var hans Siæl
og redelig al hans Wandel
Grundig og selvtænkt hans Lærdom,
Skarpsindig hans Gransken,

Danmarks Kirker, Odense

Fig. 756. Kisteplade nr. 11 for biskop Tønne Bloch
(†1803) (s. 889). Henrik Wichmann fot. 1996. - Coffin
plate no. it for Bishop Tønne Bloch (†1803).
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alen 3 t o m m e r bredt (2,51x2,58 m). Placeret u n der koret som den foregående m e d adgang fra
s a m m e gang s o m nr. III,1, dvs. f o r m e n t l i g i
n o r d r e sideskibs 1. eller 2. fag. Indgang, lukket
m e d †jerngitterdør, hvortil nøgle. Istandsættelser nævnes i regnskaberne 1641 og 1693, m e n s
en o p r y d n i n g fandt sted 1755 i forbindelse m e d
ejerskiftet. 6
Erhvervet 1601 af M a r g r e t h e Skovgaard g e n n e m kansler (på S. K n u d s kloster) Christen
Friis, der u n d t e hende begravelsesstedet på kirkens vegne, s o m det var anført på †gravsten eller -flise (†gravsten nr. 30). 1755 erhvervede f r u
regimentskvartermester O l d e n b u r g (Abel C a tharina v o n Westen) begravelsen. 6
Begravelser: Margrethe Skovgaard, †7. aug. 1615;
Niels Claudius Oldenborg, †12.juni 1753 (jfr. †kisteplade);
Wilhelmina
Christiana
Oldenborg,
†14. febr. 1754, begr. 20 febr. s.å. (kisteplade nr. 1);
Catharina Margareta Oldenborg, †12. sept. 1754,
begr. 16. sept. s.å. (kisteplade nr. 2); Jacob Gotfred
Fig. 757. Kisteplade nr. 1 for Wilhelmina Christiana
Oldenborg (†1754) (s. 891). Henrik Wichmann fot.
1996. - Coffin plate no. 1 for Wilhelmina Christiana
Odenborg (†1754).

1730 i N o r d e n s provsti, T r o n d h j e m stift, søn af
Lauritz Nannestad, oberstløjtnant og Elisabeth
Engelhardt, g . m . M e t t e Elisabeth Delgast og fader til ni børn, †14. april 1782. »En Selvtænkers
Flugt til Evigheden er ubetydeligt Tab for J o r den, en ubeskrivelig Fordeel for Siælen i Udødelighedens Land« (Mumme 266). Fjernet 1852
m e d en s a m h ø r e n d e kiste, der nedsattes på kirkegården på g r u n d af sin forfaldne tilstand. 261
3) 1789. Ursula Linde, * 9 . j u l i 1721, datter af
A r v e d Christian Linde og Ursula Barbara
Evers, 1° g . m . Frederik Wodroff, m e d h v e m
h u n havde tre børn, 2° g . m . Frederik Fabritius,
†14. juli 1789. Begrædt af den efterladte datter og
svigersøn, Ursula Elisabeth W o d r o f f og Lorentz
Ancher ( M u m m e 269). Kisten m e d en tilhørende
plade f j e r n e t 1852 ligesom †kisteplade nr. 2. 261
2) (Fig. 743, III,2). Jomfru Skougaards begravelse
(Mumme 271f.). Jfr. epitafium nr. 3, †gravsten
nr. 30. M u r e t m e d tøndehvælv, 4 alen langt, 4

Fig. 758. Kisteplade nr. 2 for Catharina Margareta
Oldenborg (†1754) (s. 891). Henrik Wichmann fot.
1996. - Coffin plate no. 2 for Catharina Margareta Oldenborg (†1754).
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O l d e n b o r g , †4. j u n i 1755, begr. 17.juni s.å. (kisteplade nr. 3); k a m m e r r å d Svitzers barn, nedsat o.
18. nov. 1777 i generalauditør Autzens begravelse; J o sias Autzen, †10. sept. 1778, nedsat o. 22. sept. s.å.
(kisteplade nr. 4); Abel Catharina v o n Westen,
†19. dec. 1784 (kisteplade nr. 5).
†Kister. 1758 og 1777 registreredes k u n en benkiste,
o m e n d der var plads til endnu tre på gulvet. 1844 af
Mumme omtalt i alt syv læderbetrukne kister, hvoraf
de seks var forsynede m e d endnu bevarede kisteplader. K u n en enkelt kiste (Margrethe Skovgaards(?))
var uden kisteplade.

Kisteplader. 1) (Fig. 757), 1754. Wilhelmina Christiana Oldenborg, *14. juli 1752, †14. feb. 1754
(Mumme 273). Af bly, 25x17,5 cm. Ovalt, hvælvet skriftfelt. Dansk indskrift med graveret skriveskrift, navn dog med versaler. På træplade i 3.
fag af kryptens søndre sideskib.
2) (Fig. 758), 1754. Cath(a)rina Marg(a)reta
Oldenborg. *28. aug. 1750, †12. sept. 1754. Af
bly, 24x17 cm. Ovalt, hvælvet skriftfelt og fane
med fliget, rocailledekoreret kant. Dansk indskrift med graveret kursiv, navn med kursiverede versaler. Efter personalia gravvers:
»Du Tiilig i forstand Forfremtis og Fuldente
Dit Liv i fiire Aar Vi nödig Misted Dig
M e n Gud Dig H a f d e Kiær og Ville der For Hente
Fra Verdens sliibrig Vey Dig Tiilig H i e m til Sig«.

På træplade i 3. fag af kryptens søndre sideskib.
3) (Fig. 759). 1755. Jacob Gotfred Oldenborg,
regimentskvartermester, *5. april 1706, søn af
apoteker i N y b o r g , Claus O l d e n b o r g og Catharina Becher; g . m . Abel Catrina (Catharina) von
Westen, (enke efter Niels Sass), med hvem han
havde en efterlevende søn og to døtre. †4.juni
1755. Af bly, 41x28 cm. Ovalt hvælvet skriftfelt, fanen fliget med indridsede bladornamenter. Et mindre hul midt på pladen. Dansk indskrift med graveret skriveskrift. På træplade i 3.
fag af kryptens søndre sideskib.
4) (Fig. 760). 1778. Iosias (Josias) Autzen, kgl.
generalauditør og regimentskvartermester ved
det fynske rytterregiment. †10. sept. 1778, 58 år
gammel; g . m . Abel Catharina von Westen
(Mumme 272). Af bly, 36,8x27,8 cm. Ovalt,
hvælvet skriftfelt, fanen fliget med krydsskraveringer og graveret bladornamentik. Dansk

Fig. 759. Kisteplade nr. 3 for Jacob Gotfred O l d e n borg (†1755) (s. 891). Henrik Wichmann fot. 1996. Coffin plate no. 3 for Jacob Gotfred Oldenborg (†1755).

indskrift med graveret skriveskrift, navne med
kursiverede versaler. I varmekælder under Valkendorfs kapel, men tidligere på træplade i 3.
fag af kryptens søndre sideskib.
5) (Fig. 761), 1784. Abel Catharina von Westen. *16. sept. 1715, 1° g . m . Niels Sass, kapellan, 2° g . m . Jacob Gotfred Oldenborg, regimentskvartermester, 3° g . m . Josias Autsen
(Autzen), generalauditør og regimentskvartermester, †19. dec. 1784. »Hun var M o d e r til 5
Børn, Frugten af de 2de første Ægteskaber(,)
Hvoraf een Søn allene overlever Velædle og Velbyrdige Hr. Lieutenant Jacob Sass Som nu maae
føle saunet af en blegnet M o d e r den hans Ø y e ey
kand see eller nok begræde(.) H u n var M o r m o der til 18 Børn ved sit første Ægteskabs D a t ter(,) Den i Livet Retskafne og i Døden hensovede Cammerraadinde Salig Frue Elizabeth
Svitzer Som for at tilbringe sit 17de og 18de
Barn Livet blev en Martyr for sit M ø d r e n e Kald
1781 på Bøds[tr]up« (Mumme 271f.).
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gang, som i forrige tider gik fra koret og over til
kirkens store, almindelige begravelse. I nordre
sideskibs 3. fag, under koret og omtrent lige
over for de ovennævnte gravminder.
1674 erhvervede Rasmus Andersen begravelsen, som han selv lod opføre, til gengæld for
donation af en gård i Gislev (jfr. s. 810f.). Da
begravelsen sløjfedes ved kryptens retablering,
henstillede Kultusministeriet 1874, at man skaffede stiftsskriveren et selvstændigt gravsted i betragtning af hans gave til kirken. Dette synes
dog ikke at være blevet virkeliggjort. 2 8
Begravelser: Antagelig Maria Sophia Christophersdatter Bring, g . m . Rasmus Andersen, †5. marts 1674;
Rasmus Andersen, †16.juni 1675, begr. 2 5 . j u n i s.å.;
Søren Knudsens børn, begr. 10. og 30. marts 1705;
Søren Knudsens hustru (Marie Hansdatter Juel,
adoptivdatter af ovennævnte), begr. 17. maj 1720; Søren Knudsen, begr. 6. dec. 1720.

Fig. 760. Kisteplade nr. 4 for generalauditør og regimentskvartermester Josias Autzen (†1778) (s. 891).
Henrik W i c h m a n n fot. 1996. - Coffin plate no.4 for
auditor-general and regimental quartermaster Josias Autzen
(1778).

Af bly, 39,5x28,5 cm. Højovalt skriftfelt,
indrammet af nedhængende laurbærguirlander.
Indskrift med fordybet skriveskrift, navne med
versaler. På træplade i 3. fag af kryptens søndre
sideskib.
†Kisteplade. 1753. Niels Claudius Oldenborg,
*13.juli 1751, †12.juni 1753 (Mumme 273). At
d ø m m e efter aftryk på den træplade, hvorpå de
ovf. nævnte er placerede, kan denne være blevet
fjernet efter 1906 (jfr. s. 875).
3) (Fig. 743, III,3). Stiftsskriver Rasmus Andersens
begravelse (Mumme 274). Jfr. epitafium nr. 9,
gravsten nr. 15, og †gravsten nr. 76. M u r e t med
krydshvælv, 3½ alen lang, 2½ alen bred
(2,19x1,56 m). Vest for III,2 med åbning fra
s a m m e gang. Som nærmere omtalt i fundatsen
for Rasmus Andersens donation (se ndf.) var
placeringen lige over for den trappe eller ned-

†Kister og kistebeslag. 1758 og 1777 er nævnt otte
kister oven på hinanden og krypten karakteriseret
som fyldt. Mumme (1844) omtaler k u n fire j e r n b e slagne egekister samt en benkiste. På den nederste i
forreste række var initialer og dødsår for Rasmus A n dersen: »R.A.S. 1675«. På den øverste i forreste
række årstallet 1720, formentlig for Marie Hansdatter
Juel eller Søren Hansen (se ovf.), mens den øverste af
de to kister i bageste række havde følgende initialer
og f r a g m e n t af årstal: »H.S.S.B.17.5«, uvist dog for
hvem.

4) (Fig. 743, III,4). Agent Johan Christopher von
Westens begravelse (Mumme 274). En ny, muret
begravelse, 4 alen 4 t o m m e r lang, 3 alen 16 t o m mer bred (2,61x2,30 m). Antagelig i nordre sideskibs 2. fag, vest for III,3.
1672 erhvervede Jacob Gottfried Becker en
gammel, hvælvet begravelse under koret. 6 Efter
sammenhængen at d ø m m e drejer det sig antagelig om denne, der i hvert fald siden 1705 benyttedes af apoteker Peter von Westen, svigersøn til ovennævnte, samt af hans familie, sønnen
Johan Christopher von Westen og sønnesønnen,
Peter von Westen.
Begravelser: Antagelig Catharina Heerfordt, g . m .
Jacob Gottfried Becker, †7. jan. 1672, begr. 13. jan.
s.å.; Kirsten R h a m , ovennævntes anden hustru, †7.
okt. 1686, begr. 15. okt. s.å.; Peter Vinding, begr.
12. aug. 1698; Susanne Hahne, ovennævntes tredie
hustru, nedsat o. 12. febr. 1701;6 Peter von Westens
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barn, begr. 10. maj 1705; Jacob Gottfried Becker,
†29. maj 1707, begr. 6. juni s.å.; tre af Peter von Westens børn, nedsat i svigerfaderens begravelse 30.
aug. 1710, 6. april 1713 og 5.juni 1715; Christopher
Heldt, begr. af Peter von Westen 25. okt. 1715; Peter
von Westen, begr. 25. juni 1727 i sin begravelse under
alteret (vel her); m a d a m e von Westens lig (Karen
Krag Holmsted, g . m . Johan Christopher von Westen), begr. 4. jan. 1748; fru commerceråd Blessis
(Elisabeth Becker, datter a f j a c o b Gottfried Becker og
Kirsten Rham, 1° g . m . Peter von Westen, 2° g . m .
Christian Ulrich Bless), overført fra Fraugde og nedsat 20. nov. 1749 under alteret, hvilket dog efter sammenhængen må være i denne begravelse (jfr. kisteplade nr. 2); professor von Westens barn, begr.
9. sept. 1767; Johan Christopher von Westen, †1774;
professor von Westens barn, Karen, begr. 30. jan.
1779; Peter von Westen, †18. juni 1789 i Fredericia, 2.
6.[!] begr. her (jfr. kisteplade nr. 2).
†Kister. 1758 og 1777 omtaltes begravelsen som
fyldt med en del kister, 1844 nævnte Mumme 274f. fire
store og tre små kister samt en benkiste. Den øverste
kiste i højre side og den nederste i venstre havde kisteplader (nr. 2 og 1), mens en tredje kiste, placeret
under førstnævnte, alene havde årstallet 1727, vel Peter von Westens (jfr. også kisteplade nr. 1). Hertil
k o m antagelig en kiste, der ifølge Vedel Simonsen,
Samlinger indeholdt liget af Karen Stephansdatter
Rham, †1688, datter af Stephan R h a m og Karen Risbrich (se s. 827) og antagelig søster til Kirsten R h a m
(jfr. ovf.). foruden to katte. Karen R h a m elskede angiveligt sine to katte så højt, at »hun befoel at skyde
dem efter hendes D ø d og nedlægge dem hos hende i
Kisten«. Før 1811 overflyttet fra den von Westenske
begravelse (vel denne?) til Valkendorfs kapel. Kisten
blev fremdraget 1789, da man rensede en begravelse
(denne?). 540 Før 1844 (Mumme 275f.) blev den dog
flyttet til gangen, der førte forbi ovennævnte begravelse. Kisten, beskrevet som en simpel kasse, indeholdt såvel et kvindelig som levnene af to balsamerede katte. I den folkelige overlevering blev liget
identificeret som en frøken von Westen eller som
bispinde Muus(!). 541 1852 nedsat på kirkegården. 2 6 1

Fig. 761. Kisteplade nr. 5 for Abel Catharina von
Westen (†1784) (s. 891). Henrik Wichmann fot. 1996.
- Coffin plate no. 5 for Abel Catharina von Westen
(†1784).

m i d t e er stærkt forvitret. På træplade, o p h æ n g t i
3. fag af k r y p t e n s søndre sideskib.
2)

(Fig.

763),

1789.

Peter

von

Westen,

* 2 0 . m a r t s 1733, †18. j u n i 1789 (Mumme 274). Af
bly, 3 7 x 2 5 c m . H v æ l v e t , a s y m m e t r i s k s k r i f t f e l t
m e d fliget k a n t o g b l a d o r n a m e n t i k . D a n s k i n d skrift i graveret skriveskrift. På træplade, o p h æ n g t i 3. fag af k r y p t e n s s ø n d r e sideskib.
5)

(Fig.

gravelse

743,

III,5).

(Mumme 283).

Farver Christian Stitzers beAntagelig

muret begra-

Kisteplader. 1) (Fig. 762), 1749. E l i s a b e t B e c k e r

velse, d o g u d e n h v æ l v o g k u n m e d b j æ l k e o v e r -

til F r a u g d e g a a r d , * 8 . d e c . 1679 i O d e n s e , †6.

d æ k n i n g s a m t en g r a v s t e n (nr. 24); 4 alen l a n g , 3

n o v . 1749 p å F r a u g d e g a a r d ,
Liig d e n 2(.)

» h v o r Fra h e n d i s

½ alen b r e d ( 2 , 5 1 x 2 , 1 9 m ) . A n t a g e l i g n o r d r e si-

(e)jusdem blev bragt udi denne

d e s k i b s 2. f a g , i ø s t s t ø d e n d e op til III,4, i v e s t til

hendis Fæderne[!] Begravelse«. 1° g . m . apoteker

III,6, i s y d til k o r m u r e n og i n o r d til III,11. 1737

(Peter) v o n W e s t e n , 2 ° g . m . k o m m e r c e r å d o g

p r æ c i s e r e t s o m i d e n lille g a n g u d e n f o r k o r e t

borgmester i Odense,

b a g 5. lekties disciples stol (se n d f . ) .

(Mumme 2 7 4 f . ) .
med

dansk

Christian U l r i c h Bless

Af bly,

indskrift

i

37,3x26,5
graveret

Oval

B e g r a v e l s e n , d e r f ø r 1758 b l e v o v e r t a g e t a f

skriveskrift,

cm.

f a r v e r C h r i s t i a n Stitzer, t i l h ø r t e t i d l i g e r e k ø b -

n a v n e i k u r s i v e r e d e versaler. N e d e r s t e halvdels

mand

Rasmus

Lauritzen

og

hustru

Volborg
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Begravelser: R u d o l p h M o t h , †16. nov. 1675, begr.
10. dec. s.å. i den ny begravelse; Magdalena D o r o t h e a
Ritter, †11. febr. 1678, begr. 17. april s.å. 5 4 3
†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en ny benkiste og
plads til to kister på gulvet.

7) (Fig. 743, III,7). Regimentskvartermester N. Seerups begravelse (Mumme 287). Muret begravelse
uden hvælv; 4 alen lang og 3 alen bred
(2,51x1,88 m). Placeret 2 alen (1,25 m) fra III,6. I
nordre sideskibs 3. fag, lige for den lille indgang
(også betegnet »fruentimmerdøren«) til koret.
Istandsat 1778. O p f y l d t 1795.
Begravelser: N. Seerup, †før 1743; regimentskvartermester Seerups enke, begr. 12. febr. 1743.
†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en kiste og r u m til
endnu en stor ditto.

Fig. 762. Kisteplade nr. 1 for Elisabeth Becker (†1749)
(s. 893). Henrik W i c h m a n n fot. 1996. - Coffin plate
no. 1 for Elisabeth Becker (†1749).

Jensdatter Meyer, jfr. gravsten nr. 24 og †gravsten nr. 97.

8) (Fig. 743, III,8). Landstingshører Niels Pedersen
Langes begravelse (Mumme 289). Jfr. epitafium nr.
19 og †gravsten nr. 93. Antagelig muret uden
hvælv, 3½ alen lang, 2 alen 8 t o m m e r bred
(2,19x1,46 m). I nordre sideskibs 3. fag lige for
den store og sidste af korets piller, nær ved epitafium og †gravsten. Istandsat 1778. O p f y l d t
1797. Erhvervet af Niels Pedersen Lange 1716
for 30 rdl. 6
Begravelser: Christen Lange, søn af ovennævnte,
†1718; Kirstine Hendriksdatter Hvid, †26. aug. 1721;
Niels Pedersen Lange, †22. nov. 1728, begr. 29. nov.
s.å.

Begravelser: Voldborg Jensdatter Meyer, †før 1737;
Rasmus Lauritzen, begr. 4. nov. 1737; Christian Stitzer, †1765; antagelig m a d a m Stitzer (enke efter ovennævnte?), begr. 19. april 1783;.
†Kister. 1758, 1777 og endnu 1844 indeholdt begravelsen fire kister.

†Kister. 1758 og 1777 er registreret to forfaldne kister og intet r u m til flere.

6) (Fig. 743, III,6). (Vice)biskop Rudolph Moths
begravelse (Mumme 286f.). Jfr. gravsten nr. 5.
Muret(?) begravelse uden hvælv, men med bjælkeoverdækning, hvorover gravsten. 3 alen lang
(1,88 m), antagelig i nordre sideskibs 3. fag, vest
for III,5. Istandsat gentagne gange, da den var
sunket, således 1694, 1720-21, 1727, 1742 og
1768. 6 O p f y l d t 1798. Tilsyneladende erhvervet
allerede 1674 af Rudolph M o t h s arvinger[!],
dvs. et år før hans død. 2 4 8 1681 skænkede arvingerne yderligere 100 rdl. til gravstedets vedligeholdelse. 542

9) (Fig. 743, III,9). Greve Putbus' (Podebusks)
krypt under Ebbe Munks begravelse. Jfr. s. 867.

Samme gang
imod nordsiden eller kirkens mur.

10) (Fig. 743, III,10). Biskop Hans Mikkelsens begravelse (Mumme 279). Jfr. epitafium nr. 7 og
gravsten nr. 4. En gammel, muret begravelse, 4
alen lang, 3½ alen bred (2,51x2,19 m). I nordre
sideskibs 1. fag, uden for gravgitteret foran
Ebbe M u n k s begravelse (s. 868). O p f y l d t 1795.
Erhvervet 1632 af Hans Mikkelsen.
Begravelser: Antagelig Christine Hansdatter, †1627
og nævnt på ligsten; Hans Mikkelsen, †mellem 24. og
25. marts 1651, begr. 8. april s.å.; 544 Ludvig Hansen,
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†7. nov. 1652; Catharine Henriksdatter, begr. 20. april
1655. 545
†Kister. 1758 og 1777 er registreret to store og en
lille kiste.

11) (Fig. 743, III,11). Etatsråd Christian Schouboes
begravelse (Mumme 283). Jfr. epitafium nr. 18,
gravsten nr. 20 og †gravsten nr. 102. Muret,
med tøndehvælv, 3 3/4 alen lang og 3 1/3 alen
bred (2,35x2,09 m). I nordre sideskibs 2. fag,
under trappen til pulpiturerne. O v e n p å belagt
med fliser. 1763, 1778 og 1787 repareret m e d nye
bjælker. I nærheden er epitafium nr. 18 for ovennævntes forældre og efterkommere, hidført fra
placering i midtskibet ved familiens anden begravelse (VII,6). Tidligst nævnt 1728 som etatsråd Schouboes begravelse. 6
Begravelser: B y f o g e d Jens Petersen, begr. 12. febr.
1727 i mad. Westes (Margrethe Westesen, enke efter
Jens Christensen Schouboe) begravelse; Margrethe
Westesen, †10. j u n i 1728, begr. 15.juni s.å. i sin
søns(!) begravelse; Christian Schouboe, etatsråd, j u stits- og kancelliråd samt l a n d s d o m m e r over Fyn og
Langeland, begr. 10. febr. 1735; Jacob Petersen,
brandinspektør, begr. 22. jan. 1765.
†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en stor og en g a m mel forfalden kiste samt en lille kiste; 1844 er af
Mumme omtalt tre kister (de samme?).

Fig. 763. Kisteplade nr. 2 for Peter v o n Westen
(†1789) (s. 893). Henrik Wichmann fot. 1996. - Coffin
plate no. 2 for Peter von Westen (†1789).

12) (Fig. 743, III,12). Rådmand Christian Nøragers
begravelse (Mumme 283). Muret, med tøndehvælv bagtil og bjælker på åbningen fortil; 4
alen lang, 3 alen bred (2,51x1,88 m). I nordre
sideskibs 2. fag, tæt ved III,11. 1809 opfyldt med
j o r d . Tidligst nævnt 1758 under denne betegnelse.

N æ v n t med denne betegnelse i regnskaberne
fra 1731. I den udaterede fortegnelse over begravelser nævnes den dog også som rådmand
Hans Bruns begravelse, hvorfor denne formentlig
var tidligere ejer af III,13. Det vides, at Brun
erhvervede sig et gravsted 1634 for deri at nedsætte sin svigersøn Peder Rasmussen. 6 Jfr. også
gravsten nr. 3, placeret neden for trappen til Valkendorfs begravelse og i 1752-fortegnelsen nævnt
som nr. 4 i gangen ved koret på nordsiden. M h t .
begravelser for familien Grube fremgår det dog
ikke af regnskaberne, om disse placeredes her
eller i Samuel Joachim Grubes anden begravelse
i nordre sideskib (IX,6).

Begravelser: Christian N ø r a g e r s hustru (Cathrine
Friis), begr. 7. m a j 1743; Jost Henrik Triimper, ritmester, begr. 26. jan. 1762 (5. j u n i 1766); 546 Christian
Nørager, rådmand, †1766; j o m f r u Triimper, begr.
23. april 1784; fru Triimper, begr. 10. nov. 1785 i sin
familiebegravelse, tæt ved Valkendorfs begravelse.

13) (Fig. 743, III,13). Rådmand Samuel Joachim
Grubbes (Grubes) begravelse (Mumme 288). Jfr.
†gravsten nr. 92. Muret, med tøndehvælv, 3¾
alen lang, 3½ alen bred (2,35x2,19 m). I nordre
sideskibs 3. fag; slutter i vest ved nederste
hjørne af sidste trin op til Valkendorfs begravelse, mens hvælvet ovenover slutter tæt under
trinene og åbningen foran.

Begravelser: Antagelig Peder Rasmussen, †1632 (eller 1633); Hans Brun, †24. okt. 1635; Maren Christophersdatter Bang, †1640; muligvis også følgende personer, nævnt på †gravsten nr. 4: Hans Jensen,
†o. 1639; Joachim T i m m e r m a n n , †1648; J o h a n H ø h n e ,
†1656; Margrethe T i m m e r m a n n , dødsdato uvis;
Anna Wichmand, dødsdato uvis. Endvidere antagelig
Kirsten Pedersdatter Balslev, g . m . Willum Jensen
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15. aug. 1624 af enken, Margrethe Rickertsdatter
Seeblad. 6
Begravelser: Antagelig Klaus Bang, rådmand,
†12. maj 1624; antagelig Margrethe Rickertsdatter Seeblad, †15. juli 1668, begr. 21. juli s.å.

14) (Fig. 743, III,14) Befalingsmand Henning Walchendorphs (Valkendorfs) begravelse. Jfr. s. 831.
15) (Fig. 743, III,15). Birkedommer Erich (Erichsen) Christensens begravelse (Mumme 288). Jfr.
gravflise s. 812. Antagelig muret, belagt med
bjælker, 3 alen 15 t o m m e r lang, 3 alen bred
(2,27x1,88 m). I nordre sideskibs 3. fag, nær ved
døren til Valkendorfs begravelse og placeret u n der de derved stående korte kvindestole. Tidligst nævnt 1756.

Fig. 764. *Kisteplade nr. 1 for borgmester Lauritz
Erichsen (†1756) (s. 896). Møntergården, Odense.
Henrik W i c h m a n n fot. 1995. - *Coffin plate no. 1 for
Mayor Lauritz Erichsen (†1756).
Rosenvinge, †12. maj 1676; Willum Jensen Rosenvinge, †19.juni 1684, begr. (vel midlertidigt) 26. j u n i
s.å. (jfr. også s. 879).
Begravelser under Samuel Joachim Grubes ejerskab: antagelig hans hustru Margrethe Helene Borch,
begr. 7. juni 1722; Samuel Joachim Grube, k ø b m a n d ,
†4. aug. 1722; r å d m a n d Hans Poulsen (svoger til
ovennævnte), begr. 16. april i Grubes begravelse i den
lille kvindegang; O l u f Bang, begr. 4. jan. 1731; Jacob
Melbye, begr. 22. dec. 1731 i Grubes begravelse i den
lille kvindegang uden for kordøren; ritmester
Schultz, begr. 6. juli 1736, desuagtet han tilhørte den
reformerte tro; 547 ritmester Schultz' salig j o m f r u s lig,
begr. 24. marts 1739 i r å d m a n d Grubes begravelse
ved koret; m a d a m Giöde, begr. 4. aug. 1741; fru
G r u b e (Karen Bertelsdatter Ludvigsen) begr. 8. maj
1762; Samuel Joachim Grube, †efter 1764, begr.
her(?). 548
†Kister. 1758 og 1777 er omtalt to store og en lille
kiste, vel de s a m m e som nævntes af M u m m e 1844.

I nærheden heraf har antagelig været Klaus Bangs
begravelse, jfr. †gravsten nr. 57. Erhvervet før

Begravelser: Lauritz Erichsen, †27. juni 1756, begr.
1. juli s.å. (kisteplade nr. *1); k a m m e r r å d Erichsens
barn, begr. 5. dec. 1757; Elisabeth, datter af førstnævnte, †28. nov. 1759, begr. 5. dec. s.å. (kisteplade
nr. *2); Erich Erichsen Christensen, b i r k e d o m m e r ,
†21. m a j 1763, begr. 27. maj s.å. (kisteplade nr. *3);
majorinde Petersen (Charlotte Christiane v o n Westen, 3° g . m . major Ejler Petersen), begr. 2. febr. 1801
i sin familiebegravelse (her?).
†Kiste. 1758 og 1777 er k u n nævnt en stor kiste.

Kisteplader. *1) (Fig. 764), 1756. Lauritz Erichsen, rådmand, siden borgmester og endelig
kammerråd, samt krigs- og landkommissær på
Fyn og Langeland. *18.juli 1717, søn af Erich
Christensen, b i r k e d o m m e r i Ulriksholms birk,
†27.juni 1756. G . m . Christiane Charlotte von
Westen, med hvem han havde to sønner og tre
døtre. Af tin, 53x36 cm. Uregelmæssigt formet,
ovalt hvælvet skriftfelt med kartoucheindramning, hvorpå indridsede blade og blomster. Lettere beskadiget. Indskrift i graveret kursiv,
navne i kursiverede versaler. 1947 afgivet af m e nighedsrådet. I Møntergården, Odense (inv. nr.
117/1949).
*2) (Fig. 765), 1759. Elisabeth Erichsen,
*6. marts 1750, †28. nov. 1759. Datter af La[uri]tz Eric[hsen], k a m m e r r å d og landkommissær
over Fyn og Langeland og Charlotte Christiana
von Westen. Af tin, ca. 25x20 cm. Ovalt hvælvet skriftfelt med fliget fane. U n d e r indskrift to
engle med blomsterkrans. Fragmentarisk beva-
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ret. Graveret kursiv, navne med kursiverede
versaler. I Møntergården, Odense (inv. nr. 119/
1949).
*3) (Fig. 766), 1763. Erich Christensen, birked o m m e r i Ulriksholms birk samt vejer og m å ler, †21. maj [1763] i sin alders (...) år. Den
stærkt forvitrede gravskrift nævner Karen
(.)o(..)datter, afdødes hustru(?) 549 og Lauritz
Erichsen, hans søn, jfr. ovf. Af tin, ca. 38x23
cm, stærkt forvitret. Uregelmæssigt formet,
ovalt hvælvet skriftfelt med kartoucheindramning som nr. *1). Indskrift i graveret kursiv,
navne i kursiverede versaler. Afgivet af menighedsrådet 1947. I Møntergården, Odense (inv.
nr. 118/1949).
Jørgen Mortensen Krags begravelse. 1634 erhvervede rådmand og kirkeværge Jørgen Mortensen
Krag en muret grav til sig selv og sin hustru
(Dorothea Nielsdatter Foss). Gravens placering
omtales 1705 som »uden for Choret«, f o r m e n t lig nær epitafium nr. 4 og kan have været identisk med ovennævnte. 1703 erhvervede Søren

Fig. 766. *Kisteplade nr. 3 for b i r k e d o m m e r Erich
Christensen (†1763) (s. 897). Møntergården, Odense.
Henrik Wichmann fot. 1995. - *Coffin plate no. 3 for
District Court Judge Erich Christensen (†1763).

Rasmussen, foged på Gråbrødre hospital, begravelsen, hvis identitet 1705 præciseredes som
Jørgen Mortensens. 6
Begravelser: Jørgen Mortensen Krag, 144. m a j 1645;
Dorothea Nielsdatter Foss, †11. dec. 1651; Søren Rasmussen, ridefoged, begr. 22. m a j 1705.

†Kistebeslag: Jørgen Mortensens kiste var i
modstrid med de kongelige begravelsesforordninger beslået med fortinnede beslag, og enken,
Dorothea Nielsdatter Foss blev derfor afkrævet
en bøde på 100 rdl. 550

Fig. 765. *Kisteplade nr. 2 for Elisabeth Erichsen
(†1759) (s. 896). Møntergården, Odense. Henrik
Wichmann fot. 1995. - *Coffin plate no. 2 for Elisabeth
Erichsen (†1759).

Overformynder Hiere Jespersens begravelse. Ældre
begravelse, erhvervet 1691 af Mette Jørgensdatter, salig Hiere Jespersens. Placeret nord for k o ret, »i den lille kvindegang« (nordre sideskibs
østlige del), uvist dog præcis hvor. 5 5 1 En †ligsten
over den ældre grav (uvist hvis) fjernedes ved
s a m m e lejlighed og placeredes ved den store kirkedør.
Begravelser: Hiere Jespersen, begr. 29. april 1692;
M e t t e Jørgensdatter, begr. 18. dec. 1693. 552
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Rådmand Hans Ebbesens begravelse. 1634 fik daværende kirkeværge Hans Ebbesen bevilling på
et begravelsessted til sig selv og sin hustru »neren for Coritt Øster wet S.P. Rasmussens Begraffuelse nest M u r e n thill«. 6 Graven var antagelig placeret ved (øst for?) †begravelse nr.
III,13, hvor Peder Rasmussen blev begravet
1632.
Begravelser: Antagelig Karen Lauridsdatter Seeblad, †o. 18. okt. 1639; Hans Ebbesen, †1641; Christen
Lauritzens to små børn, nedsat her mellem 1668 og
1671; Erik Nielsen, rådmand, † l . j u n i 1675, begr. 6.
juni s.å.; M e t t e Hansdatter, g . m . ovennævnte, †3. m a j
1678, begr. 15. m a j s.å.

Begravelsen er muligvis identisk med eller placeret nær ved Maren Hansdatters begravelse. 9.
jan. 1674 betaltes for åbningen af en allerede eksisterende grav (denne?) til Henrik Jørgensen
Rosenvinge, svigersøn til Hans Ebbesen. 1693
betalte hans enke, Maren Hansdatter for sit lejersted i kirken, der 27. nov. 1724 videresolgtes
til rådmand Jacob Mortensen. Placeringen præciseredes da til korets nordside. 6
Begravelser: H e n r i k j ø r g e n s e n Rosenvinge, †29. dec.
1673, begr. 9. jan. 1674; Maren Hansdatter, †3. jan.
1695, begr. 11. jan. s.å. Jacob Mortensens spæde barns
lig, begr. 22. aug. 1727 i hans begravelse; Jacob M o r tensen, begr. 14. jan. 1729.
†Kiste. 1852 fjernedes fra den inderste utilgængelige kælderhvælving til højre for trappen - hvilken af
de ovf. beskrevne er ikke klart - en kvadratisk, lav
†benkiste, der nedsattes på kirkegården. 2 6 1

IV. Gangen fra den lille nordre kirkedør, forbi koret
og over til konsistoriedøren.
(Fjerde fag af nordre sideskib, midtskibet og
søndre sideskib).
1) (Fig. 743, IV, 1). Kirkens nye begravelse. Muret
med krydshvælv bag åbningen, fortil med tøndehvælv; 4 alen 1 kvarter lang, 5 alen 3 kvarter 2
t o m m e r bred (2,67x3,66 m). I nordre sideskibs
4. fag, tæt ved døren til Valkendorfs kapel. Å b ningen lå på linje med begravelserne under de
korte kvindestole (IX).
Tidligst omtalt 1758. Begravelsen kan dog
have erstattet en ældre for Frederik Rolve G u m mersbach (†1669), hvis †gravsten (nr. 73) angi-

veligt fandtes uden for indgangen til Valkendorfs kapel (Mumme 288). Frederik G u m m e r s bachs begravelse tilhørte oprindelig hans fætter,
Johan Gummersbach, †før 14. marts 1621.
Denne dato betaltes for Johan Gummersbachs
og hans hustru, Lisbeth Bostedes begravelser af
Moritz Bostede, bror til sidstnævnte; 1650 overtaget af Frederik G u m m e r s b a c h for den d o b belte pris, antagelig fordi han måtte lade m u r e
(dvs. udvide) begravelsen, til to kister. 553
Begravelser: Heri var antagelig: Johan G u m m e r s bach, †før 14. marts 1621; Lisbeth Bostede, †før
14. marts 1621; Frederik Rolve G u m m e r s b a c h , begr.
26. april 1669.
†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en stor benkiste.

Peder Hansens begravelse. Den tilhørende †gravsten nr. 45 er hos Bircherod, Monumenta (nr.
LXXXVII) registreret umiddelbart efter ovennævntes sten. Hertil betalte rådmand Hans Pedersen (Let) 28. dec. 1620 for sin mors, Anne
Lauridsdatters begravelse hos sin mand. Jfr.
også †gravsten nr. 45. Begravelsen er muligvis
identisk med den ndf. nævnte.
Begravelser: Peder Hansen, k ø b m a n d ,
Anne Lauridsdatter, †1620.

†1610 og

2) (Fig. 743, IV,2). Kirkens begravelse. Jfr. (†)eftermiddelalderlige begravelser nr. 1.
2a) (Fig. 743, IV,2a). Kirkens begravelse. Jfr. (†)eftermiddelalderlige begravelser nr. 2.
3) (Fig. 743, IV,3). Kancelliråd Mogens Mules begravelse (Mumme 244). Jfr. †gravsten nr. 34. Beskrevet som en gammel begravelse med nyt
kuglehvælv over, dvs. tøndehvælv med stikkapper, ved begge sider af åbningen, som var midt i
gangen; 3½ alen lang og 4 alen bred (2,19x2,51
m). Stødte med vestenden op til åbningen af
†begravelse nr. V,1 under de lange m a n d s - og
kvindestole i den brede gang, dvs. i midtskibets
4. fag. Foroven belagt med fliser. 1791 belagt
med stenoverliggere.
1758 og 1777 omtalt som tilhørende kancelliråd Mogens Mule (†1759). Placeringen af Hans
Mules †gravsten (nr. 34) uden for kordøren
k u n n e tyde på, at førstnævntes tipoldefar o p -
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rindelig ejede begravelsen, der herefter kunne
være gået i arv i lige linje til Mogens Mule - det
sidste skud på mandslinjen - via Jørgen Mule
(†1634), M o g e n s Jørgensen Mule (†1680), der
angiveligt ejede en begravelse i kirken (se ndf.)
og professor Erik Mule (†1751, far til kancelliråden). 554 N d f . er dog kun anført de m e d l e m m e r
af familien, der med en vis sandsynlighed kan
henføres til denne begravelse.

stole med et lille buehvælv (tøndehvælv) bagved
m o d konsistoriet. Placering i midtskibets 4. fag.
Som anført 1758 tilhørte begravelsen tidligere
biskop Ramus (og hans familie), som dog til
gengæld herfor fik begravelse nr. 2 under de
lange mandsstole (VI,2). Hans ligsten forblev
imidlertid ved den førstnævnte begravelse, se s.

Begravelser: Antagelig Hans Mule, †29. sept. 1602
og hustru, M e t t e Kotte, †20. marts 1613, samt deres
tre børn, Lauritz Mule, †24. marts 1603, Else Mule,
†25. jan. 1605 og Marin (Maren) Mule, †5. juli 1607;
muligvis Birgitte Mogensdatter Rosenvinge, †20. okt.
1623 og begravet i en m u r e t grav »næst hos« Hans
Mules grav (her?); Jørgen Mule, †6. juli 1634, begr.
her (»i de Mulers grav under korsdörren«, j f r †kisteplade); M o g e n s Jørgensen Mule, †19. okt. 1680 og
begr. 20. okt. s.å.; 6 M o g e n s Mule, begr. 21. dec.
1759; kancellirådinde Mule (Gertrud Gørtzen, g . m .
M o g e n s Mule), begr. 30. juli 1774 i professor (Erik)
Mules grav (vel her).

4a) (Fig. 743, IV,4a). Kirkens begravelse jfr. (†)eftermiddelalderlige begravelser nr. 3.

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt to gamle kister.

†Kisteplade: 1634, af messing. På pladen, som
var smykket med afdødes fædrene og mødrene
våbener (Mule og Kotte), var følgende gravskrift:

812.

5) Fig. 743, IV,5). Kirkens (tidligere Johannes
Poulsens) begravelse (Mumme 243). Jfr. †gravsten
nr. 81. Muret, med tøndehvælv over den bageste del; oprindelig 1/4 alen bred, nu (1758) 3 alen
4 t o m m e r bred (0,94 m x l , 9 8 m). Placeret mellem korets sidste pille og første pille i midtskibets søndre række, dvs. antagelig mellem m i d t skibets og søndre sideskibs 4. fag; åbningen tæt
bagved. 1798 opfyldt med j o r d .
Tidligere tilhørende Johannes Poulsen, †1694.
1755 solgt ved auktion til k ø b m a n d Jacob H e t ting (1777-listen). Muligvis udvidet ved denne
lejlighed.

»Her ligger begravet er=
lig oc Velb. M a n d Jörgen
Mule, Borgmester her i O d e n s e
som döde den 6. Julij A n n o 16.
34. G u d Give h a n n e m en
ærefuld opstandelse«.

Begravelser: Heri var antagelig: Johannes Poulsen,
†1694; endvidere Johannes Poulsen (søn af o v e n n æ v n tes bror, Hans), begr. 27. marts 1705; Hans Poulsens
søns lig, nedsat i hans broders begravelse 4. marts
1707; Hans Poulsens barns lig, nedsat 8. aug. 1707;
Jacob Hettings hustru, begr. 17. febr. 1768; Jacob
Hetting, begr. 30. marts 1768; m a d a m Løve, begr.
hos sin morfader, Jacob Hetting, 21. jan. 1778.

Pladen ejedes i 1700'ernes første årtier af landsd o m m e r Jacob Bircherod. 5 5 5

†Kister. 1758 og 1777 er nævnt en lille benkiste samt
plads til to store kister

Jørgen Nielsens begravelse. At d ø m m e efter †gravsten nr. 43, nævnt hos Bircherod efter Hans M u les sten (jfr. ovf.) k u n n e begravelsen for b o r g mester Jørgen Nielsen og hustru være umiddelbart i nærheden af denne.
Begravelser: Margrete Christophersdatter Bang, †5.
juli 1616; J ø r g e n Nielsen, begr. 8. okt. 1635.

4) (Fig. 743, IV,4). Kirkens (tidligere Christian Ramus') begravelse (Mumme 243f.). Jfr. gravsten nr.
22 og †gravsten nr. 95. Muret, antagelig med
tøndehvælv, 3/4 alen lang, 3 alen bred (2,19x1,88
m). Åbning ved fodstykket af de lange mands-

6) (Fig. 743, IV,6). Peder Pedersen Lerches begravelse (Mumme 175). Jfr. epitafium nr. 8, gravsten
nr. 11 og †gravsten nr. 24 og 74. Muret, med
tøndehvælv; 3½ alen lang og 3½ alen bred
(2,19x2,19 m). Åbning på linje med åbningen til
begravelserne under de korte mandsstole, dvs. i
søndre sideskibs 4. fag. 1730 søgte kirken forgæves hjælp hos Vincents Lerche, søn af Peder
Pedersen Lerche, til afholdelse af udgifter ved
istandsættelse af en forfalden begravelse, formentlig denne. 1764 bekostede kirken nye bjælker, da ingen af arvingerne havde indfundet sig
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efter et forudgående avertissement. 6 O p f y l d t
1798.
Som angivet på gravsten nr. 11 tilhørte begravelsen Anna Hasebart, †1658, og hendes to
ægtemænd K n u d Lauridsen Seeblad, †1640, og
Peder Pedersen Lerche, †1683, der dog selv 1665
flyttede til København. 5 5 6 Begravelsen eller en
nærved liggende har antagelig tilhørt Knud Lauridsens fader, Laurids Knudsen Seeblad, jfr.
†gravsten nr. 24, placeret smst.
Begravelser: Antagelig Laurids Knudsen Seeblad,
†19. maj 1591; 5 5 7 muligvis Maren Baggesdatter,
†12. dec. 1602; K n u d Lauridsen Seeblad, †9. sept.
1640; Anna Hasebart, †30. nov. 1658; muligvis Sophie
Pedersdatter, Peder Pedersen Lerches anden hustru,
†5. dec. 1663, begr. 18. dec. s.å.; Sidsel Lauridsdatter
Seeblad, 8. febr. 1677 begravet i sin faders (Laurids
Knudsen Seeblad) grav. 5 5 8
†Kister. 1758 og 1777 nævnes alene en stor, ny benkiste samt plads til yderligere to kister.

Jørgen Kottes begravelse. I nærheden heraf var antagelig †begravelse for borgmester Jørgen
Kotte, jfr. †gravsten nr. 21.
Begravelser: Antagelig Kirsten Pedersdatter,
j u n i 1583; Jørgen Kotte, †18. nov. 1584.

†17.

Margrethe Herman Waalis' begravelse. I nærheden
af ovennævnte begravelse var muligvis begravelsen for Margrethe (Margrete) H e r m a n Waalis
(†1594) og hendes datter, Anne Waalisdatter
(†1612), jfr. †gravsten nr. 26.
Begravelser: Antagelig Margrete H e r m a n Waalis,

†� nov. 1584; Anne Waalisdatter, †• marts 1612.
7) (Fig. 743, IV,7). Købmandsenke Anders Laursens (Andreas Lauritzens enke) og Johan Friederich
Kurrelbaums begravelse (Mumme 173). Jfr. epitafium nr. 22 og 25. Muret, med krydshvælv; 10
alen 3 t o m m e r lang, 3 alen bred ved konsistoriet
(syd), 2½ alen bred i den modsatte side
(6,35x1,88/1,56 m).
I søndre sideskibs 4. fag, langs kirkens
(syd)mur under de korte mandsstole med åbning ved døren til konsistoriet.
Begravelsen ejedes af O t t e von Oesede og
Anna Catharina von Proschewitz (†1674, jfr.
også †begravelse efter nr. II,7), men overtoges

1717 af Andreas Lauritzen. 5 5 9 Herefter gik den i
arv til sønnen Peter Eilschou, der allerede 1766
skænkede 500 rdl. til begravelsens vedligeholdelse, jfr. også epitafium nr. 25.
En del af begravelsen eller en tilstødende kan
være identisk med rådmand Christen Hansen
Limes begravelse, som enken, Anne Jacobsdatter erhvervede i mændenes lille gang, dvs. i søndre sideskib, 28. april 1688 til sin salig mand.
Limes begravelse var som nævnt i regnskaberne
1725 og 1727 placeret ved konsistoriet eller i
gangen mellem dette og prædikestolen.
En del af denne eller en tilstødende begravelse
synes endvidere benyttet af Johan Friderich
Kurrelbaums familie og ses tidligst omtalt 1756
som en selvstændig begravelse, »Madame K u relbaums begravelse, tæt ved Mad. Anders
Laursens«. 6 1758 og 1777 registreredes begge begravelser dog som én og samme.
Begravelser: I begravelsen var antagelig: O t t e v o n
Oesede, postmester, og hustru, Anna Catharina v o n
Proschewitz, begge †26. marts 1674 af »smittesom
Sprinkelsvaghed«, 5 6 0 begr. 6. april s.å.; Christen
Hansen Lime, begr. 30. marts 1688;532 7. dec. 1694 betalte Hans Hendrik von Proschewitz for nedsættelsen
heri af ligene af svogeren Johannes Unsenius og søsteren, Barbara von Proschewitz, der begravedes 10.
dec. s.å. 6 17. nov. 1699 blev Rasmus Andersen amtsskrivers lille barn nedsat lige uden for konsistoriedøren (her?); Alhed Maria Christensdatter Friis (g.m.
Andreas Lauritzen), †14. febr. 1706, begr. her eller i
†begravelse nr. II,7 (?); Anne Jacobsdatter (enke efter
Christen Hansen Lime), begr. 25. febr. 1724 (vel her);
Andreas Lauritzen, †19. april 1738, begr. 26. april s.å.;
Johan Friedrich Kurrelbaums datter, begr. 20. april
1747; Johan Friederich Kurrelbaum, begr. 30. dec.
1756; antagelig Kirsten Matthiasdatter von Westen
(Andreas Lauritzens anden hustru), †21. okt. 1758;561
mad. Becker (Susanne Marie von Westen, svigermor
til Peter Eilschou), begr. 1. aug. 1772 i Eilschous begravelse ved konsistoriedøren; Peter Eilschou,
†31. okt. 1783, begr. 7. nov. 1783 i sin familiebegravelse; k ø b m a n d Hans Iversen, begr. 13. sept. 1787 i
Eilschous begravelse; mad. Iversen (Marie Elisabeth
Kurrelbaum), begr. 23. dec. 1793; mad. Kurrelbaum
(Alhed Marie Eilschou), †24. nov. 1798, begr. 30.
nov. s.å.; Anne Marie Becker, enke efter Peter Eilschou, †29. aug. 1799, begr. 6. sept. s.å.
†Kister. 1758 og 1777 nævnt en stor kiste, to store
benkister og tre middelmådige små kister samt plads
til endnu tre store kister på gulvet. Mumme (173) o m taler endnu 1844 seks kister.
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Jacob Jacobsen Wolfs begravelse. 1635 afregnedes
for åbningen af salig M . J a c o b s (Jacob Jacobsen
Wolf) grav, for klokkerne og for hans barns begravelse. 248 Placeret i eller tæt ved søndre sideskibs 4. fag, jfr. †gravsten nr. 61.
Begravelser: Muligvis Jacob Jacobsen Wolfs to h u struer, Anna Hansdatter Nielsen, †26. jan. 1600 og
Maren Iversdatter Bertelsen, †3. jan. 1605, begge vist
på †gravsten nr. 61; muligvis Anna Pedersdatter
(Wolfs tredie hustru), †o. 1616;562 Jacob Jacobsen Wolf,
†31. maj 1635; barn af ovennævnte, †1635; muligvis
Anna Ernstdatter Elver (Wolfs fjerde hustru), †1647.

V. Den store gang mellem de lange
mands- og kvindestole.
(Midtskibets 5. og 8. eller 9. fag).
1) (Fig. 743, V,l). Greverne af Hoya og Tecklenborgs (Tecklenburg) begravelse (Mumme 241). Jfr.
†epitafium nr. 1 og †gravsten nr. 9. En gammel,
muret begravelse med tøndehvælv og tillukket i
begge ender; 3½ alen lang, 1½ alen bred
(2,19x0,94 m). I midtskibets 5. fag lige ud for
†begravelse nr. VII,3 og for enden af nr. VI,2-3.
Repareret 1716-17 med fem egebjælker og 36
sten. O.1753 istandsattes hvælvet, da det meste
var faldet ned. 6
Indrettet, muligvis på befaling af Christian
III, der lod Johan, greve af H o y a og Nicolaus,
greve af Tecklenburg, begge faldet i slaget ved
Øksnebjerg, overføre til S. Knuds kirke.
Begravelser: Johan, greve af H o y a og Nicolaus,
greve af Tecklenburg, begge †o. 11. juni 1535.
†Kister. Ifølge fortegnelsen 1758 nedsattes her - f o r mentlig i forbindelse m e d kirkens hovedistandsættelse - en stor ny benkiste, hvori de f o r e f u n d n e ben
(vel ovennævntes) samledes. Kisten overførtes (allerede på dette tidspunkt?) ifølge Vedel Simonsen,
Samlinger til Valkendorfs begravelse (s. 831), hvor den
1811 registreredes af samme. Indholdet af knogler
syntes da endnu bevaret. Heraf fremhævedes særligt
det ene kranium, der bagtil på begge sider havde en
betydelig konkavitet, »hvor efter Gall 563 Eftertænksomheds O r g a n e t plejer i en betydelig Grad at p r o turbere«. Vedel Simonsen, Samlinger henførte da
dette kranium til greven af H o y a , »hvis U b e t æ n k somhed styrtede hans Lykke i Sverige og hvis Fremfusenhed på Øxnebjerget spildte Lybekkerne den ellers lidet t v i v l s o m m e Sejer og kostede h a m selv Livet(!)«. Kistens og knoglernes senere skæbne kendes
ikke.
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Ernst Elvers begravelse (Mumme 242). Jfr. †epitafium nr. 3. Arvingerne efter Ernst Elver erhvervede 1620 en begravelse, der dog 1642 videresolgtes til rådmand Erik Jørgensen. 5 6 4 Ifølge
Mumme placeret nær begravelsen for greverne
H o y a og Tecklenburg, dvs. enten her eller m å ske ved †begravelse nr. II,8, hvor en datter af
Ernst Elver, Anna, muligvis var begravet.
Begravelser: Antagelig Hilleborg (Ingeborg) Lauridsdatter (g.m. Ernst Elver), dødsår uvist (antagelig
før 1620); Ernst Elver, †20. okt. 1619; antagelig Erik
Jørgensens hustru, A n n e Bertelsdatter Wichmand,
†før okt. 1643, antagelig o. 1639; 565 antagelig r å d m a n dens anden hustru, A n n e Mathiasdatter, †1657; Erik
Jørgensen, †5. sept. 1659, begr. 13. sept. s.å.; Susanne
Eriksdatter, g . m . Jacob Andersen Svitzer, begr. o.
28. juni 1684 i sin salig faders grav; Elisabeth Eriksdatter, g . m . Rasmus Andersen Svitzer, efter a n m o d ning fra slægtninge 16. nov. 1691 nedsat i sin fædrene
grav. 6

2) (Fig. 743, V,2). Biskop Niels Bangs begravelse
(Mumme 216f.). Jfr. gravsten nr. 12. En gammel
muret begravelse med trappenedgang; 3½ alen
lang, 2½ alen bred (2,19x1,57 m). Midtskibets 8.
eller 9. fag mellem †begravelse nr. VI,9 og VII,9
med åbningen ved VII,8.
Tilhørende biskop Niels Bang, †1676. Muligvis overtaget af borgmester Jens Erichsen Westengaard, g . m . Maren Nielsdatter Bang, datter
af ovennævnte og barnebarn af borgmester
Chulenbrun og Maren Poulsdatter. Således blev
borgmester Hans Nielsen Chulenbruns enke,
Maren Poulsdatter, 1684 nedsat i Jens Erichsen
Westengaards ny begravelse, der kan have været
identisk med ovennævnte eller placeret nær
ved. 6
Begravelser: Niels Bang, †17. okt. 1676, begr. 3.
nov. s.å.; borgmester Jens Erichsens (Westengaard)
barn (Hans Bang Westengaard), begravet hos sin
morfader 24. nov. 1678; 566 A n n e Hansdatter C h u l e n b r u n (g.m. Niels Bang), begr. 7. aug. 1688; muligvis
Jens Eriksen Westengaard, begr. 15. jan. 1690.
†Kister. 1758 og 1777 nævnt en stor ligkiste og en
benkiste.

VI. Under de lange mandsstole
(Midtskibets søndre side, 5. - 10. fag).
1) (Fig. 743, VI, 1). Professor Thomas Bircherods
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begravelse (Mumme 238). En gammel muret begravelse med krydshvælv; 3½ alen lang, 4 alen 14
t o m m e r bred (2,19x2,87 m). Mellem 4. og 5.
fag, midt for pille nr. 1 (f1) under mandsstolene.
Åbning foran ved stolene. 1797 opfyldt med
jord.
T h o m a s Bircherods begravelse er tidligst
nævnt 1693 i forbindelse med nedsættelse af
hans søns lig. 6 Ifølge testamentarisk bestemmelse 19. marts 1740 skænkede enken, Anna
Mule, 100 rdl. til begravelsens vedligeholdelse. 567
Begravelser: I begravelsen vides nedsat tre af T h o mas Bircherods og Anna Mules børn, hhv. o.
24. aug. 1693, 4. aug. 1697 og 7. jan. 1716. 6 Endvidere
M o g e n s Bircherod, en søstersøn til T h o m a s Bircherod, begr. 9. jan. 1716; T h o m a s Bircherod, †49. jan.
1731, begr. 26. jan. s.å.; l a n d s d o m m e r Jacob Bircherod, †før 26. marts 1737, begr. 1. april s.å.; 568 j o m f r u
Mule, begr. 3. april 1754; Anna Mule, begr. 4. april
1754; Susanna Kirstina Svitzer, begr. 20. sept. 1768.
†Kister. 1758 og 1777 omtaltes to gamle kister og
plads til endnu en kiste.

Claus Andersen Ulfeldts begravelse. I lighed med
den ndf. nævnte registreredes den tilhørende
†gravsten (nr. 7) i 1752-listen som nr. 2 i midtskibet, vel ud fra en placering i midtskibets
østende, dvs. i 4. eller 5. fag.
Begravelse: Claus Andersen Ulfeldt, †1497.

Hans Urnes begravelse(?). Som nævnt ovf. registreredes den tilhørende †gravsten (nr. 8) 1752
også som nr. 2 i midtskibet. Det er dog yderst
usikkert om Hans U r n e , der havde bekostet sit
gravsted i Vor Frue kirke, i sidste instans skulle
have valgt at lade sig jordfæste i domkirken.
2) (Fig. 743, VI,2). Biskop Christian Ramus' begravelse (Mumme 238). Jfr. gravsten nr. 22 og
†begravelse nr.IV,4. N y , muret begravelse; 3½
alen lang, 4½ alen bred (2,35x2,82 m). I midtskibets 5. fag ved prædikestolen og under g y m nasiasternes stol. 1744 istandsattes begravelsen
under prædikestolen (denne?) m e d 50 Flensborgermursten. 1798 bekostedes en ny m u r h v æ l ving af ritmester Ramus. 6
30. dec. 1741 erhvervede biskop Ramus rådm a n d Hahnes begravelse for 60 rdl. (vel denne

og ikke †begravelse nr. I,5?). 11. nov. 1756(!) n o teredes, at biskoppen havde skøde på en muret
begravelse under de lange mandfolkestole nr. 2.
1762 betaltes for at lægge en sten på begravelsen.
Stenen var dog antagelig allerede udført 1753,
jfr. ovf.
Begravelser: Antagelig Elisabeth Holst, Christian
R a m u s ' første hustru, †24. aug. 1730; Sophia Seidelin,
†13. aug. 1741, begr. 23. aug. s.å., midlertidigt indsat
i Podebusks begravelse (III,9); biskop R a m u s ' søn,
professor (Melchior) Ramus, begr. 28. jan. 1757; m a dam Mejer, begr. 14. okt. 1762 i sin broders begravelse; Christian Ramus, †14. dec. 1762, begr. 28. dec.
s.å.; professorinde Ramus, begr. 14. febr. 1788.
†Kister. 1758 og 1777 registreret to store og en lille
kiste samt plads til endnu en kiste på gulvet.

3) (Fig. 743, VI,3). Kirkens begravelse. Ny muret
begravelse lige for pille nr. 2 (g1); 3 alen 3 kvarter lang, 4 alen 13 t o m m e r bred (2,35x2,85 m).
3a) (Fig. 743, VI,3a). Kirkens begravelse. En lille,
vel muret begravelse mellem pille nr. 2 og 3 (g1
og h1); 3 alen 8 t o m m e r lang, 2 alen 8 t o m m e r
bred (2,09x1,46 m). I midtskibets 6. fag.
†Kiste. I begravelsen en lille benkiste samt plads
her og i den foregående til i alt fire kister.

4) (Fig. 743, VI,4). Christian Hamans arvingers
begravelse (Mumme 237). Jfr. epitafium nr. 20,
gravsten nr. 21 og †gravsten nr. 94. En gammel,
vel muret begravelse; 3 alen 15 t o m m e r lang, 4
alen 8 t o m m e r bred (2,27x2,72 m). Begyndte
ved hjørnet af stolene for ved (dvs. vest for)
prædikestolen ud for 3. pille (h1). I midtskibets
6. fag. 1795 belagt med nye bjælker på kancelliråd Simonsens bekostning. 1804 opfyldtes begravelse nr. 4 i »den brede gang« (denne? eller
VII,4).
1728 nedsattes Christian Hamans lig »indtil
videre« i en grav under Magistratens stol, vel
her(?). 1736 betalte hans enke, Sara Østrup, for
at lade en sten (jfr. epitafium nr. 20) indsætte i
m u r e n ved deres begravelse. 6
Begravelser: Christian Henrik H a m a n , †21.juni
1725; antagelig Christian H a m a n , †30. jan. 1728,
begr. 6. febr. s.å. i begravelsen lige neden for prædikestolen i den store gang; Peder Fugl, begr. 8. april
1728 i sin svigerfaders begravelse i den store gang
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(her); Margretha Sophia H a m a n , 2° g . m . rådmand
B o n d e Simonsen, †23. m a j 1731, begr. 28. maj s.å. i
sin og ægtemandens begravelse (her?); Sara Ø s t r u p ,
†17. nov. 1747, begr. 24. nov. s.å.
†Kister. 1758 og 1777 er nævnt seks kister oven på
hinanden og krypten karakteriseret s o m fyldt.

Knud Jacobsen Blanchenborgs begravelse. Placeret
»oppe i kirken nær prædikestolen«, dvs. måske
ved begravelse nr. VI,4. Det kan dog også være
denne, der er omtalt som beliggende i den store
gang nederst i kirken og som 1702 blev betegnet
»borgmesterbegravelsen« i forbindelse med
nedsættelsen af borgmester (Peder Knudsen)
Blanchenborgs datter, Mette Cathrine Blanchenborg.
Erhvervet 1645. 6 Senere overtaget af sønnen
Peder Knudsen Blanchenborg og siden af familien Preutz, sandsynligvis løjtnant Hans Preutz,
g . m . Lovise Birgitte Blanchenborg, datter af
førnævnte og barnebarn af K n u d Jacobsen Blanchenborg og Mette Clemendsdatter. Begravelsen blev 1743 afhændet af Lovise Birgitte Blanchenborg. 5 6 9
Begravelser: Antagelig Mette Jensdatter, †1640,
K n u d Jacobsen Blanchenborgs første hustru; antagelig M e t t e Clemendsdatter, begr. 9. m a j 1640, ovennævntes anden hustru; K n u d Jacobsen Blanchenborg,
kirkeværge, borgmester, †18. marts. 1677, begr. 25.
marts s.å.; 6 Jacob K n u d Blanchenborg, begr. 15. juni
1680; K n u d Pedersen Blanchenborg, begr. 4. jan.
1709, »oppe i kirken ved prædikestolen i hans fars
begravelse«; Peder Knudsen Blanchenborg, begr. før
2. aug. 1711; Karen Jacobsdatter Mule, begr. 25. sept.
1733.

Rådmand Jørgen Wichmands begravelse. 1674 erhvervede Jørgen Wichmand, hvis anden hustru,
Mette Knudsdatter Blanchenborg var datter af
ovennævnte K n u d Blanchenborg, en begravelse, muligvis ved †begravelse nr. VI,4 eller
identisk med samme, nærmere specificeret
»næst rådmændenes stol« (jfr. s. 583) og »ved
den lille gang, som kirkens og de fattiges blok
står i«. 532
Begravelser: Antagelig Jørgen Wichmand, †27. maj
1680 i København; liget overført til O d e n s e i henhold
til bevilling af 31. maj og begr. 11. juni s.å. 570 ; mad.
Wichmands datters lig, begr. ved borgmesterens stol
17. apr. 1699.
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5-6) (Fig. 743, VI, 5-6). Kirkens begravelse (Mumme
237). En ny dobbelt begravelse; 4 alen lang, 6½
alen bred (2,51x4,08 m). U n d e r mandsstolene
nr. 5 og 6, vest for †begravelse nr. VI,4; antagelig i midtskibets 7. fag. På grund af størrelsen belagt med to sten. Plads til fem kister.
Begravelser: Regimentskvartermester K n u d Belliger, begr. 10. april 1750 i en åben begravelse i »den
store gang umiddelbart neden for prædikestolen ved
mandssiden«, vel her. Der »blev skudt af 3 Gange af
Cavalleriet, medens Liget blev nedsat« (Kirkebøger).

7) (Fig. 743, VI,7). Borgmester Thomas (Brodersen) Risbrichs begravelse (Mumme 223). Jfr. epitafium nr. 6, gravsten nr. 14 og †gravsten nr. 77.
3¾ alen lang, 5 alen bred (2,35x3,14 m). Ud for
pille nr. 4 (i1), mellem midtskibets 7. og 8. fag.
1778 istandsat; 1795 opfyldt med j o r d .
T h o m a s Brodersen Risbrich erhvervede 1650
af byrådet en muret begravelse med en »huggen
sten« derpå, »i den brede gang ved den stol ved
pillen han tilforn påstod« (jfr. †rådmandsstol, s.
583). 571
Begravelser: S o m anført på de tilhørende g r a v m i n der var her antagelig: Wichmand Risbrich, †1652;
Stephan R h a m , †l. aug. 1658, begr. 9. aug. s.å.; Birgitte Ottesdatter Seeblad, †3. dec. 1659, begr. 12. dec.
s.å.; T h o m a s Brodersen Risbrich, †15. nov. 1665,
begr. 24. nov. s.å.; Broder Risbrich, †23. aug. 1670,
begr. 31. aug. s.å.; antagelig Jacob Bircherods datter
Abigail Maria, †19. april 1671, begr. 27. april s.å.;
O t t o Risbrich, †22. juli 1685, begr. 11. aug. s.å.; antagelig Karen T h o m a s d a t t e r Risbrich, †8. aug. 1686,
begr. 27. aug. s.å.; 572 Jacob Bircherod, †13. juni 1688,
begr. 3.juli s.å.; Sille Risbrich, †9. maj 1708, begr.
31. m a j s.å.
†Kister. 29. maj 1708 lod Jens Bircherod begravelsen åbne og erstattede tre »ved Forraadnelse sønderfaldne Kister« herfra med en ny benkiste. Heri nedlagde han m e d egen hånd i et rent liglagen benene af
sine tre slægtninge, hhv. T h o m a s Brodersen Risbrich, Birgitte Ottesdatter (Seeblad) og Broder Risbrich (jfr. ovf.). 5 7 3 1758 og 1777 nævnes fire forfaldne
kister samt r u m til endnu en kiste.

8) (Fig. 743, VI,8). Kirkens begravelse (Mumme
219). En ny begravelse; 3 alen 16 t o m m e r lang, 5
alen 8 t o m m e r bred (2,30x3,35 m). Mellem pille
nr. 4 og 5 (i1 og k 1 ), i midtskibets 8. fag. O p f y l d t
1795 eller 1796.
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1811 nævnt i Vedel Simonsen, Samlinger som
kammerherreinde Bülows begravelse.
Begravelser: Fru k a m m e r h e r r e B ü l o w (Christiane
Frederikke B r ü g m a n n ) , begr. 22. dec. 1796; k a m m e r herre Frederik Bülow, †24. marts 1815.
†Kister. 1758 og 1777 er nævnt plads til tre til fire
kister.

Thomas Olufsens begravelse. Jfr. †gravsten nr. 51,
registreret i Bircherod, Monumenta efter T h o mas Brodersen Risbrichs †gravsten (nr. 77).
Begravelse:
Odense.

Thomas

Olufsen,

†7.

juli

1619

i

9) (Fig. 743, VI,9). Borgmester Hans Nielsens
(Chulenbrun) begravelse (Mumme 217). Jfr. epitafium nr. 5, gravsten nr. 12 og †gravsten nr. 67.
En gammel begravelse med tøndehvælv; 3¼ alen
lang, 2½ alen bred (2,04x1,57 m). Lige for pille
nr. 5 (k1), mellem midtskibets 8. og 9. fag. 1803
betaltes graver Schønberg for at opgrave j o r d fyldningen og u d h u g g e tøndehvælvet, som var
o p m u r e t over begravelsen. 6
1640 erhvervede Hans Nielsen Chulenbrun af
rådet en grav med hugne sten og mursten for sig
og sin hustru (Maren Poulsdatter); han havde
tidligere begravet tre børn dér. 574
Begravelser: Tre børn, †før 1640; Niels Hansen
C h u l e n b r u n , †1647; Hans Nielsen C h u l e n b r u n , †1651;
m a d a m e Deichmann, begr. 26. febr. 1757 i den åbne
begravelse i den store gang nr. 9 under mandsstolene
(vel her).
†Kiste. Ifølge Bloch (I,1, 143) blev borgmesteren begravet i en stenkiste og indmuret i en pille (k1(?)),
hvilket i overleveringen blev tolket som en bevidst
sløringsmanøvre for at narre eventuelle fjendtlige
tropper til at eftersøge hans lig under ligstenen (nr.
67) i kirkegangen, jfr. Vedel Simonsen, Samlinger.

10) (Fig. 743, VI,10). Krigsråd Christian Ditlev
Heedegaards begravelse (Mumme 208-09). En g a m mel begravelse, med krydshvælv. Mellem 5. og
6. pille (k1 og l1), i midtskibets 9. fag. O p f y l d t
1810. Tidligst nævnt under Christian Ditlev Heedegaards navn 1758.
Begravelser: B i r k e d o m m e r Christian Ditlev Heedegaards barn, begr. o. 23. febr. 1733 (her?); 6 krigsråd
Heedegaards frue (Else Deichmann), begr. 20. okt.
1755; Christian Ditlev Heedegaard, begr. 24.juli
1781.

†Kister. 1758 og 1777 indeholdt begravelsen en stor
og tre små kister samt en benkiste. 1844 noterede
Mumme fire kister, vel de samme.

11) (Fig. 743, VI,11). Amtsforvalter Rasmus Andersens begravelse (Mumme 208f.). Jfr. epitafium nr.
17, gravsten nr. 19 og †gravsten nr. 91. J o r d b e gravelse(?), overdækket med bjælker; 3 3/4 alen
lang, 3 alen bred (2,35x1,88 m). Ved pille nr. 9
(antagelig l1), ved fonten, mellem midtskibets 9.
og 10. fag. O p f y l d t med j o r d 1796. Tidligst
nævnt med denne betegnelse 1758.
Begravelser: Maria Elisabeth Bang, †3. aug. 1705,
begr. 10. aug. s.å; Rasmus Andersen, †5. nov. 1718,
begr. 17. nov. s.å.; 6 amtsforvalter Lauge Lund, begr.
4. jan. 1740.
†Kister. I begravelsen er 1758, 1777 og endnu 1844
nævnt fire kister, tre store og en lille benkiste.

12) (Fig. 743, VI,12). Kirkens begravelse (jfr.
Mumme 209). En ny muret begravelse; 3/4 alen
lang, 4½ alen bred (2,04x2,82 m). U n d e r døbefonten med åbningen fortil midt i gangen; i
midtskibets 10. fag. Repareret 1767 og 1778. Det
kan være denne (eller †begravelse nr. VII,12),
der omtales hos Mumme som opfyldt 1799.
Frederik Barsebeks begravelse. Den tilhørende
†gravsten (nr. 6) var hos Bircherod registreret
umiddelbart efter Hans Nielsen Chulenbruns
sten (nr. LXXXI) og i 1752-listen som nr. 17 i
midtskibet, vel ud fra en placering i skibets vestende, uvist dog præcis hvor.
Begravelser: Frederik Barsebek, †o. 1493; Belie[!]
Hennekesdatter K r u m m e d i g e , o. 1493.
Begravelser ved døbefonten: En række begravelser ved
døbefonten er registreret i regnskaberne eller i andre
kilder. Det kan dreje sig om denne begravelse eller
om †begravelse nr. VII,12: O l u f Jensen, residerende
kapellan, †1643 (jfr. †epitafium nr. 8), begravet ved
døbefonten; smst. hustruen Margrethe Corneliusdatter, begr. 20. aug. 1683, og dennes anden ægtemand,
Niels Jensen Løwe, begr. 20. febr. 1693. 1717 nedsattes Jørgen H i m m e l s t r u p i j o r d e n »neden ved dåben« efter midlertidigt, 8. juli 1716, at være bisat i den
store begravelse i koret; Frantz Grønvolds m o r (Elisabeth J o h a n Zachariassen Grønvold), begr. 5. apr.
1720 i begravelsen ved fonten; Christen H a n d s k e m a ger, begr. 14. okt. 1720 smst. 6 A n n e Hansdatter Scheving (g.m. maleren T h o m a s Jacobsen Westerholt),

†EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
begr. 29. febr. 1724 ved fonten; T h o m a s Jacobsen Westerholt, kontrafejer, begr. 11. nov. 1739 ved siden af
hustruen (jfr. også (†)epitafium nr. 1); 573 kirkeværge
Clausens datter, Anna Kirstine, begr. 5. m a j 1766;
rådmand H e n n i n g Jensen, begr. 22. sept. 1769; mad.
Bjørnsen, begr. 15. sept. 1779; Anders Møller fra
Munkemølle, begr. ved dåben 26. marts 1790.

VII. Under de lange kvindestole.
(Midtskibets nordre side, 5. - 10. fag).
1) (Fig. 743, VII,1). Kirkens begravelse (jfr.
Mumme 241). Ny muret begravelse med krydshvælv samt tøndehvælv ved åbning; 3½ alen
lang, 5 alen 10 t o m m e r bred (2,19x3,40 m). For
enden af den første lange kvindestol med åbning
fortil ved fodstykket herunder; antagelig mellem midtskibets 4. og 5. fag. 1765 istandsat med
nye bjælker.
†Kiste. 1758 og 1777 er nævnt en lille benkiste samt
plads til fire lig på gulvet.

2) (Fig. 743, VII,2). Kirkens begravelse (jfr. Mumme
241). O m t a l t 1758 som ny, muret med krydshvælv; 3½. alen lang, 6 alen bred (2,19x3,76 m).
Antagelig i midtskibets 5. fag.
3) (Fig. 743, VII,3). Biskop Christian Muus' begravelse (Mumme 240). En gammel begravelse
med kuglehvælv, dvs. krydshvælv med stikkapper; 4 alen lang, 4 alen 15 t o m m e r bred (2,51x
2,90 m). Ved pille nr. 2 (g); mellem midtskibets
5. og 6. fag. 1779 og 1787 belagt med nye bjælker. Tidligst nævnt som biskop M u u s ' begravelse 1717. 532
Begravelser: Christian M u u s , †11. dec. 1717, begr.
31. dec. s.å., dog midlertidigt hensat i Podebusks begravelse (s. 873); bispinde M u u s ' (Vibeke Lund) søsters lig, nedsat i hendes åbne begravelse i kirkens
store gang, antagelig her, 4. febr. 1726; Vibeke Lund,
g . m . førstnævnte, †2. febr. 1755, begr. 14. febr. s.å.
Christiana M u u s , begr. 27.juli 1757; frøken Muus,
begr. 7. juli 1758; endelig frøken M u u s , begr. 15. juli
1763.
†Kiste. 1758 og 1777 er nævnt en stor benkiste.

I s a m m e begravelse eller i dens umiddelbare
nærhed var antagelig by skriv er Hendrick Therkelsens begravelse, jfr. †gravsten nr. 66.
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Begravelser: Else Pedersdatter (g.m. ovennævnte),
†10. febr. 1648; Hendrick Therkelsen, †28. sept. 1658.

Ivar Lauritsens begravelse. Den tilhørende †gravsten (nr. 5) registreredes af Bircherod umiddelbart efter ovennævnte og 1752 som nr. 9 i m i d t skibet. Begravelsens placering kan da have været som denne.
Begravelse: Ivar Lauritsen, †1487.

4) (Fig. 743, VII,4). Lave Urnes begravelse
(Mumme 239). Jfr. †gravsten nr. 19. En gammel
begravelse med kuglehvælv; 3½ alen lang, 1 alen
20 t o m m e r bred (2,19x1,15 m). Mellem 2. og 3.
pille (g og h), i midtskibets 6. fag. Havde endnu
1777 ikke været åbnet. 1804 opfyldtes begravelse
nr. 4 i den brede gang (denne eller nr. VI,4?). 6
Tidligst nævnt som Lave Urnes begravelse 1758.
Begravelser: Lave U r n e , †5. dec. 1559, og Karen
Bølle, †13. aug. 1582.
†Kiste. 1758 og 1777 nævnt en kiste og en benkiste.

Jørgen Mogensen Rosenvinges begravelse. I midtskibet, uvist dog præcis hvor, var †gravsten nr.
38, hos Bircherod registreret umiddelbart før
Lave Urnes gravsten, over borgmester Jørgen
Mogensen Rosenvinge og Karen Rickertsdatter
Seeblad. Den tilhørende begravelse har da antagelig været smst.
Begravelser: Muligvis Poul Pedersen, †3. juli 1606,
første ægtemand til Karen Rickertsdatter Seeblad og
anført på †gravsten nr. 38; Karen Rickertsdatter Seeblad, †3. aug. 1634; Jørgen Mogensen Rosenvinge,
†5. nov. 1634.

Jens Anskaris' begravelse. I midtskibet, uvist dog
præcis hvor, var †gravsten nr. 52 (hos Bircherod
registreret umiddelbart efter Lave Urnes sten)
for byfoged Jens Anskaris. Den tilhørende begravelse, for hvilken byfogeden 14. marts 1621
betalte i forbindelse med nedsættelsen af sin salig hustru (Maren Rasmusdatter), har da antagelig været smst. 1636 afregnede hans arvinger
yderligere 100 rdl. for hans (anden) hustrus lejersted (Else Augustinidatter) smst(?). 576
Begravelser: Antagelig Maren Rasmusdatter, †2.
april 1620; Jens Anskaris, †o. 1634; Else Augustinidatter, †o. 1636.
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5) (Fig. 743, VII,5). Kirkens begravelse (jfr.
Mumme 234). En ny begravelse; 7 alen 1 kvarter
lang, 4 alen 14 t o m m e r bred, ved åbningen fortil
6 alen (4,55x2,88-3,76 m). Lige for 3. pille (h),
mellem midtskibets 6. og 7. fag. Muligvis identisk med den begravelse i den store gang ud for
kvindestolene nr. 5, der åbnedes 1762 af m u r e r mester Christopher Poulsen. 6 Endvidere må det
antagelig være denne, placeret lige for pille nr. 3
i den nordre side af den brede gang, der 1812
fyldtes m e d j o r d (Mumme 234).
1758 og 1777 er nævnt plads til seks store kister.
Oluf Olufsen Bagers begravelse. Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger var foran tredje pille i m i d t skibets nordside (her?) nedsat levnene af Olve
Olvesen Bager (Oluf Olufsen Bager) og hans
hustru, jfr. †gravsten nr. 46.
Begravelser: O l u f Olufsen Bager,
Barbara Pedersdatter, †efter 1638.

†9. nov.

1616;

6) (Fig. 743, VII,6) Borgmester Jens Christensen
Schouboe (Mumme 232). Jfr. epitafium nr. 18,
gravsten nr. 20 og †gravsten nr. 102. En gammel
begravelse m e d krydshvælv; 3 alen 2½ kvarter
lang, 5 alen bred (2,27x3,14 m). Mellem pille nr.
3 og 4 (h og i), i midtskibets 7. fag. Istandsat
1766 med bjælker. O p f y l d t 1810. Erhvervet 1713
af Jens Christensen Schouboe. 6
Begravelser: Før 2. marts 1694, 23. apr. 1695, 9. aug.
1697 og 1. okt. s.å. begravedes (her?) fire børn af
borgmester Jens Christensen; Jens Christensen
Schouboe, †18. nov. 1719, begr. 4. dec. s.å.; justitsråd
Eichels barn, begr. 23. sept. 1730; Niels Petersen Aagaard, rådmand, †12. aug. 1749, begr. 22. aug. s.å.
†Kister. 1758 og 1777 er registreret en del forfaldne
kister.

Hans Barnekows begravelse. Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger begravedes Hans B a r n e k o w og
Mette O x e (jfr. †gravsten nr. 15) foran ved
borgmester Jens Christensens begravelse.
Begravelser: Hans B a r n e k o w , †9. febr. 1559; Mette
O x e , †april 1582.

Margrete Clausdatters begravelse. Jfr. †gravsten nr.
28, registreret i midtskibets 7. fag nær de lange
mandsstole.

Begravelse: Margrete Clausdatter, †15.juni 1597.

Hans Rembertz' begravelse. Den tilhørende †gravsten nr. 64 registreredes hos Bircherod umiddelbart før Jørgen Gyldenstjernes sten (nr.
LXXIV). Begravelsen kan da have været i nærheden af dennes.
Begravelse: Hans Rembertz, †27. maj 1644.

7) (Fig. 743, VII,7). Jørgen Gyldenstjernes begravelse (Mumme 233). Jfr. †gravsten nr. 14. En
gammel begravelse af s a m m e u d f o r m n i n g som
nr. VII,4, dvs. med kuglehvælv; 3 alen 20 t o m mer lang, 2 alen bred (2,40x1,25 m). Foran ved
4. pille (i), dvs. mellem midtskibets 7. og 8. fag.
O p f y l d t 1797.
Ifølge testamentarisk bestemmelse af 12. april
1551 erhvervede Jørgen Gyldenstjerne sit lejersted i kirken til gengæld for en donation på 10
gylden i guld til domkirkens »bygning og f o r bedring«. 5 7 7
Begravelse: Jørgen Gyldenstjerne, †3. maj 1551.
†Kiste. Efter eget ønske blev hans ligkiste o p h æ n g t
i graven i fire jernkæder, angiveligt fordi han elskede
himlen så højt, at han ikke ønskede at lade sit lig
berøre j o r d e n (Bircherod, Monumenta nr. LXXIV). 5 7 8
1758 og 1777 er nævnt én kiste.

8) (Fig. 743, VII,8). Etatsråd Niels Bang Himmelstrups begravelse (Mumme 218f.). En gammel begravelse med krydshvælv samt kuglehvælv; 6
3/4 alen lang, 3 alen 15 t o m m e r bred (4,23x2,27
m). I midtskibets 8. fag mellem 4. og 5. pille (i
og k). 1790 istandsat m e d nye bjælker af hr.
M ø r c h på Hollufgård (Niels Bang Mørch, søstersøn til ovennævnte).
N æ v n t 1758 som Niels Bang Himmelstrups
begravelse. Antagelig tidligere tilhørende krigsråd O t t o Pedersen Himmelstrup, hvis hustru,
Maren Nielsdatter Bang 1720 begravedes her
»neden i den store gang«.
Begravelser: Maren Nielsdatter Bang, g . m . O t t o
Pedersen H i m m e l s t r u p , krigsråd, begr. 23. juli 1720;
Peder H i m m e l s t r u p , justitsråd og krigskommissær,
begr. 18. dec. 1731.
†Kister. 1758 og 1777 er nævnt tre store kister på
gulvet og en ny benkiste ovenpå.
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Christiern Poulsens begravelse. Jfr. s. 790 og †gravsten nr. 11. Ifølge Vedel Simonsen, Samlinger var
prior Christiern Poulsens begravelse placeret i
den brede gang i m o d fruentimmerstolene lige
for den forrige, dvs. Niels Bang Himmelstrups
begravelse, mellem 4. og 5. pille i nordsiden.
Jacob Sørensen Lets begravelse. Den tilhørende
†gravsten nr. 54 var ifølge Bircherod, Monumenta (nr. LXXIX) registreret umiddelbart efter
Christiern Poulsens sten (nr. 11). Begravelsen
kan da have været smst. Hans Pedersen (Let),
svigersøn til ovennævnte, lovede 22. aug. 1622
at betale 100 rdl. for sin svigerfaders begravelse. 6
Begravelser: Marine Jørgensdatter Mand, †5. sept.
1603; Jacob Sørensen Let, borgmester, †19. aug. 1622;
muligvis Hans Pedersen (Let), r å d m a n d †1645; Mette
Jacobsdatter Let, †efter 1661.

Mathias Diderichsens begravelse. Den tilhørende
†gravsten nr. 59 var ifølge Bircherod, Monumenta (nr. LXXVIII) registreret umiddelbart efter Christiern Poulsens sten (†gravsten nr. 11).
Antagelig erhvervet 1633. Enken, Anne Hansdatter, synes dog først 1635 at have betalt for sin
afdøde mands lejersted. 248
Begravelse:
1635. 579

Mathias

Diderichsen,

†før

29. j u n i

9) (Fig. 743, VII,9). Enken efter vinhandler Hendrich Eyerschettels begravelse (Mumme 218). En
gammel begravelse m e d krydshvælv; 4 alen
lang, 4 alen 16 t o m m e r bred (2,51x2,93 m). Lige
for pille nr. 5 (k), dvs. mellem midtskibets 8. og
9. fag. O p f y l d t 1797. N æ v n t 1758 under ovennævnte betegnelse.
Begravelser: Henrik Eyerschettel, nedsat 3. dec.
1751; m a d a m e Eyerschettel, begr. 8. nov. 1761; E n d videre registreredes i den udaterede fortegnelse (o.
1770) begravelse af j o m f r u Eyerschettel. 5 8 0
†Kister. 1758 og 1777 er omtalt tre store kister og en
benkiste oven på hinanden samt endnu r u m til en
kiste.

10) (Fig. 743, VII,10). Kirkens begravelse (Mumme
209). En j o r d g r a v med ligsten over (†gravsten
nr. 118). Ved den nederste kirkestol i den brede
gang, dvs. i midtskibets 9. fag.

Begravelse: J ø r g e n
31. marts 1792.

Gundermann,

farver,

begr.

11) (Fig. 743, VII,11). Kirkens begravelse (Mumme
209). En j o r d g r a v med ligsten over (†gravsten
nr. 116). Placering som ovennævnte.
Begravelser: Hendrik Grønbeck, k ø b m a n d , begr.
12. dec. 1787; Hendrik Grønbecks hustru, begr.
24. dec. 1788.

12) (Fig. 743, VII,12). Kirkens begravelse (Mumme
209). En ny begravelse; 3/4 alen lang, 4½ alen
bred (2,04x2,82 m). U n d e r dåben med åbning
midt i gangen, dvs. i midtskibets 10. fag.
Begravelser: 1758 og 1777 er nævnt plads til tre lig.
12. sept. 1779 betaltes for nedsættelse (på nordre side
af fonten) af m a d a m e Bjørnsen, g . m . med A b r a h a m
Bjørnsen Wittsten, rådmand (†1795); Jens Orten,
begr. 23. april 1802 under orgelværket (her?). 6 Se i
øvrigt nr. VI, 12.

Følgende begravelser har antagelig været placeret i midtskibet, uvist dog hvor:
Christian Lottrups begravelse. Placeret ifølge
Kirkebøger i den store gang, dvs. midtskibet.
Begravelse: Christian Lottrup, k ø b - og handelsmand, begr. 23. dec. 1803.

VIII. Den lille gang
under de korte mandsstole.
(Søndre sideskibs 5. - 10. fag).
1) (Fig. 743, VIII,1). Kommerceråd Christian Ulrich Bless' begravelse (Mumme 177). En gammel
begravelse; 4 alen 8 t o m m e r lang, 4½ alen bred
(2,72x2,82 m). Begynder under hjørnet af de
korte mandsstole, dvs. søndre sideskibs 5. fag.
1770 bekostet nye bjælker. 6 O p f y l d t 1796. Fra
1758 nævnt under ovennævnte betegnelse.
Begravelser: Marie Christensdatter Lime, g . m . regimentskvartermester Jens Baltzersen, begr. 6. febr.
1725 »i den begravelse ved Consistorium«, (her?);
Jens Baltzersen, begr. 10. apr. 1725 smst; kapellan
Hans Lime, begr. 18. april 1727 i begravelsen i gangen
mellem konsistorium og prædikestolen (vel her?);
r å d m a n d Blesses salig kærestes lig (Maren Christensdatter Lime), begr. 5. j u n i 1727 i deres begravelse i
kirken (her? eller i nr. III,4); fiskal (Wolrath) H o l m s
salig moders lig, begr. i Blesses begravelse i gangen
til prædikestolen 13. dec. 1746; sammes datter, begr.

58*
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smst. 3. jan. 1749; 1. april 1749 begr. kancelliråd Beckers barn i den åbne begravelse i den lille gang ved
mandsstolene, straks ved konsistoriedøren (vel her);
muligvis Christian Ulrich Bless, †24. jan. 1751.581
†Kister: 1758 og 1777 er nævnt tre store og en lille
kiste oven på hinanden samt plads til yderligere to
kister.

2) (Fig. 743, VIII,2). Borgmester Thor Hansens begravelse (Mumme 178). Jfr. gravsten nr. 23 samt
†gravsten nr. 69 og 96. En gammel åben og m u ret begravelse; 3½ alen lang, 5 alen 3 t o m m e r
bred (2,19x3,21 m). Ved opgangen til prædikestolen, dvs. i søndre sideskibs 5. fag. 1776 indlagt nye bjælker. 6 O p f y l d t 1797. N æ v n t 1685
som Jacob Sperlings begravelse. Erhvervet 1724
af T h o r Hansen. 6 1731 skænkedes til begravelsens vedligeholdelse 100 rdl. af ovennævntes
enke, Margareta von Bergen. 5 8 2
Begravelser: Jacob Johansen Sperling, †22. febr.
1658, begr. 2. marts s.å. og hans hustru, Hedvig J o hansdatter, †27. jan. 1659, begr. 1. febr. s.å.; T h o r
Hansen, begr. 9. apr. 1731; postmester Ulrich C h r i stian Melbyes barn, begr. 23. aug. 1751 »uden Sang«;
postmester Melbyes barn, begr. 3. juli 1756; Kirstine
Marie og Vitus, børn af ovennævnte, begr. hhv.
7. juni og 10. j u n i 1763; Margareta von Bergen, begr.
26. sept. 1767; Ulrich Christian Melbye, postmester,
begr. 29. m a j 1778; fru Melbye (Birgitte Thors), begr.
7. april 1786.
†Kister. 1758 er registreret to store kister og to benkister, 1777 dog tre store kister og to benkister.

3) (Fig. 743, VIII,3). Rådmand Thomas Baltzer
(Balthazar) Freithoffs begravelse (Mumme 180). Jfr.
lysekrone nr. 3 (s. 621), epitafium nr. 10 og
†gravsten nr. 79. En gammel begravelse; 3½
alen lang, 6 alen 3 t o m m e r bred (2,19x3,84 m).
Lige for blokken og gangen i biskoppens og de
gejstliges stol (s. 583) mellem †begravelse nr.
VIII,2 og 4, dvs. i søndre sideskibs 6. fag. O p fyldt 1796.
1685 erhvervede T h o m a s Freithoff begravelsen med den derpå liggende gravsten, »hvor
Cornelius von der H a m s f o r t h for 105 år siden er
begravet« (dvs. 1580). 1629 betalte dennes enke,
Katharina Jers, for nedsættelsen af sin salig
m a n d »i sin egen grav« (vel denne). E n d n u
1711-12 nævntes begravelsen ved blokken under
professorernes stol som doktor Hamsforts, idet

Fig. 767. *Kisteplade for lægen Cornelius H a m s f o r t
(†1580) (s. 908). Møntergården, Odense. Henrik
Wichmann fot. 1995. - * C o f f i n plate for physician Cornelius Hamsfort (†1580).

arvinger hertil savnedes. 1714-15 istandsattes begravelsen med to egestolper og 100 mursten. 6
Begravelser: Antagelig de på †gravsten nr. 18 anførte, nemlig Cornelius H a m s f o r t den ældre, †1580
og hustruerne Maria H a m s f o r t , †1560 og Anna Soltov, †1578. Endvidere T h o m a s Balthazar Freithoff,
†l0.juni 1691, begr. 15. juni s.å.; Magdalena Jacobsdatter Holst (2° g . m . Niels Bucholt), †5. sept. 1693.
†Kister: 1758 og 1777 er registreret en ny stor benkiste.

*Kisteplade: (Fig. 767), 1580. Cornelius H a m s fort, Christian Ill's livlæge, (*26. apr. 1509),
†8. marts 1580 i en alder af 70 år, 10 måneder og
13 dage. Hans sørgende børn lod udføre denne
grav for deres højtelskede og højtfortjente fader.
Af bly, 14x11,5 cm. Latinsk indskrift med f o r dybede versaler. Rektangulær med afbrudte
hjørner; indsat i sekundær egetræsramme. Pladen indleveredes 1811 til Oldsagscommissionen
af hr. Hempel i Odense (Søren Hempel), men
blev herfra 1882 afgivet til Odense M u s e u m . I
Møntergården, Odense (inv.nr. 4/1882a). 583
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4) (Fig. 743, VIII,4). Borgmester Augustus Martfelts begravelse (Mumme 180f.). En ny begravelse;
3 alen 20 t o m m e r lang, 4 alen 10 t o m m e r bred
(2,40x2,77 m). Lige for pille nr. 3 ud for Magistratens stol, dvs. mellem 6. og 7. fag i søndre
sideskib. O p f y l d t 1796. 1756 lovet til Augustus
Martfelt i hans egenskab af kirkeværge til gengæld for al hans besvær ved kirkens hovedreparation. 6
Begravelser: Augustus Martfelts datter, begr.
19. dec. 1757; Augustus Martfelt, begr. 11. nov. 1763;
j o m f r u Martfelt, begr. 23. dec. 1777.

Niels Jespersens begravelse. Ved søndre sideskibs
3. pille, nær begravelse nr. VIII,4 var ifølge Vedel Simonsen, Samlinger begravet biskop Niels
Jespersen. Jfr. †gravsten nr. 23.
Begravelser: Niels Jespersen, †22. nov. 1587; Else
Hansdatter, †30. marts 1623.

Diderik Fuirens familiebegravelse. I nærheden af
ovennævnte begravelse var muligvis en begravelse for Diderik Fuirens familie, jfr. †gravsten
nr. 25 for ægteparrets to børn. Diderik Fuiren
blev selv begravet på †Gråbrødre kirkegård i
København.
Begravelser: To unavngivne døtre af Diderik Fuiren
og Else Hansdatter, †1594 og 1595.

Jesper Simonsens begravelse. I midtskibet, dog
uvist præcis hvor, lå †gravsten nr. 33 for apoteker Jesper Simonsen (Themmesen). H o s Bircherod registreret efter Niels Jespersens sten (†gravsten nr. 23) og da antagelig som denne i søndre
sideskib.
Begravelser: Antagelig Jesper Simonsen, †l. sept.
1602; Kirsten Jørgensdatter Mule, † efter 1603; Maren
Jespersdatter, dødsår uvist.

5) (Fig. 743, VIII, 5). Kirkens begravelse (Mumme
181). En ny begravelse; 3 alen 20 t o m m e r lang, 4
alen 10 t o m m e r bred (2,40x2,77 m). Antagelig i
7. fag. N y e bjælker bekostet hertil 1810. O p fyldt 1822.
Erhvervet 1755 af forstander H o l m e r (hospitalsforstander Henrik Christian Holmer). 6
E n d n u 1810 i familiens eje, da forstander Peter
Holmer, vel en søn af førnævnte, lod udføre
istandsættelse.
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Begravelser: Mad. Holmer, begr. 2. dec. 1784; H e n rik Christian Holmer, begr. 23. juni 1786.

6) (Fig. 743, VIII,6). Kirkens begravelse (Mumme
182). En ny begravelse, dimensioner som ovennævnte. Antagelig i 7. eller 8. fag.
Erhvervet 1755 af professor Kisbye (Hans
Rasmussen Kisbye). 6
Begravelse: Hans Rasmussen
1758, begr. 21. nov. s.å. 584

Kisbye, †10. nov.

7) (Fig. 743, VIII,7). Kirkens begravelse (Mumme
182). En ny begravelse, dimensioner som ovennævnte. Slutter ved hjørnet af stolene (korte
mandsstole), dvs. antagelig i søndre sideskibs 8.
eller 9. fag. Repareret 1778.
Erhvervet 3. jan 1758 af fru T h i m , enke efter
kancelliråd, regimentskvartermester Christopher T h i m (Thym).
Begravelser: Christopher T h y m , begr. 7. jan. 1758;
fru T h y m , begr. 15. maj 1765.

8) (Fig. 743, VIII,8). Kirkens begravelse (Mumme
182). Jfr. epitafium nr. 21. En gammel begravelse med kuglehvælv; 4 alen lang, 2¼ alen bred
(2,85x1,41 m). Ved pille nr. 5 (k1), tæt ved kirkens mur, dvs. mellem søndre sideskibs 8. og 9.
fag. Havde ifølge fortegnelserne 1758 og 1777
ikke været åbnet.
1738 bekostede børn og svigerbørn efter J o hannes Müller et epitafium (nr. 21), opsat i søndre sideskibs 7. fag. Den tilhørende begravelse
er sandsynligvis identisk med den, nævnt som
placeret ved nederste pille i karlegangen, der
1723-24 blev afstået fra Mads Rostocks enke i
Middelfart (Anna Margrethe Vingaard, enke efter daværende kapellan ved S. Knud, Mads Petersen Rostock, †1713 i Middelfart) til Johannes
Møller (Müller), buntmager. 6
Begravelser: Johannes Müller, †12. jan. 1725, begr.
18. jan. s.å.; antagelig Andreas Hyllerups spæde barn,
nedsat i (...) Møllers begravelse, vel her; Anna, salig
Johannes Møllers (Anna Hansdatter), †20. marts
1738, begr. 26. marts s.å.

Hans (og Valentin) Wichmands begravelse. Placeringen nævnt 1729 ved de nederste mandsstole
(her eller i midtergangen, jfr. også broderen J ø r -
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gen Wichmands begravelse i midtergangen,
nævnt efter nr. VI,4). 5. juni 1671 betaltes for at
åbne graven til hans afdøde hustru nr. 2, Kirsten
Pedersdatter. 18. dec. 1685 betaltes for gravens
åbning til Hans Wichmand. 6
Begravelser: Kirsten Pedersdatter, g . m . Hans Wichmand, begr. 8. j u n i 1671; Elisabeth Eriksdatter, g . m .
Hans Wichmand, begr. 19.juli 1683; Hans Wichmand, rådmand, †17. dec. 1685, begr. 23. dec. s.å.;
Valentin Wichmands faders (Hans Wichmand) begravelse åbnedes til førstnævntes barn, begr. 16.juni
1729; vinhandler Valentin Wichmand, begr. 2. sept.
1732.
Begravelse i øvrigt: Maria Wegener, begravet 1758
under de korte mandsstole (her?). 532

9) (Fig. 743, VIII, 9). Købmand Andreas Hyllerups
begravelse (Mumme 183). N y t tøndehvælv; 4 alen
lang, 4½ alen bred (2,51x2,82 m). Åbning i gangen mellem 5. og 6. pille, dvs. i søndre sideskibs
9. fag. 1764 nævnt som Johannes Hyllerup Bagers begravelse. Begravelsen blev 1817 inddraget som gravkrypt for de kongelige kister, overflyttet fra †Gråbrødre kirke (s. 726).
Begravelser: Andreas Hyllerups kæreste, begr.
3. sept. 1739; Andreas Hyllerup, begr. 17. jan. 1754;6
T h o m a s Møller, tredje lektiehører, begr. 17. febr.
1761; Anna, datter af Johannes Hyllerup Bager, begr.
27. sept. 1764; barn af Johannes Hyllerup Bager, begr.
7. m a j 1767; Johannes Hyllerup, begr. 30. sept. 1797.
†Kister. 1758 og endnu 1844 er nævnt fem kister,
fire almindelige og en lille benkiste.

10) (Fig. 743, VIII, 10). Kirkens begravelse
(Mumme 203f.). En j o r d g r a v med en ligsten på
(†gravsten nr. 12). Antagelig mellem 9. og 10.
fag, »ved den lille kirkedør, som går til k a m merherre Bentzon«, dvs. den lille syddør.
Formentlig identisk m e d det gravsted, der erhvervedes 1783 af dødsboet efter frøken Juliana
Helena Ernst. 5 8 5 Ifølge særlig klausul måtte intet
lig nedsættes her i de efterfølgende 100 år.
Begravelse: Juliana Helena Ernst, †2. marts 1783,
begr. 20. marts s.å.
†Kiste, 1783, o m f a t t e n d e en fyrrestræs inder- og
yderkiste, »udkiellet O n d e r og O b e n af smukkeste
fasning« og leveret af snedker Hans Eidorf. Yderkisten var overtrukket m e d ruskind i henhold til særlig
kongelig bevilling samt forsynet m e d en †kisteplade
med gravskrift, leveret af J. Thyrrestrup.

†Lyseskjolde, 1783. Et par våbenskilte til alterlysene blev malet af C. F. Wegener. 586
11) (Fig. 743, VIII,11). Kirkens begravelse
(Mumme 204). En jordgrav, tæt ved den foregående, med en ligsten på (jfr. †gravsten nr.
115).
Begravelse: Bertram Treven Fibiger, kateket, begr.
10. okt. 1785.

12) (Fig. 743, VIII, 12). Kirkens begravelse
(Mumme 204). En j o r d g r a v med en ligsten på
(jfr. †gravsten nr. 117).
Begravelser: Antagelig bogholder N y b o e s kone,
begr. 17. sept. 1789, n o r d for VIII, 10; Anders J ø r g e n sen fra Munkemølle, begr. 27. febr. 1790, n o r d for
den førstnævnte.

13) (Fig. 743, VIII, 13). Frøken Anne Brahes begravelse (Mumme 207). Muret begravelse for enden af søndre sideskib (10. fag) bag den lille kirkedør under vestvinduet, nær epitafium nr. 12.
O m k r i n g begravelsen var et †gitterværk af jern.
Dette er ikke nævnt i fortegnelserne 1758 og
1778 og kan derfor være nedtaget i forbindelse
med kirkens hovedistandsættelse o. 1750.
Erhvervet 1704 til gengæld for donation af alterklæde, alterdug, messehagel og oblatæske
samt rede penge (s. 422). 587
Begravelse: A n n e Brahe, †29. dec. 1715, begr. j a nuar 1716.

En række begravelser er registreret ved den lille
kirkedør til S. Knuds kloster, antagelig i søndre
sideskibs 10. fag ved den lille kirkedør i sydvest
(fig. 294,7), således:
Claus Nissens begravelse. Claus Nissen, der
havde været kirkeværge syv år, tilstodes en fri
begravelse her. 6
Begravelser: Claus Nissens hustru, begr. 1696;
Claus Nissens barn, begr. 12. febr. 1701; Claus N i s sen, begr. før 28. sept. 1729. Endvidere antagelig: J o han Zachariassen, proviantbager, begr. 30. j u n i 1699;
Christen Handskemagers bror, begr. 24. okt. 1699
ved pillen ved den lille kirkedør; professor Peter
Zeuthen, nedsat 3. nov. 1745 i en åben begravelse ved
den lille kirkedør.
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IX. Den lille gang
under de korte kvindestole.
(Nordre sideskibs 5. - 10. fag.).

med krydshvælv; 3 alen 3 kvarter lang, 4 alen 20
t o m m e r bred (2,35x3,03 m). Antagelig i 6. fag.
Istandsat 1778 og 1787. Erhvervet af professor
Rasch (Peder Rasch) 1764.

1) (Fig. 743, IX,1). Købmand Hans Thomsen
Flensborgs (Flensborger) begravelse (Mumme 290).
En gammel begravelse med nyt kuglehvælv; 4
alen 4 t o m m e r lang, 4 alen 9 t o m m e r bred
(2,61x2,74 m). Begravelsens østende begynder
ved hjørnet af den første kvindestol, dvs. mellem nordre sideskibs 4. og 5. fag. I n o r d m u r e n
tæt ved epitafium nr. 16.
Erhvervet 1705 af T h o m a s Hansen Flensborger til faderen, Hans T h o m s e n Flensborger. En
søn af ovennævnte, der begravedes før 24. aug.
1693, er derfor næppe nedsat her(?). 1777 nævnes som arvinger til begravelsen salig k ø b m a n d
Jørgen Møllers (†1773) børn og professor A n chersen (Søren Anchersen) og dennes familie.

Begravelser: Fru Rasch, g . m . Peder Rasch, begr.
23. juni 1764; Peder Rasch, begr. 1. juni 1771.

Begravelser: T h o m a s Flensborgers salig kærestes lig
(Kirsten Nielsdatter G o r m ) , begr. 14. marts 1712 i
hans begravelse (denne?); Mette Christiansdatter,
†24. febr. 1713, begr. 3. marts s.å.; Marcus Tacks søn,
nedsat i sin morfaders (Hans T h o m s e n Flensborger)
begravelse 15. nov. 1715; Hans T h o m s e n Flensborger,
†3. sept. 1717; feltskærer Kauts (Walter Kauth) h u stru, begr. 30. aug. 1748; professor Anchersens frue,
begr. 12. nov. 1755; magister Gottschalcks (prorektor
Hans Jørgen G.) hustru (f. Anchersen), begr. 21. jan.
1777; Grethe og Jacobine Anchersen, begr. 27. juli
1779; Søren Anchersen, professor, begr. 27. apr. 1781.
†Kister. 1758 og 1777 er nævnt to store kister og en
stor ny benkiste.

2) (Fig. 743, IX,2). Kirkens begravelse (Mumme
290). En lille jordgrav; 2 alen lang, 3,5 alen bred
(1,25x2,19 m). Antagelig i 5. fag.
3) (Fig. 743, IX,3). Kirkens begravelse (Mumme
290). Jfr. †gravsten nr. 112. 3 alen 10 t o m m e r
lang, 3 alen 8 t o m m e r bred (2,14x2,09 m). A n tagelig mellem 5. og 6. fag.
Begravelser: Hans Høyer, kontrollør, begr. 12. nov.
1738; 588 m a d a m e Martfelt (g.m. Augustus Martfelt),
begr. 29. dec. 1739; Hans Andersen Bloch, provst,
†6.juli 1745, begr. 12.juli s.å.; 589 provstinde Hans
Bloch (Karen Nielsdatter), begr. 2. m a j 1766.

4) (Fig. 743, IX,4). Kirkens begravelse (Mumme
290). Jfr. †gravsten nr. 114. M u r e t begravelse

5) (Fig. 743, IX,5). Kirkens (rådmand Kurrelbaums
og landstingshører Rasmussens) begravelse (Mumme
291). Jfr. †gravsten nr. 119. Ny muret begravelse
med krydshvælv; 7½ alen lang, 3 alen bred
(4,70x1,88 m). Antagelig mellem 6. og 7. fag.
Erhvervet 1768 af k ø b m a n d og rådmand M a t hias Kurrelbaum og hustru Anna Cathrine B r o dersen samt af landstingshører Rasmus Rasmussen med arvinger. 6
Begravelser: Landstingshører Rasmussens (første)
hustru, begr. 9. sept. 1768; mad. Kurrelbaum (Anna
Cathrine Brodersen), begr. i sin egen begravelse i den
lille kvindegang 31. jan. 1783; Mathias Kurrelbaum,
begr. 29. j u n i 1793; landstingshører Rasmussens (anden) hustru (Kirstine Torsager), begr. 30. dec. 1799;
Rasmus Rasmussen, †24. m a j 1823.

6) (Fig. 743, IX,6). Rådmand Samuel Joachim
Grubbes (Grubes) begravelse (Mumme 291). Jfr.
†gravsten nr. 111 og †begravelse nr. III,13. En
gammel begravelse; 3 alen 22 t o m m e r lang, 4
alen bred (2,44x2,51 m). U n d e r de lange kvindestole mellem pille nr. 3 og 4, dvs. i nordre
sideskibs 7. fag. O p f y l d t 1796.
†Kister. 1758 og 1777 er nævnt fem kister. Det er
uvist, hvilke m e d l e m m e r af familien Grube, der bisattes her og hvilke i †begravelse nr. III,13.

7) (Fig. 743, IX,7). Borgmester Jens Nielsens begravelse (Mumme 291f.). Jfr. †gravsten nr. 113. En
gammel begravelse, dog o m g j o r t , vel i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse o. 1750
og forsynet med nyt krydshvælv; 3½ alen lang,
5 alen 3 t o m m e r bred (2,19 x 3,21 m). Antagelig
mellem 7. og 8. fag. Formentlig er det denne,
betegnet som nr. 7 i den lille fruentimmergang,
der fyldtes 1804. 6 Tidligst nævnt under betegnelsen 1758.
Begravelser: Jens Nielsen, begr. 23. dec. 1763; Hans
Larsen Møller, fuldmægtig, begr. 2. j u n i 1769; k a m merråd Langsted, begr. 6. sept. 1776; Hans Sibberns
hustru, begr. l . j u l i 1777; Matthæus Sibbern, begr.
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13. aug. 1777; Anna Katrine Langsted, enke efter Jens
Nielsen, begr. 26. aug. 1785; Hans Sibbern, professor, begr. 18. juni 1804.

8) (Fig. 743, IX,8). Kirkens begravelse (Mumme
292). Jfr. †gravsten nr. 119-23. En ny begravelse;
4 alen lang, 4½ alen bred (2,51x2,82 m). A n tagelig i 8. fag.
Begravelser: Plads til tre kister, m e n ifølge M u m m e
var ingen nedsat her.

26. nov. 1742 nedsattes j o m f r u Deichmans
(Deichmann) lig i den åbne begravelse ved Bolbro kvindernes stol (s. 584), vel i 8. fag og m u ligvis identisk med ovennævnte.
9) (Fig. 743, IX,9). Kirkens begravelse (Mumme
292). Jfr. †gravsten nr. 119-23. En ny begravelse;
4 alen lang og bred (2,51x2,51 m). Slutter for
enden af de korte kvindestole, dvs. mellem n o r dre sideskibs 8. og 9. fag.
Begravelser: Plads til tre kister, m e n uvist, h v e m
der var begravet her.

10) (Fig. 743, IX,10). Kirkens begravelse (Mumme
214). En j o r d g r a v med en ligsten på (jfr. †gravsten nr. 119-23). I nordre sideskibs 9. eller 10.
fag.
Begravelser: Ingen begravelser registreret.

11) (Fig. 743, IX,11). Kirkens begravelse (Mumme
214). En j o r d g r a v m e d en ligsten på (jfr. †gravsten nr. 119-23). I nordre sideskibs 9. eller 10.
fag.
Begravelser: Ingen begravelser registreret.

12) (Fig. 743, IX,12). Kirkens begravelse (Mumme
214). En j o r d g r a v med en ligsten på (jfr. †gravsten nr. 119-23). I nordre sideskibs 9. eller 10.
fag.
Begravelser: Ingen begravelser registreret.

Heri eller i nærheden heraf var muligvis Christian Farenhorsts begravelse, jfr. epitafium nr. 23.
Begravelser: Christian Christopher Farenhorst, †28.
marts 1744, begr. 13. apr. s.å.

13) (Fig. 743, IX,13). Kirkens begravelse (Mumme

214). En j o r d g r a v på tværs under vinduet m e d
små fliser på, formentlig i nordre sideskibs 10.
fag.
Begravelser: Ingen begravelser registreret.

Jørgen Barchhausens begravelse. 1674 betalte J ø r gen Barchhausen for sin hustrus (Alhed Kerchhoff) begravelse, idet han dog fik en reduktion
af prisen, da åbningen var fri, eftersom det var
det første lig, der blev nedsat, efter at begravelsen var købt og muret. 2 4 8 1702 præciseredes gravens beliggenhed som værende i den lille kvindegang, formentlig ved †gravsten nr. 86, lagt
ved den store kirkedør. Alhed Kerchhoff var 1 0
g . m . Habakuk Koch. jfr. også †gravsten nr. 70.
Begravelser: H a b a k u k Koch, †21. jan. 1660, begr.
her(?); Alhed Kerchhoff (1° g . m . ovennævnte),
†22. april 1673, begr. 1. april [!] (Kirkebøger) s.å.; M a rie Jensdatter Rosenberg, †1702; J ø r g e n Barchhausen,
begr. 22. nov. 1709; k ø b m a n d J o h a n Barchhausens
(søn af førnævnte) barn, begr. 19. juni 1710 i hans fars
begravelse; Samuel Joachim Grubes hustru (Karen
Poulsdatter, 1° g . m . Johan Barchhausen), †14. aug.
1717, begr. 21. aug. s.å.; Hans Poulsen, begr. før
14. febr. 1735.

Johan Borchs forældres begravelse. 12. juni 1716
nedsattes Johan Borchs hustru i hans forældres
grav i den smalle kvindegang. 6
Rådmand Niels Lauridsen Gorms begravelse. 1736
afregnedes for reparation af Niels G o r m s begravelse i den lille kvindegang. 6
Begravelser: R å d m a n d Niels G o r m s kæreste (Mette
Aleksandersdatter Hirtznach) begr. 2. nov. 1700 i den
smalle kvindegang (vel her); Niels Lauridsen G o r m ,
begr. 19. sept. 1710; Laurs (Lauritz) G o r m , nedsat i
sin faders begravelse 20. sept. 1714.

Urban Jensen Farvers begravelse. 25. nov. 1733 betalte arvingerne for åbningen af ovennævntes
begravelse (til hans eget lig) i den smalle kvindegang.
Begravelser: Peder Pedersen Møller, begr. 26. febr.
1705 i den smalle kvindegang; U r b a n Jensen Farver,
begr. 30. nov. 1733; postmester Melbyes kæreste,
begr. 17. april 1739.

Niels Bertelsens begravelse. 1744 jordfæstedes
Niels Bertelsen studiosus i en åben begravelse i
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korte?).
Begravelse: Niels Bertelsen, begr. 8. aug. 1744.
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delbart efter Habakuk Koch's sten (nr. 70), og
begravelsen har da antagelig været i nærheden af
denne.
Begrav else: Antagelig O l u f Olufsen, †28. marts 1648.

Følgende begravelse med uvis placering har efter registreringen hos Bircherod, Monumenta
at d ø m m e - muligvis været placeret i nordre
sideskib:
Hans Christensens begravelse. Jfr. også †gravsten
nr. 68.
Begravelser: Hans Christensen, skriver og ridefoged på Odensegård, †16. nov. 1650; Karen Jensdatter,
†1679.

Birgitte Mikkel Møllers' begravelse. †Gravsten nr.
55 over Birgitte Mikkel Møllers, hendes datter
Barbara Mikkelsdatter Møller og dennes datter,
Birgitte Nielsdatter Mule var hos Bircherod registreret umiddelbart før Habakuk Koch's sten
(nr. 70), og begravelsen har da antagelig været i
nærheden af dennes, se ovf.
Begravelser: Antagelig Birgitte Mikkel Møllers,
†før 1643; muligvis Barbara Mikkelsdatter Møller,
dødsdato uvis; muligvis Birgitte Nielsdatter Mule,
†12. dec. 1622.

Anders Rasmussen Svitzers begravelse. †Gravsten
nr. 62 over ovennævnte var hos Bircherod registreret umiddelbart før Habakuk Koch's sten
(nr. 70), og begravelsen har da antagelig været i
nærheden af dennes.
Begravelser: Heri var antagelig Anders Rasmussen
Svitzer, †20. okt. 1624; Anthoni Johansen Svitzer, †o.
1650 og deres fælles hustru, Maren Jacobsdatter,
†1667.

Henrik Johansens begravelse. †Gravsten nr. 63
over ovennævnte var hos Bircherod registreret
umiddelbart før Habakuk Koch's sten (nr. 70),
og begravelsen har da antagelig været i nærheden af dennes.
Begravelser: Antagelig Henrik Johansen, †17. april
1641; Henrik Johansen Riber, †12. marts 1651; Mette
Pedersdatter, dødsår uvist; muligvis de på †gravsten
nr. 63 nævnte sønner, Johan Henriksen og Peder
Henriksen, dødsår uvist for begge.

Oluf Olufsens begravelse. †Gravsten nr. 65 over
ovennævnte var hos Bircherod registreret u m i d -

X. Diverse begravelser i †väbenhus og tårnrum
samt i nordre sideskibs vestligste fag.
1) (Fig. 743, X , l ) . Kirkens begravelse (Mumme
214). En stor, muret begravelse i våbenhuset
(nedrevet 1872, jfr. s. 305). 1713 omtaltes en
nedfalden grav her. 6 Dele af begravelsens østm u r påvistes 1993 ved udgravning (jfr. fig.
66).590
Begravelser:
Elisabeth,
Hans Ringers
(Hans
Storck), begr. 3. jan. 1678; Hans Storck, klokker,
begr. 14. febr. 1698;6 Christen Jensen, klokker, begr.
7. jan. 1721; Jacob Faaborgs hustru, begr. 18. maj
1770; Jacob Faaborg, k ø b m a n d , begr. 24. jan. 1775.

I nærheden heraf eller identisk med denne var
muligvis Valentin Orgelmesters begravelse. 26. nov.
1701 begravedes Valentin Orgelmester (Valentin
Jochim (Joachim) Hindrich Schmell) i det store
våbenhus lige uden for døren (dvs. uden for døren mellem nordre sideskib og våbenhuset eller
måske på kirkegården). 5 9 1
Preben Møllers begravelse. 1726 erhvervede k o b bersmed Clemens Ibsen en jordbegravelse i kirken ved salig Preben Møllers grav imod den
store kirkedør, dvs. antagelig ved den daværende hovedindgang i våbenhuset. 6
2) (Fig. 743, X,2). Kirkens begravelse (Mumme
214). En jordgrav, belagt med små fliser. Mellem de lange kvindestole og tårnets nordre pille,
dvs. i midtskibets eller nordre sideskibs 9. fag.
Begravelser: Ingen begravelser registreret.

3) (Fig. 743, X,3). Kirkens begravelse. En j o r d grav mellem tårnets søndre pille og kirkens vestre mur, dvs. mellem midtskibets og søndre sideskibs 9. fag.
Begravelser: Ingen begravelser registreret.

4) (Fig. 743, X,4). Kirkens begravelse. En j o r d grav under trappen eller opgangen til orglet og
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de derunder eller de på nordre side værende pulpiturer, dvs. mellem midtskibets og nordre sideskibs 10. fag.
Begravelser: Ingen begravelser registreret.

Hans Ibsens(?) begravelse. 15. dec. 1619 betaltes
for begravelsen af en søn af byfoged Hans Ibsen
under pulpituret. En †gravsten (nr. 53) for b y f o geden er registreret hos Bircherod, Monumenta
(nr. X C V ) efter eksempler, som antagelig er placeret i nordre sideskib. Byfogedens begravelse
kunne da være smst.
Begravelser: Susanne Jacobsdatter, †23.juni 1 6 � ;
Maren Hansdatter, †16. dec. 1618; unavngiven søn af
Hans Ibsen, begr. †o. 15. dec. 1619; Hans Ibsen,
†30. sept. 1621.

Paul Nielsens (Mule) begravelse. At d ø m m e efter
†gravsten nr. 27 over Paul Nielsen Mule, registret hos Bircherod, har begravelsen muligvis været i nærheden af oven- samt nedennævnte.
Begravelse: Antagelig Paul Nielsen Mule, †1597.

Biskop Peder Paghs begravelse. At d ø m m e efter
†gravsten nr. 2 var begravelsen for Peder Pagh
antagelig placeret i domkirkens vestende.
Begravelse: Peder Pagh, †20. dec. 1339.

†Krypter med uvis placering.
Følgende begravelser, omtalt i regnskaberne og
her opregnet i kronologisk rækkefølge, har
hverken kunnet knyttes til m o n u m e n t e r , nævnt
hos Bircherod eller til grave, anført i 1758- og
1777-fortegnelsen:
Jacob Nielsen byskrivers begravelse. 28. aug. 1626
betaltes 25 rdl. for Jacob byskrivers lejersted. 6
Begravelse: Antagelig Jacob
begr. o. 28. aug. 1626.

Nielsen

byskriver,

Anna Cordt Böckmands begravelse. 15. juni 1630
erhvervedes et lejersted til salig Anna Cort B ø g mands (Cordt Böckmand). 6

erhvervede Anne Jespersdatter, enke efter rådm a n d Hans Mikkelsen Bager, en begravelse til
sin afdøde m a n d . 6
Begravelser: Hans Mikkelsen Bager, rådmand,
begr. o. 1633;592 antagelig A n n e Jespersdatter, †1653.

Jep Bagers fars begravelse. 20. marts 1639 betalte
Jep Bager 50 rdl. for sin faders begravelsessted. 6
Henrik Clausens begravelse. 29. marts 1666 bevilgede byens råd, at hans enkes lig måtte nedsættes i ægtemandens begravelse. 6
Begravelser: Henrik Clausen, rådmand,
†før
29. okt. 1655; Gertrud Mortensdatter, 1° g . m . Gaas
H e r m a n d s e n (†gravsten nr. 48, †begravelse, nævnt
efter nr. II,8), begr. 29. marts 1667; Maren Henriksdatter, begr. o. 11. dec. 1674. 6

Hr. Telmands (Henrik Tellemand) begravelse. 1673
lagdes en stort stykke egetræ over hr. Telmands
begravelse, »efftersom Qvinden iche war at
finde og Graffuen icke kunde staa aaben«. 6 Begravelsen blev da lukket med sten.
Begravelse: Antagelig
4. april 1658. 593

Henrik

Tellemand,

begr.

Elisabeth Mules begravelse. 16. juli 1671 betaltes
for nedsættelsen af ovennævntes mands lig (Georg Zeleske) og 29. april 1673 for åbningen af
hendes begravelse til et barns lig. 11. april 1678
betalte Jens Schultz for Elisabeth Mules, sin
halvsøsters begravelse. 6 Elisabeth Mule var 1°
g . m . med Hans Mikkelsens søn, Ludvig H a n sen, †1652 (†begravelse nr. III,10) og 2° m e d
Hans Pedersen Samsing. Selv var hun datter af
Jens Hansen Mule og Anne Willumsdatter (jfr.
†begravelse nr. I,8).
Begravelser: Georg Zeleske, kongelig hofmester,
tredje ægtemand af Elisabeth Mule, begr. 15. nov.
1671; Elisabeth Mules barn, †før 29. april 1673; Elisabeth Mules datter, Beate Cathrine (identisk m e d f ø r nævnte?), begr. 1. juli 1673; Elisabeth Mule, †25. febr.
1678, begr. 11. april s.å.; Kirsten Mule, begr. 30. juli
1687, m e n ført fra kirken (Brandt).

Begravelse: Anna, g . m . C o r d t B ö c k m a n d , begr. o.
15. j u n i 1630.

†Kiste. Ifølge særlig bevilling blev det tilladt at lade
Elisabeth Mules kiste betrække m e d læder, forsyne
med frynser samt s m y k k e m e d beslag af messing. 5 9 4

Hans Mikkelsen Bagers begravelse. 23. april 1633

Anna de Boches' (Bochis?) begravelse. 6. okt. 1674
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betaltes for nedsættelsen af ovennævntes lig i
hendes grav, der tidligere var købt for 100 rdl. 6
Begravelse: Anna de Boches (Bohce/Bochis?), begr.
før 6. okt. 1674.

Hans Druckens begravelse. 1675 er nævnt reparation ved Hans Druckens (rådmand i Maribo,
Hans Jensen Drucken?) grav. 248
Knud Knudsen Seeblads begravelse. 1677 begravedes borgmester K n u d Knudsen Seeblad, og eftersom han var den første, der k o m i graven,
betaltes ikke for begravelsens åbning. 6 B o r g m e steren var søn af k ø b m a n d K n u d Lauridsen Seeblad, der var begravet i †begravelse nr. IV,6,
men det er uvist, hvorvidt ovennævnte hvilede
smst.
Begravelser: K n u d Knudsen Seeblad, †27. juli 1677 i
København, begr. 10. sept. s.å.; Kirsten Knudsen Seeblad, begr. 24. maj 1680; Mads Jensens (Rosenberg)
barn, barnebarn af førstnævnte, begr. 16. j u n i 1685;
Inger Andersdatter Scheffer, †5. dec. 1690, begr. før
11. dec. s.å.

Jens Schultz' begravelse. 1681 blev Hein Luchts
hustru, Catharina Schultz, en søster til ovennævnte, nedsat i broderens begravelse. 595
Begravelse: Catharina Schultz, begr. 31. marts 1681.

Karen Laurids Christensens begravelse. 1686 åbnedes »Karen(s), sl. Mester Lauridtz' begravelse«,
tilhørende enken efter afdøde provst ved d o m kirken Laurids Christensen Weyle. 248 Karen var
datter af sin ægtemands forgænger, Jacob Sperling, og hendes begravelse k u n n e muligvis være
identisk med dennes (jfr. †begravelse nr. VIII,2).
Begravelser: Antagelig Laurids Christensen Weyle,
†l. april 1672, begr. 22. april s.å.; Karen Jacobsdatter
Sperling, †19. marts 1686, begr. 29. marts s.å.

Regimentskvartermester (Adrian) Langerfeldts begravelse. Betaling for åbning 2. j u n i 1693 (til
ovennævnte). 6 Begravelsen kan muligvis være
identisk med, eller placeret i nærheden af, J ø r gen Wichmands (g.m. Mette Knudsdatter Blanchenborg, ovennævntes anden hustru) begravelse (†begravelse, nævnt efter nr. VI, 4).
Begravelser: Antagelig Catharina Gertrud Palm,

Fig. 768. Midtparti af *gitter, 1700'erne, antagelig fra
†gravkapel eller kirkegårdsbegravelse (s. 916). M ø n tergården, Odense. Fot. i Møntergården. - Central
part of *lattice, 18th century, probably from †chapel or
tomb in the churchyard.
g . m . ovennævnte, begr. 28. aug. 1688; Adrian Langerfeldt, begr. 2. j u n i 1693; M e t t e Knudsdatter Blanchenborg, begr. 7. april 1716 i sin egen begravelse
(her?). 6

Anders Bilthuggers enke. 1699 tillodes salig A n ders Bilthuggers enke at nyde frit lejersted. 6 Det
er dog uvist, hvorvidt dette gjaldt en begravelse
i kirken eller på kirkegården. Det kan dreje sig
om Karen, enke efter Anders Mortensen, hvis
hovedværk var domkirkens højaltertavle (s.
539) eller om Eleonora, enke efter billedhugger
Anders Hansen. Sidstnævnte døde fattig 1. sept.
1700. 596
Købmand Marcus Tacks begravelse. Begr. 1717 i sin
egen begravelse. Hans søn var nedsat i †begravelse IX, 1.
Begravelse: Marcus Tack, begr. før 18. nov. 1717.
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Fig. 769. *Læderbetræk fra †kiste, o. 1700 (s. 916).
Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995.
- *Leather cover from a †coffin, c. 1700.

Lauritz Hyllerups begravelse. 1741 nedsat i sin
egen begravelse. Det er uvist om denne var placeret nær ved k ø b m a n d Andreas Hyllerups begravelse, en bror(?) til ovennævnte (†begravelse
nr. VIII,9).
Begravelse: Lauritz Hyllerup, begr. 29. april 1741.

IKKE STEDFÆSTET GITTER
*Gitter, (fig. 768) 1700'erne, af smedejern, antagelig hidrørende fra †gravkapel eller indhegning af en begravelse på kirkegården. Det er dog
uvist, om det oprindelig har tilhørt domkirken;

Fig. 770a-b. *Benkiste, o. 1700, af træ med indvendig
blyforing (s. 916). Henrik W i c h m a n n fot. 1995. a.
Vist m e d låg. b. Vist i åben stand. - 770a-b. *Ossuary,
c. 1700, of wood lined with lead. a. Shown with lid. b.
Shown open.

skænket 1882 af lensgreve Preben Bille-BraheSelby til Hvedholm. 5 9 7
Det 310 cm høje og 215 cm brede, tofløjede
gitter med øvre, halvcirkelformet topstykke
omfatter smalle rammestykker med s a m m e n slyngede volutter, hvori er indsat to døre m e d
diagonaltstillede, krydsende stave, sammenføjet
med akantusrosetter. Midt på hver dør et t o m t
våbenskjold. O v e r dørene påmalet med skriveskrift: »Skjænket af Lensgreve Bille Brahe
Selby, Hvedholm«. Topstykket har i midten timeglas med dødningehoved, hvorover krone;
dette flankeres af to s p e j l m o n o g r a m m e r med
sammenslyngede initialer: »HKS« (tv.) og
»CFD« (th.), antagelig for kapellets indehavere.
Det har dog ikke været muligt med sikkerhed at
fastslå disses identitet. I Møntergården, Odense
(inv. nr. 530-31/1949).

IKKE STEDFÆSTEDE KISTER ELLER
KISTETILBEHØR
*Kistebeklædninger (fig. 769), 1700'erne, fragmenter af læderbetræk fra kistelåg og -sider med
indstemplet mønster og J e s u m o n o g r a m samt
med bevaring af enkelte pyntelister (jfr. *kistebeslag nr. 14) hidrører fra den ndf. nævnte kasse
i Møntergården, Odense (uden inv. nr).
*Benkiste (fig. 770a-b), o. 1700, af træ med
indvendig blyforing, 78 cm lang, 40-36 cm bred
ved overkanten og ca. 50 cm høj med tagformet
låg. Ved hovedenden to (oprindelig tre) drejede
knapper, ved fodenden én knap. Egetræsstafferet. I Møntergården, Odense (inv. nr. 639/
1942).
Ikke stedfæstede kisteplader og våbenskjolde. 1) (Fig.
809), 1661. Abel Brockdorff, datter af Gotdsche
Ratlowe (Godske Rathlou) til Gereby og Ida Sehested, g . m . Gregorius Brockdorff, kgl. m a j e stæts oberstløjtnant, 5 9 8 †7. juni 1661 i Odense, 42
år gammel. Af messing, 23,5x25 cm; omtrent
cirkulær med hvælvet skriftfelt; tysk indskrift
med graverede versaler. Nederste venstre del afbrudt, samt revner langs kanten af indskriftfeltet. På træplade, ophængt ved trappe i 3. fag af
kryptens nordre sideskib.

IKKE STEDFÆSTEDE KISTEPLADER OG VÅBENSKJOLDE
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I forbindelse m e d Møntergårdens nyregistrering af inventar på museets magasin 1995 (se
ndf.) fremdroges en vanskeligt tydbar kisteplade samt fire våbenprydede skjolde (nr.
*2-*6), antagelig hidrørende fra domkirken. 5 9 9
*2) (Fig. 771), samhørende med nr. 3 og m u ligvis også med ovennævnte, våbenskjold, af
bly. 30x29,5 cm. Firdelt med våbener for Rathlou i første og andet felt, for Sehested og A h lefeldt i tredje og fjerde samt tilhørende hjelmmærker for disse. Hvis våbnerne tænkes k o m b i neret meget uortodokst, kunne de harmonere
med Abel Rathlous forældre (Rathlou, Sehested), placeret i lodret række i første og tredje
felt og bedsteforældre på fædrene side (Rathlou,
Ahlefeldt) i andet og fjerde. Det er dog mere
sandsynligt, at våbenskjoldet henviser til en anden person, beslægtet med kredsen o m k r i n g
Abel Rathlou. 6 0 0 I Møntergården, Odense (inv.
nr. KMO/1995/422).
*3) (Fig. 771), samhørende med nr. *2 og m u ligvis også med nr. 1, 1661(?), våbenskjold, af
bly. 30x29,5 cm. Firdelt med våbener for Sehested i første felt, kronet bjørn (ulv, hund?) i andet og tredje (Buchwald?) samt lodret delt i
fjerde felt (Rantzau), alle med tilhørende hjelmmærker. N ø j e svarende til nr. *2, og muligvis
som denne henvisende til person fra kredsen
o m k r i n g Abel Rathlou. 6 0 1 I Møntergården,
Odense (inv. nr. KMO/1995/421).
*4a-b) (Fig. 772), o. 1700. Våbenskjold, forgyldt kobberblik, 18x19,5 cm (to eksemplarer).
Lodret delt, første felt med træ, andet underdelt
med tre bjælker øverst, blomst forneden.
Hjelmtegn vesselhorn, hvorimellem blomst.
Antagelig er der tale om et borgerligt våben, 6 0 2
ligesom det ovf. nævnte. Fra S. Knuds kirke(?),
jfr. ndf. I Møntergården, Odense (inv. nr.
KMO/1995/415D).
*5a-b) (Fig. 772), o. 1700. Våbenskjold, forgyldt kobberblik, 18x19 cm (to eksemplarer).
Skrådelt (fra venstre), første felt med to trebladede blomster (trekløvere?), andet felt med m u r værk. Hjelmtegn vesselhorn eller vinger, tilsyneladende med hår- eller fjerbeklædning. Antagelig
borgerligt, og m e d proveniens som ovf. I M ø n tergården, Odense (inv. nr. KMO/1995/415D).

Fig. 771. *Våbenskjolde nr. 2-3 og *kistebeslag nr.
17-18, antagelig hidrørende fra d o m k i r k e n (s. 917,
921). Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot.
1996. - *Coats of arm and *coffin mount.

Fig. 772. *Våbenskjolde nr. 4-5 og *kistebeslag nr. 5,
antagelig hidrørende fra d o m k i r k e n (s. 917, 919).
Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1996.
- *Coat of arm and *coffin mount.
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indrammes af overflødighedshorn og krones af
en flammeurne eller et røgelseskar(?), vist i skråperspektiv foran et knækket bånd og hvilende
på tre opsatser; motivet flankeres af to engle.
Nederst yderligere et kerubhoved.
Af den fragmentarisk bevarede indskrift, der
forneden afsluttes med et mindevers, kan k u n
skelnes enkelte ord med navnekarakter, således
afdødes for- og efternavn »Hedevig H[ø?]g(eller
y) og ægtemandens »[M?]agnus(eller ogens?)
von Lo (eller Li)...« Endvidere anes herunder
»Fynsche Regiment [t]il F[oeds?]«. Det har
imidlertid ikke været muligt ud fra domkirkens
Kirkebøger at identificere afdøde. I M ø n t e r g å r den, Odense (inv. nr. KMO/1995/423).

Fig. 773. *Kisteplade nr. 8 for ikke identificeret
kvinde, anden halvdel af 1700'erne(?) (s. 918). M ø n tergården, Odense. Henrik W i c h m a n n fot. 1995. *Coffin plate no. 8 for an unidentified woman, second half
of the 18th century (?).

Ikke stedfæstede *kistebeslag og -hanke. I M ø n tergården, Odense opbevares et større antal kistebeslag m.v., der med sandsynlighed kan
knyttes til domkirken. Enkelte er fundet ved
gravning på kirkegården eller ved S. Knuds kloster, mens hovedparten er samlet i en ældre
kasse, der angiveligt indeholder kistebeslag fra
S. Knuds kirke. 6 0 3 Beslagenes præcise proveniens fra konkrete begravelser lader sig dog næppe
rekonstruere. På s a m m e måde er det uvist,
hvornår kassen, hvis indhold først registreredes
1995, er placeret på museet. I det følgende beskrives genstandene tematisk, ikke kronologisk:

*6) (Fig. 774), 1700'ernes første halvdel. Af
jernblik, 28x37 cm. Spejlmonogram med initialerne »I(eller J) C«, uvist for hvem, indrammet
af fliget bladværk. Fundet ved genopførelsen af
S. Knuds kloster (1915-18) og derfor antagelig
hidrørende fra kiste, nedgravet (måske sekundært) på kirkegården. I Møntergården, Odense
(inv. nr. 16/1919).
*7) (Fig. 774), 1700'ernes første halvdel. Af
jernblik, 18x32 cm. Fragment af spejlmonogram med initalerne »CS«, indrammet af fliget
bladværk. I lighed med ovennævnte fundet ved
genopførelsen af S. Knuds kloster (1915-18) og
derfor antagelig hidrørende fra kiste, nedgravet
(måske sekundært) på kirkegården. I M ø n t e r gården, Odense (inv. nr. 16/1919).

1) (Fig. 775), Korsfæstelsen, 1600'erne, af
jernblik. 24,4x33,2 cm. Af beslaget med den
korsfæstede Kristus, der indrammes af en bladog blomsterkrans, er kun øvre halvdel bevaret.
Øverst på den lodrette korsstamme er indskriftbånd med »IN(spejlvendt)RI« i reliefversaler.
Fundet ved genopførelsen af S. Knuds kloster
(1915-19). I Møntergården, Odense (inv. nr. 16/
1919).
2) Den opstandne Kristus, o. 1700, af bly. 31
cm høj. Kristus, hvis fødder mangler, har løftet
højre hånd i velsignelse og holder korsfanen
med venstre. I Møntergården, Odense (inv.nr.
KMO/1995/415B).

*8) (Fig. 773), anden halvdel af 1700'erne(?).
Kisteplade for ikke identificeret kvinde, af k o b berblik med fordybet antikva delvist udfyldt
m e d sort. 51 cm høj. Pladen, hvis ovale indskriftfelt med dansk tekst er delvis eroderet,

3) Engle, o. 1700, af bly. 25 cm høje. De parvist modstillede engle, hvoraf i alt er bevaret 11
eksemplarer, er vendt m o d hhv. højre og venstre og har tilsvarende venstre og højre hånd
under kinden. 6 0 4 En beslægtet englefigur (vendt
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m o d højre) fandtes på kisten for kancelliråd Peter Schmidt til Lundegård (†1711), N ø r r e B r o b y
kirke (Salling hrd., Svendborg amt). 6 0 5 En
række andre dekorative beslag og pyntelister fra
samme kister har nær lighed med beslagene fra
domkirken (se ndf.). Samtidig svarer enkelte til
beslag, hidrørende fra Michel og Nicolai Schrøders gørtlervirksomhed i København. 6 0 6 I M ø n tergården, Odense (inv.nr. KMO/1995/415B).
4) Engle, o. 1700, af bly. 25 cm høje. De parvist modstillede engle, hvoraf er bevaret otte eksemplarer, har oprakte arme og er vendt skiftevis m o d højre og venstre. Paralleller til englefigurerne findes i Sorø (kister for Catharina M a r grethe Foss (†1701) og Laurids Foss (†1703), tilskrevet Schrøderværkstedet), 6 0 7 i NM (inv.nr.
D 1418/1961) hidrørende fra S. Nicolai kirke,
København, i H ø j b y kirke (Åsum hrd, Odense
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Fig. 775. *Kistebeslag nr. 1. med Korsfæstelsen, o.
1700 (s. 918). Møntergården, Odense. Henrik Wichm a n n fot. 1995. - *Coffin mount no. 1. showing the
Crucifixion, c. 1700.

amt, muligvis fra Jens Trøstrups (†1713) eller
Iver Andersens (†1726) kister) og i Viborg d o m kirke (ikke identificeret kiste). 608 I Møntergården, Odense (inv.nr. KMO/1995/415B).
5) (Fig. 772), Døden, o. 1750, af forgyldt k o b berblik. 24x35 cm. D e n siddende vingede figur,
der er bevaret i to eksemplarer, troner på låget af
en sarkofag. Beslægtede kisteplader fmdes i en
række østjyske kirker: (i Gosmer, kiste for Sophia H e d e w i g Rathlou (†1747); i Falling, kiste
for Hedewig Margrethe B o r n e m a n n (†1749) og i
Odder, Malte Sehesteds (†1754) kiste (DK Århus
2786, 2741, 2567) samt i D a l u m og H ø j b y kirker
(Odense hrd. og Å s u m hrd, Odense amt). I
Møntergården, Odense (inv.nr. K M O / 1 9 9 5 /
415D).
6) (Fig. 776), maskehoved med bladlignende
hårlokker og h o v e d s m y k k e med r h o m b e f o r m e t
ornament i panden, o. 1700, af bly. 7,5 cm højt.
15 eksemplarer registreret. I Møntergården,
Odense (inv. nr. KMO/1995/415D).
7) (Fig. 776), sollignende ornament, o. 1700,
af messingblik. 11 cm højt. Eksemplarer med
hhv. skrå og lige stråler. I Møntergården,
Odense (inv. nr. KMO/1995/415D).

Fig. 774. *Kisteplader nr. 6 (øverst) og 7 (nederst)
med spejlmonogram med initialerne »I(J)C« og
»CS«, 1700'ernes første halvdel (s. 918). Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - *Coffin
plates nos. 6-1 with fragment of back-to-back monogram of
the initials »I(J)C« and »CS«.

8) (Fig. 777), akantuskviste, o. 1700, af bly.
Ca. 8 cm lange. Parvist m o d v e n d t e kviste af
akantusløv med det længste blad oprullet i v o lut. Svarende til eksempler på Peter Schmidts
kiste, N ø r r e B r o b y og på kister i H ø j b y kirke
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11) (Fig. 777), fragmenter af rocaillesmykket
ramme, o. 1700, af bly. Svarende til beslag fra
Peter Schmidts kiste, N ø r r e B r o b y (jfr. ovf.). I
Møntergården, Odense (inv. nr. K M O / 1 9 9 5 /
415F).
12) (Fig. 777), bøjleformede ornamenter med
vedhæftet fliget blad, o. 1700, af bly. De c-formede ornamenter, hvis ender er oprullede i v o lutter, findes i to variationer, en større og en
mindre. Paralleller ses på Anna Ramels kiste i
Sorø kirke og Edel Bielkes (†1706) i Roskilde
domkirke, begge hidrørende fra Schrøderværkstedet i København. 6 1 0 I Møntergården, Odense
(inv. nr. KMO/1995/415D).

Fig. 776. *Kistebeslag (nr. 6-7, 9-10, 13) antagelig
hidrørende fra d o m k i r k e n (s. 919f.). Møntergården,
Odense. Henrik W i c h m a n n fot. 1995. - *Coffin
mounts, probably from the Cathedral.

13) (Fig. 776), fragmenter af tovsnoet kantliste med palmetter, adskilt af stiliseret blomst,
o. 1700, af bly. Svarende til eksempler fra K ø benhavn, Vor Frue, S. Nicolai og S. Petri kirker
( N M , inv. nr. D1643/1975, D1425/1961 og D94/
1981) samt Sorø (Anna Ramels og familien Foss'
kister). I Møntergården, Odense (inv. nr.
KMO/1995/415D).

samt på Anna Ramels kiste i Sorø kirke og Catharina Margaretha Foss' og Laurids Foss' kister
smst., de tre sidstnævnte signeret af eller tilskrevet Schrøderværkstedet i København (jfr. ovf.).
I Møntergården, Odense (inv. nr. K M O / 1 9 9 5 /
415F).
9) (Fig. 776), egeløvskviste, o. 1700, af bly.
10,5 cm høje. Tre egeblade på lodret, snoet stilk
med to firbladede blomsterrosetter. Svarende til
eksempler i N ø r r e Broby, i NM (inv. nr. D76/
1977 tidligere Dalby kirke, Bjerge hrd., Odense
amt, og S. Nicolai kirke, inv. nr. D1425/1961)
samt i Sorø (familien Foss' kister), de sidstnævnte tilskrevet Schrøderværkstedet i København (jfr. ovf.). I Møntergården, Odense (inv.
nr. KMO/1995/415D).
10) (Fig. 776), bladornament, dannet af sammenslyngede enkeltdele o m k r i n g en midtstilk,
o. 1700, af bly med gul staffering. 5x15 cm. Syv
eksemplarer registreret. 6 0 9 I Møntergården,
Odense (inv. nr. KMO/1995/415D).

Fig. 777. *Kistebeslag (nr. 8, 11-12) antagelig hidrørende fra d o m k i r k e n (s. 919f.). Møntergården,
Odense. Henrik W i c h m a n n fot. 1995. - *Coffin
mounts nos. 8, 11-12, probably from the Cathedral.
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Fig. 778-79. *Lys- eller mindeskjolde. Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. 778. *Skjold for
Christian VIII, 1848 (s. 922). 779. *Skjold for Caroline Amalie, 1881 (s. 922). - *Candle brackets or memorial
shields. 778. *Shield with the initials of Christian VIII, 1848. 119. *Shield with the initials of Caroline Amalie, 1881.

14) (Fig. 811), fragmenter af bladlister,
1700'erne, af messingblik. Tre fragmenter af lister, hhv. en bred og to smallere, af stiliserede
akantusblade. 6 1 l I Møntergården, Odense (inv.
nr. 653/1942).
15) (Fig. 810), bærehanke, a f j e r n . Et par identiske samt en nært beslægtet, 1600'erne, med balustre og knopper o m k r i n g midtskive, fundet
ved gravning på kirkegården nær Valkendorfs
kapel (inv.nr. 12/1928a-c), mens en balusterformet hank m e d stor flad midtvulst, o. 1700, hidrører fra en udgravning ved domkirkens †våbenhus (inv. nr. 452/1946). Fem hanke, o. 1700,
hvoraf to er med skive og bredt midtled, tre er
snoede. Alle i Møntergården, Odense (inv. nr.
19-23/1939).
16) Blomsterkrans, 1700'erne, af træ. Antagelig beregnet til placering på kiste. 612 Oval, 37x29
cm, med roser, valmuer med tilhørende kapsler

Danmarks Kirker, Odense

samt forglemmigej(?); sortstafferet. I M ø n t e r gården, Odense (inv. nr. 648/1942).
17) (Jfr. fig. 771), basunblæsende engel,
1700'erne af jernblik. Hjørnebeslag fra †kiste,
48,5x32 cm. I Møntergården, Odense (inv. nr.
KMO/1995/425).
18) (Jfr. fig. 771), blomsterkvist, 1700'erne, af
jernblik, ca. 30-49 cm. I Møntergården, Odense
(inv. nr. KMO/1995/424).
GRAVUDSTYR
*Lys- eller mindeskjolde.

I forbindelse m e d Chri-

stian VIII's og hans dronning, Caroline Amalies
død hhv. 1848 og 1881 synes domkirken at have
været udsmykket for markering af landesorgen,
svarende til tidligere praksis (s. 416). Blandt rekvisitterne hertil er bevaret tre lys- eller mindeskjolde, parvis beregnet til opsætning på alterlysene (et skjold er forsvundet). 6 1 3
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Fig. 780a-b. Detaljer af *lighue (fig. 781). a. A k t æ o n
angribes af Dianas hundekobbel (s. 922). b. Aktæons
død (s. 922). - Details of *grave cap (fig. 781). a. Aktaeon is attacked by Diana's pack of hounds, b. The death
of Actaeon. Actaeon is attacked by Diana's pack of hounds.
Detail of *grave cap, c. 1650, with scenes from the myth of
Diana and Actaeon.

1) (Fig. 778), 1848, af jernblik, 42,5x25,5 cm.
Ovalt med skælprydet ramme, hvortil er fæstnet delvist afbrudte bånd; øverst strålevifte. På
bagsiden fire ringe til skjoldets fastgørelse. På
sort bund påmalet Christian VIII's kronede m o nogram. Det tilhørende skjold er forsvundet. I
Møntergården, Odense (inv. nr. 344/1949).
2-3) (Fig. 779), 1881, af jernblik, 36x27 cm.
Ovalt med kartoucheudsmykket ramme. På bagsiden ringe til ophæng. På det hvælvede midtfelt
er med guld påmalet Caroline Amalies kronede
m o n o g r a m , flankeret af kors på rammen, alt på
m ø r k bund. I Møntergården, Odense (inv. nr.
342-43/1949).
†Lys- eller mindeskjold, jfr. nr. 1.
†Kårde. H o s Mumme (304) er nævnt en ridderkårde, sekundært(?) anbragt i krypten under
Valkendorfs kapel.
*Fanestænger (fig. 812), o. 1700. 1-3)0. Af træ
med spids af messing. Bortset fra afvigelse i
længden (de to er 221 cm lange, den tredje med afbrudt spids - 211 cm) er de identiske, med
kannellerede skafter og spids i gennembrudt arbejde. Sortmalede med forgyldning. Det er
uvist, hvilken †begravelse fanerne har været
knyttet til. I Møntergården, Odense (inv. nr.
640-42/1942).
*Lighue (fig. 780-81), 1600'ernes første halvdel, af silke med broderi i silke- og metaltråd
samt besætning af perler og pailletter. 614 26,5 cm
høj, 18,5 cm i diameter; vidden langs kanten er
57,5 cm. Huen, der er sammensat af fire ens,
trekantede felter og underforet, har motiver
med scener fra Ovids m y t e om Diana og A k tæon. Gengivelsen af Aktæons død (fig. 780b) er
udført efter træsnit af Bernard Salomon 1558. 615
Antagelig oprindelig rødlig eller lilla bund med
broderier i talrige kulører.
Huen er af usædvanlig fornem kvalitet med
anvendelse af flere forskellige teknikker (schattér-, murstens- og nedlagt syning, splitsting og
knuder), ligesom der til de forskellige detaljer er
benyttet såvel spundet tråd som perler, cantiller
og pailletter. 616 Den præcise proveniens fra
domkirkens †begravelser er uvis. 617 Den næsten
fyrstelige pragt, der præger huens udførelse, 6 1 8
er påfaldende, men lader sig ikke umiddelbart

LIGHUE
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Fig. 781. *Lighue, 1600'ernes første halvdel, med scener fra m y t e n om Diana og A k tæon (s. 922). Møntergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1996. - *Grave cap, first
part of the 17th century. With scenes from from the myth of Diana and Actaeon.

forklare ud fra kendskabet til de kongelige begravelser i kirken fra denne periode (s. 713 og
928). 619
Efter huens motiver at d ø m m e har den sandsynligvis oprindelig været anvendt til privat,
uofficielt brug (nathue). Den særligt højpuldede

f o r m kendes fra østeuropæiske eksempler. 6 2 0
Huens tilblivelsessted lader sig ikke sikkert fastslå, men den tekniske kvalitet og variation finder en nær parallel i dronning Christinas tronhimmel, bestilt 1648 og udført i Paris. 621 I M ø n tergården, Odense (inv. nr. 874/1956).
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NOTER s. 962.

Om kirkegårdens udstrækning, hegnsmure og inddeling, jfr. s. 104-118. Som nævnt s. 109 blev det 1818
fastslået, at begravelser på kirkegården skulle ophøre,
idet der dog blev givet en særlig tilladelse til de personer, hvis ægtefælle, børn eller forældre hvilede her.
Sløjfningen af grave og kassation af gravminder på
kirkegården er foregået løbende, ikke blot i løbet af
1800'erne i takt med arealets omlægning, 6 2 2 men også
tidligere, ikke mindst ved den store modernisering
efter 1750, da adskillige gravsten - også fra kirkegården - blev bortsolgt. Enkelte sten ses dog endnu på
prospekter af kirkegården fra tiden før den radikale
omlægning i 1860'erne (jfr. fig. 34, 45 og s. 109f.).
Domkirkens regnskaber og kirkebøger er hovedkilderne til viden om begravelser på kirkegården. O f test er dog alene nævnt afdødes navn og begravelse
inden for kirkegårdens tre dele, og kun i enkelte til—

Fig. 782. Mindetavle, 1829, for Peter Kryssing Riissing (†1829) samt hans forældre, Hans Riissing
(14801) og Maren Kryssing (†1810) (s. 924). NE fot.
1992. - Memorial tablet, 1829, for Peter Kryssing Riissing
(†1829), and his parents, Hans Riissing (†1801) and Maren Kryssing (†1810) (p. 784).

fælde nævnes gravens markering med sten, r a m m e
eller gravtræ. Ingen af disse er dog bevaret eller nærmere beskrevet og er derfor ikke medtaget i det følgende.

1) (Fig. 783), o. 1798. Lorenz Ancher, professor i
teologi og stiftsprovst. »Begavet m e d et ædelt
Hierte, en opklaret Forstand og en g r u n d i g Lærd o m prædikede han som Sogne Præst ved denne
Kir(ke) C h r i s t e n d o m m e n s reene Lære m e d den
sande Aand«. *4. okt. 1746, †7. j u n i 1798 (Mumme
58f.).
Enkel mindetavle af r ø d b r u n sandsten m e d
svungen overkant, 77x81,5 cm. D a n s k indskrift
med f o r d y b e t kursiv. I topfelt herover f l a m m e urne, flankeret af palmegrene. Stenen er stærkt
forvitret i begge sider.
Indsat i n o r d m u r e n s 6. fag under vindue og
umiddelbart vest for den lille †norddør.
2) (Fig. 784), o. 1799. J ø r g e n Christian
B r u u n , generalmajor, *5. aug. 1727, †31. m a j
1799 (Mumme 57).
Mindetavle af lys grå kalksten, 75,5x67 cm.
Fordybet kursivindskrift. Gravskriften flankeres
af spinkle søjler, h v o r f r a udgår fyldige, fligede
bladranker. O v e r skriftfeltet f l a m m e u r n e , o m sluttet af palmegrene, nedenunder krigstrofæer
m e d ovalt skjold m e d dobbelt lilje, sværd, lanse
og kanoner m e d tilhørende kugler.
I n d m u r e t i s y d m u r e n s 9. fag. Foran epitafiet
var †begravelse m e d †stakit. Gravstedets beplantning ødelagdes delvist 1815 i forbindelse
med flytningen af k o n g H a n s ' mindesten, m e n
genskabtes m e d n y e vækster. 1 0 2
3) (Fig. 782), o. 1829. Peter Kryssing Riissing,
krigsråd og overkrigskommissær, *18. april
1773, †29. sept. 1829. Desuden over hans forældre, Hans Riissing, k ø b m a n d , *1730, †1801 og
hustru, Maren Kryssing, *1740, †1810 (Mumme
55-57).
Mindetavle af lys grå sandsten, u d h u g g e t s o m
to sten, adskilt af kannelleret frise. Samlet mål
183x102,5 cm, inklusive den konsolbårne sok-
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kel. F o r d y b e t kursivindskrift. U n d e r personalia
gravvers i 10 linjer:
»Haand i Haand vi vandred giennom Livet,
Skjönsomt vi modtage hvad os givet
[Blev] af ham, der sender Gaver ned,
Og naar Torne m ö d t e vore Fjed
U d e n [K]nur vi deelte tunge Byrde,
Stolende paa H a m den gode Hyrde,
Der med Viisdom styrer alt, og seer,
At m a n lutres selv ved Lidelser Nu [i r]oelig H a v n vi trygge hvile
Og [f|orklarede til Jorden smile«.

I henhold til testamente af 26. febr. 1825 og gavebrev af 22. m a j 1830 skænkedes 450 rdl. til
vedligeholdelse af legators og hans forældres
gravsted, hvilket tillige er anført på m i n d e t a v lens øvre del ( M u m m e 36). 623
Gravstedet var indhegnet af et †jernstakit, der
1835 maledes sort m e d hvide k n o p p e r og atter
1848 fik to gange sort oliemaling, m e n s m i n d e tavlens indskrifter ligeledes opmaledes m e d
sort. 1 0 2 Indsat i s y d m u r e n s 7. fag.
4) (Fig. 785-86, 813). 1836, signeret af H e r m a n Ernst Freund. lens (Jens) Benzon, k a m m e r h e r r e (og a m t m a n d ) , * l . j u n i 1767, <†24.
dec. 1839>, og hustru, Antoinette M a r g r e t h e
Gersdorff, *24. april 1773, gift 9. juli 1797 m e d
o v e n n æ v n t e , »hvem h u n var den kiærligste H u stru; h v e m h u n er den ø m m e s t e Længsel«,
†31. m a j 1834 (Mumme 32f.).
Grå b r e m e r s a n d s t e n m e d relieffer af hvid italiensk m a r m o r . 295x161x78,5 cm; relieffernes
mål er 79x68 cm. Personalia og gravskrift m e d
f o r d y b e d e versaler, o p t r u k k e t m e d sort. Kassef o r m e t m o n u m e n t (cippus) på h ø j t p o s t a m e n t
og sokkel i to afsæt. O v e r frise m e d vandrette
lister og profileret h o v e d g e s i m s er topgavl m e d
topfrise (akroterie) og flankerende volutter, dekoreret m e d p l a n t e o r n a m e n t i k (liljekonval og
akantus). På m o n u m e n t e t s to langsider er rektangulære figurrelieffer i antikinspireret u d f o r m n i n g . På den s y d v e n d t e side ses u n d e r indskriften »Adskilte den 31. mai 1834« en gengivelse af ægteparrets afsked m e d hinanden: ægtem a n d e n siddende på en foldestol og hustruen
stående (fig. 813). M o d n o r d vises de to personers gensyn, nu begge afbildet stående, over
indskriften:
»Gienforenede
( d e n 24 dcbr

Fig. 783. Mindetavle, o. 1798, for Lorenz Ancher (s.
924). Henrik Wichmann 1996. - Memorial tablet, c.
1798, for Lorenz Ancher.

1839)«. B e g g e relieffer er signeret af Freund i
nedre h ø j r e hjørne. På kortsiderne er relieffer,
hhv. af en offerskål og en tårekrukke, h v o r u n der personalia.
Til trods for sin begrænsede størrelse hører
gravmælet til et af de mest m o n u m e n t a l e , Freund
har skabt. M e n s m o n u m e n t f o r m e n er inspireret

Fig. 784. Mindetavle, o. 1799, for Jørgen Christian
Bruun (†1799) (s. 924). NE fot. 1992. - Memorial tablet, c. 1799, for Jørgen Christian Bruun (†1799).
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af den romerske cippus, ses i reliefferne og topstykkets akroterie indflydelsen fra græske steler.
Freund benyttede afskeds- og gensynsmotiver
flere gange, tidligst på gravmælerne over H a n sine Petrea Krøyer f. Seehusen (1832) og Hans
Chr. Krøyer (o. 1832) på kirkegården i Maribo,
hvor u d f o r m n i n g e n trods det mindre format er
identisk med Benzons m o n u m e n t (DK Maribo
84). N æ r t beslægtet er endvidere gravmælet
over k o m m a n d a n t F. E. J. von O h l r o g g e på Helsingør kirkegård (1840, DK Frborg 554). 624 Tilhørende denne m o n u m e n t g r u p p e kendes såvel
en række tegnede som modellerede skitser,
hvoraf navnlig fig. 786 er nært beslægtet med
Odensegravmælet, mens et brændtlersrelief af
»Gensynet« på Ny Carlsberg Glyptotek (inv.
nr. 355) ud fra overensstemmelsen i dimensionerne kan være originalmodellen til dette m o n u ment. 6 2 5

Fig. 786. Udkast til g r a v m o n u m e n t (muligvis Jens
Benzons) (s. 926). Tegning af H e r m a n Ernst Freund.
Kunstakademiets Bibliotek. - Proposal for a sepulchral
monument (Jens Benzon's (?)). Drawing by Herman
Ernst Freund.

Fig. 785. Gravmæle for Antoinette Gersdorff (†1834)
og Jens Benzon (†1839), u d f ø r t 1836 af H e r m a n Ernst
Freund (s. 925). NE fot. 1992. - Sepulchral monument
to Antoinette Gersdorff (†1834) and Jens Benzon (†1839),
by Herman Ernst Freund, 1836.

Som nævnt s. 100 skænkede Jens Benzon ved
gavebrev af 26. sept. 1834 sin ejendom på Albani
Torv til kirken med den klausul, at der på g r u n den indrettedes et passende gravsted for h a m og
hans netop afdøde hustru. Stedet indviedes
26. juni 1836, og ved samme lejlighed overførtes
de jordiske rester af hustruen fra kirkens daværende ligkapel (s. 122) hertil. M o n u m e n t e t opsattes ved s a m m e lejlighed. 626 Et legat, stiftet
l . j u n i 1837 sikrede yderligere gravstedets vedligeholdelse og opførelsen af et g r u n d m u r e t lighus i Odense. 6 2 7
Gravstedet var oprindelig indhegnet af et
smedejernsgitter med lodretstillede partisaner
(jfr. også fig. 20). 1841 opmaledes m o n u m e n t e t s
indskrifter og stakit med sort farve. I forbindelse med kirkegårdens omlægning både i
1860'erne og 1941 drøftedes gravstedets indhegning og senest dets placering. Et forslag om at
flytte m o n u m e n t e t nærmere til kirken og fjernere fra gravstedet afvistes dog af Kirkeministeriet, o m e n d man af praktiske grunde tillod en
mindre »forskydning« m o d vest. 628 Det er m u ligvis ved den lejlighed, at gitteret forsvandt.
1990 rensedes og repareredes m o n u m e n t e t af
stenhuggermester Hans Broch Mikkelsen, N y borg. 6 2 9
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N O T E R TIL I N D L E D N I N G E N
1

Om Bircherodmanuskripternes ledsagende illustrationer, såvel kobberstikkene som det tegningsmateriale, der har dannet udgangspunkt herfor, jfr. s. 633
note 5. Vedr. oversigt over anvendte litteraturforkortelser, jfr. s. 56-61. Vedr. en samlet fortegnelse over
utrykte kilder og illustrationer, anvendt ved redaktionen af S. Knuds kirke, jfr. s. 963.
Redaktionen af gravminderne er afsluttet i 1996.
2
Jfr. udgaverne i KglBibl. GlKglSaml 2350, fol.,
Thottske saml 1727, 1728 og 1729, 4° samt Chr.
Brandts annoterede eksemplar, KglBibl. NyKglSaml
185, 8°; endvidere i RA. Håndskriftsamlingen VI F10
med afskrift i N M . Det yngste m o n u m e n t i disse redaktioner af Bircherods tekst er epitafiet (nr. 19) over
landstingshører Niels Pedersen Lange (41728).
3
KglBibl. NyKglSaml 184, 8°. Håndskriftet er ikke
signeret, men skriften er umiskendeligt Jacob Bircherods (†1737). Det senest omtalte epitafium er ligesom
de i note 2 omtalte redaktioner, m o n u m e n t e t over
Niels Pedersen Lange.
4
LAFyn. Odense amtsark. Breve fra biskoppen 175052, nr. 216 (bilag til brev af 4. maj 1752). Denne udgave har ganske vist en noget afvigende betegnelse,
»Specifikation paa de N a f n e og Aarstal, som findes
paa Liigstene i Ste. Knuds Kirke«, men opregner 53
n u m r e (57 sten) ganske som den førstnævnte. Jfr.
også G. L. Wad, »Kong Frederik den Femtes Besøg i
Odense 1748 og dets Følger«, FyFort IV, 1924,
168-71.
5
Jfr. s. 634, note 9.
6
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
7
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; heraf refererer 1758listen direkte til »den hosfølgende Grund-Ridsning«,
som dog ikke findes vedlagt. De udaterede notater er
indlagt i Kirkeinsp.ark. Diverse dokumenter, 16191826.
8
Her henvises til de trykte udgaver af dagbøgerne,
således: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41,
udg. Anne Riising og Mogens Seidelin, Odense 1991
(her Hans Mikkelsens dagbøger); »Biskop Laurits Jacobsen (Hindsholms) Dagbog«, udg. Holger Fr. R ø r dam, KirkehistSaml IV, 2, 1891-93, 641-86 og V, 3,
1905-07, 702-40 (her Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog); Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biographiske Dagbøger for Aarene 1658-1708, udg. Chr. M o l bech, Kbh. 1836 (her Jens Bircherods dagbøger (udg.
Molbech)) samt uddrag i PersHistT, således IV, 1883,
290-97 (1688-91); VII, 4, 1925, 301-32 (1658-62); VII,
6, 1927, 39-71, 219-48 (1663-76); IX, 1, 1928, 116-44,
246-76 (1677-87, 1692-94); IX, 2, 1929, 140-74 (169598); IX, 3, 1930, 81-115 (1699-1703); IX, 4, 1931,
142-72 (1704-08) (her Jens Bircherods dagbøger).
9
LAFyn. Præstearkiver og Personalia.
10
LAFyn. Litteraria.

11
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Hubald mindedes med en årtid 14. okt. i Lunds
domkirkes dødebog, jfr. L. Weibull (udg.), Necrologium Lundense, Lund 1923, 98, 113.
12
DaKirkelove 1, 304.
13
N o g e n generel forordning om fri begravelse for
kirkeværger eller præster, der var bortkaldt i bestillingen, jfr. L. Fogtman, Samling af (...) Forordninger
(...), Kbh. 1784, 860-61, syntes ikke at gælde i praksis for domkirken.
14
Jfr. også Larsen, Rådsaristokrati I, 200f. om rådmandskredsens forrettigheder mht. begravelser.
15
Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk. og Rgsk.
Om Christian V's begravelsesforordninger og deres
indflydelse på kunsten, jfr. også Birgitte Bøggild J o hannsen og H u g o Johannsen, Kongens Kunst (Ny
dansk kunsthistorie 2), Kbh. 1993, 207f.
16
Om adelslivet i byen, jfr. Svend Larsen, »Adel i
Odense i det 17de århundrede«, FyMi 1954, 22-49.
17
Ud over eksempler fra 1671 og 1673 (jfr. s. 626)
kendes vidnesbyrd om lighuse fra bisættelser 1641
(Erik Bille), 1642 (Claus Daa og hustru, Ingeborg
Parsberg) og 1643 (Jesper Friis), jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
18
Jfr. DK KbhAmt 1903 og Anette Kruse, »Børnene
og deres forældre«, Fru Kirstens Børn. To kongebørns
begravelser i Roskilde Domkirke, Herning 1988, 26f.,
32.
19
Jfr. Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 723
og »Tvende Breve, angaaende en Liigprædiken over
Fru Kirstine M u n k og hendes Datter Fru Sophia Elisabeth. 1658«, DaMag II, 5, 1827, 78-80.
20
Jfr. Jens Bircherods dagbøger (udg. Molbech (note 8))
93f. og Rudolf Zöllner, »Der "Silber"-Sarg und das
Leichenbegängnis des Reichsgrafen Christian zu
Rantzau, Herr auf Breitenburg. Teil II«, Nordelbingen
46, Heide in Holstein 1977, 96.
21
Lorentz Edinger og Elias N a u r var hhv. første og
anden ægtemand til Barbara Hansdatter, datter af
stiftsskriver Hans Brodersen og Mette Willumsdatter. Sidstnævnte var 1° g.m. k ø b m a n d Knud Ottosen
Seeblad, søn af borgmester O t t o Knudsen Seeblad.
Borgmesteren, der i sit andet ægteskab var g.m. med
Abigael Hasebart, var oldefar til Jens Bircherod, og
denne holdt selv i allerhøjeste grad sin slægtsforbindelse i hævd, jfr. s. 883.
22
Larsen, Rådsaristokrati I, 201.
23
Kopi af J. L. Holsteins referat af kongens henstilling, vedlagt brev fra Stiftsøvrigheden af 6. juni 1748
til Magistraten, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e
sager.
24
LAFyn. Odense amtsark. Breve fra biskoppen
1750-52, no. 216, koncept indlagt i biskoppens brev
af 4. maj 1752.
25
RA. DaKanc D24-25. Fynske og smålandske registre med koncepter og indlæg.
26
Jfr. udgift 18. marts 1753 til søm til »de Blinde Epi-
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taphier ved den N o r d r e Side«, foruden reparation
med kalk og gibs 6. aug. 1802 af et »blindt Epitaphium« ved opgangen til pulpiturerne, hvor hele fyldingen var faldet ned. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
1753 og I n d k o m n e sager.
27
LAFyn. Provsteark. Synsforretninger over kirker og
præstegårde i O d e n s e købstad, 3. nov. 1818.
28
Restaureringens forløb er udførligt beskrevet i
D a m g a a r d , »Restaurationen« og Lauritsen 21-27. De
relevante aktstykker findes i RA. Kirke- og Undervisningsministeriet. 1. kontor, nr. 3603. Akter vedr. restaurationen samt i LAFyn. Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e
sager.

N O T E R TIL K O N G E L I G E
BEGRAVELSER OG
GRAVMONUMENTER
29

Jfr. KirkehistSaml II, 3, 1864-66, 333f.; KancBrevb.
»Cornelius H a m s f o r t s Historiske Optegnelser
1545-63« i R ø r d a m , Monumenta I, 704.
31
Jfr. Mumme 309, der efter en meddelelse fra arkivar
Kall Rasmussen henviser til et notat i Terkel Klevenfeldts (†1777) håndskrevne notater. Dette er forgæves
eftersøgt på RA og i KglBibl. Om Hannibal Sehesteds død, jfr. N. M. Petersen, »Efterretninger om
Hannibal Sehesteds Død«, DaMag III, 1, 1843, specielt s. 321 m e d referat af Simon de P e t k u m s breve fra
n o v e m b e r 1667. Heri anbefalede denne at lade liget
blive i Frankrig til foråret. Endvidere C. O. BøggildAndersen, Hannibal Sehested I, Århus 1946, specielt s.
353 og II, 1970, 383 og Åge Fasmer Blomberg,
»Hannibal Sehesteds nærmeste familie I-II«, FyMi
1974, 210 og FyÅrb 1977, 25f. Hvis Hannibal Sehesteds lig - for en tid eller måske permanent - skulle
have været placeret i O d e n s e domkirke, synes det at
være en nærliggende disposition i betragtning af familiens særlige tilknytning til Fyn og dennes h o v e d stad, j f r . også B l o m b e r g i Odense bys historie 3, specielt 51f. og 72-75. Også H u s b y kirke (Vends hrd.,
O d e n s e a.), sognekirke for Iversnæs (senere Wedellsborg), der efter Hannibal Sehesteds død arvedes af
datteren Christiane Sophie, g . m . Wilhelm Friedrich
Wedell, turde være relevant s o m gravkirke for H a n nibal Sehested. Hans kiste (eller kisteplade) er dog
ikke påvist blandt de kister, der 1755 registreredes til
HofmFund 5, 383, jfr. KglBibl. Kallske saml 377, II, 4°,
fol. 79ff. Her nævntes i det søndre kapel, hvori fandtes kisterne for Wilhelm Friederich Wedell og Christiane Sophie Sehested, ikke m i n d r e end 15 kister uden
våben eller påskrifter. Endvidere fandtes en åben begravelse under koret, h v o r yderligere hvilede m e d l e m m e r af familierne Sehested og Gyldencrone. Iflg.
meddelelse fra daværende sognepræst Erik Spur til
Aage Fasmer B l o m b e r g (refereret i brev af 27. maj
1945 til Victor H e r m a n s e n i N M . Top. ark.) blev et
30

gammelt underjordisk g r a v k a m m e r »for adskillige år
siden« ødelagt i forbindelse m e d indretning af et varm e r u m , og de eksisterende gravrester samlet i en kiste, placeret i et af kirkens kapeller. Mulighederne for
at påvise Hannibal Sehesteds - eller Kirsten M u n k s kister turde da være yderst ringe.
Det kunne være fristende at henføre den f o r n e m m e
lighue (jfr. s. 922) netop til Hannibal Sehesteds kiste,
men antagelsen forbliver rent hypotetisk.
32
Saxo, Gesta Danorum, udg. Jørgen Olrik, Sakses
Danesaga. Svenssønnernes og Borgerkrigenes tid 10761157, Kbh. 1908, 175.
33
Kongen satte endnu o. 1. sept. 1145 sit kongesegl
under et diplom, jfr. DiplDan I, 1-2, nr. 91.
34
Saxo, Gesta Danorum (note 32). For dødsdatoen,
jfr. Necrologium Lundense. (note 11) 89. De ældste
middelalderlige annaler konstaterer kun, at k o n g e n
blev m u n k og døde i Odense, jfr. Erik K r o m a n
(udg.), Danmarks middelalderlige annaler, Kbh. 1980,
18, 57, 90, 146, 165, 196, 227, 250, 276. O m den
manglende troværdighed af Saxos beretning, både
mht. kongens s y g d o m og til vurderingen af hans regeringstid generelt, jfr. Aksel E. Christensen i Gyldendals Danmarks historie, red. Aksel E. Christensen,
H. P. Clausen, Svend Ellehøj og Søren M ø r c h , K b h .
1977, 291. Om Erik Lam, jfr. endvidere Niels
Skyum-Nielsen, Kvinde og Slave, Kbh. 1971, 83-85.
35

Jfr. note 34; endvidere Resen, Fyn, 57, 128, 148;
DaAtlas III, 443.
36
Jfr. LAFyn. Bispeark. Odense Købstads Breve,
4. febr. 1805 og Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e sager,
3. sept. 1806. Prins Christian Frederik udbad sig 1816
Vedel Simonsens k o m m e n t a r e r til denne tradition,
jfr. Guvernementsark. Kopibog vedr. udgående breve,
6. marts 1816. Sidstnævntes svar ses ikke, m e n deri m o d har han sammenfattet sine synspunkter i Vedel
Simonsen I, 1-2, 102. Stedet præciseredes her s o m værende ved enden af den søndre række korte m a n d s stole, under det andet vindue fra den vestre gavl.
Som årsagen til kongens valg af netop dette sted anførtes placering ved en muret gang eller hvælving,
der fra klosteret førte til kirken, således at »Stedet var
det første, han (dvs. Erik Lam) i Kirken betraadte,
naar han fra Klosteret gik over i samme«. Forklaringen kan være en efterrationalisering ud fra en viden
om en forbindelsesvej, der fra klosterets vestfløj sluttede sig til kirkens sydside. Der vides intet om en
sidedør på dette sted i frådstenskirken. Gisicobygningen havde en sidedør svarende til den nuværende i
sydsidens vestligste fag. D ø r e n kan have haft f o r b i n delse til en korsgang i vest, der dog antagelig først
etableredes i senmiddelalderen og under alle o m s t æ n digheder slet ikke fandtes så tidligt som i 1100'ernes
midte, jfr. s. 205f., 275f. og 278.
37

1992 f r e m f ø r t e Harald Langberg en teori, iflg. hvilken det ene af domkirkens to helgenskrin (skrålågs-

NOTER TIL S. 714-18
skrinet) i virkeligheden skulle være identisk med Erik
Lams, jfr. Lundøkorset. The Lundø Crucifix, Kbh.
1992, 79 note 199 og Fyns Stiftstidende, 23. maj 1992;
dette lader sig dog ikke underbygge, hverken kildemæssigt eller ud fra en vurdering af skrinets u d f o r m ning, jfr. s. 444. Aldersbestemmelsen af individet i
skrinet som værende mellem 18 og 25 år turde også
gøre teorien usandsynlig, jfr. smst. Det må dog antages, at kongens grav i middelalderen har haft en
f o r m for markering, hvilket ville have været et k o n kret minde om den afdøde, med relevans ikke mindst
i forbindelse med afholdelse af sjælemesser for ham.
38
DiplDan I, 3, nr. 116.
39
Jfr. Preben H a h n - T h o m s e n , »Knud Prislavsen N y b o r g s grundlægger«, FyÅrb 1971, 12, der antager,
at fyrsten døde s a m m e år som testamentet »eller snarere eet år senere« (smst. 15, note 15), mens Esben
Albrechtsen i DaBiogrLeks 8, 63 anfører dødstidspunktet som »tidligst 1188«.
40
Om kisten, jfr. Ulla Kjær og Birgitte Bøggild J o hannsen, »Hvad kisterne gemte. Om undersøgelsen
af helgenskrinene og knoglekisten m e d »Erik Klippings døtre« i O d e n s e domkirke«, FyStbog 1993, specielt 103-07.
41
Jfr. indb. i N M . af Pia Bennike 24. nov. 1992, der af
de i alt 25 menneskeknogler påviste et kranium
(mandligt, m e n med enkelte kvindelige træk), en u n derkæbe (med kvindelige træk), fire lårben (heraf to
højre, kraftige og to venstre, mindre kraftige), et
skulderblad (sandsynligvis fra en mand), en overarm
(to fragmenter, antagelig af samme, fra person o. 18.
år), fragment af bækken (sandsynligvis fra en mand),
en lændehvirvel, fem fragmenter af lægben, fire
brysthvirvler, tre mellemhåndsknogler, et ribben,
f r a g m e n t af et skinneben og et albueben.
42
N M . Indb. 1. dec. 1992 ved Pia Bennike og Tove
Hatting.
43
Jfr. M. Cl. Gertz, Scriptores minores historiæ danicæ
medii ævi II, Kbh. 1918-20, 299.
44
Et datering af knoglerne ved hjælp af en kulstof-14
analyse k u n n e yderligere have kastet klarhed over
problemet. På grund af den ringe m æ n g d e af bevaret
knoglemateriale blev dette dog ikke forsøgt, jfr. Kjær
og Bøggild Johannsen (note 40), 107.
45
Af fundberetningen, jfr. ndf., fremgår ikke sikkert,
hvorvidt begravelsen lå direkte under alterbordet eller måske kun delvis lagt ind under alteret. Hvis det
første var tilfældet, turde graven være ældre end det
m u r e d e alterbord, der ligeledes fjernedes efter 1804.
Klosterkirken, s o m m o d t o g sin første indvielse 1279,
genindviedes 1343, sandsynligvis i forbindelse med
en større o m b y g n i n g , der også kan have omfattet alterpartiet, jfr. Christensen, Middelalderbyen 109. Hvis
graven k u n delvis lå under alterbordet, k u n n e den
muligvis identificeres med en af de to m u r e d e begravelser, der omtales i regnskaberne fra 1700'erne:
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En m u r e r k o n t r a k t af 10. april 1749 vedr. en »gevelbt«
(hvælving) bag alteret, som er ganske brøstfældig og
derfor må nedtages for at o p m u r e s på ny, jfr. LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Gråbrødre Hospital. Rgsk. Endvidere
nævnes 1. m a j 1751 ved alterets søndre side et stort
bueslag, som blev eftermuret, udspækket og kalket,
ligesom gulvet blev efterlagt, hvor det var ødelagt.
Om s a m m e n k n y t n i n g e n mellem et alter og en
(stifter)grav - sidstnævnte dog m o n u m e n t a l t markeret med en t u m b a placeret umiddelbart ved alteret jfr. generelt Walter Haas, »"Stiftergrab und Heiligengrab". Gefüge und Typus der Wunibaldstumba und
der Kaisertumba im Bamberger D o m « , Jahrbuch der
bayerischen Denkmalspflege 28, 1970-71, 115-51. For
denne henvisning takkes T h o m a s Meier, München.
46
Fundberetningen af 6. febr. 1805 findes i hhv. RA.
DaKanc H18. Brevsager, 1806 nr. 1483, N M . og LAFyn. Bispeark. O d e n s e Købstads Breve, 1805, bilag
nr. 8. Beretningens centrale dele er aftrykt i E. C.
Werlauff, Monument over Kong Hans og Dronning Christina, i St. Knuds Kirke i Odense, Kbh. 1827, 5-9.
47
Undersøgelsesresultatet harmonerer antagelig med
Pia Bennikes analyse (note 41), iflg. hvilken ses et
mandligt kranium, o m e n d med enkelte kvindelige
træk, en underkæbe med kvindelige træk samt to kraniefragmenter (nævnt ovf.) fra et barn.
48
Iflg. Pia Bennike (note 41) kan ingen af de øvrige i
alt 22 knogler med sikkerhed siges at hidrøre fra en
kvinde.
49
E n d n u før undersøgelsen i december 1804 refereredes den urigtige oplysning af Stiftsøvrigheden i et
p r o m e m o r i a til Danske Kancelli 17. okt. 1804, jfr.
RA. DaKanc H18. Breve, 1806, nr. 1483. Chr. M o l bech, Ungdomsvandringer II, Kbh. 1815, 135, tog dog
afstand fra teorien uden at f r e m f ø r e noget alternativ.
50
Jfr. brev af 6. marts 1816 (note 36). Vedel Simonsens svar ses ikke.
51
Werlauff (note 46) 7, note b.
52
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1.
kontor. B r e v b o g 1872, breve af 12.juni og l . n o v .
1872.
53
Udskrift af Protokollen ført ved Undersøgelsen af de kongelige Begravelser og Helgenskrinene i St. Knuds Kirke i
Odense, N M . Top. ark.
54
Lauritsen 49; H. Rasmussen, Sct. Knuds Kirke i
Odense, O d e n s e 1903, 25. I en senere udgave fra 1934
af s a m m e værk tages dog s. 25 afstand fra teorien,
idet »det er paavist, at i det mindste den ene af dem
(dvs. skeletterne) er en Dreng(!)«.
55
Kisten omtales placeret her allerede i 1934, jfr. Rasmussen 1934 (note 54) 31.
56
Jfr. i PræsteindbWorm 75 omtalen 1623 af kongeparrets to sten foruden Christian II's sten med betegnelsen »slet«, dvs. enkel, usmykket. De tre sten, der var
uden indskrifter, nævnes ligeledes i undersøgelsesrapporten af 6. febr. 1805, jfr. note 46.
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Fig. 787. K o n g H a n s ' (th.) og dronning Christines (tv.) kranier, set i profil (s. 727-28). Tegning af J. M a g n u s
Petersen, 1874, N M . - The skulls of King Hans (right) and Queen Christine (left), seen in profile.
57

PræsteindbWorm 76f.
Her refereret efter Werlauff (note 46) 6f. note ö.
59
Tagebuch des Erich Lassota von Steblau, udg. Reinhold Schottin, Halle 1866, 189f. Jfr. også 460 samt
638 note 84 og 650 note 276.
60
Otonium 28-29.
61
RA. DaKanc B160. Indlæg til registre og tegneiser
samt henlagte sager. Brev af 24. febr. 1618 fra Holger
Rosenkrantz til Christen Friis. Desuden KancBrevb.
62
I »Dissertatio epistolaris de causis deperditarum
septentrionales & præsertim apud Danos Antiquitarum« (1688), Dänische Bibliothec IV, K b h . og Lepizig
1743, 414, omtalte T h o m a s Bircherod, h v o r d a n en
forbryder for ikke så m a n g e år siden havde o p b r u d t
(effregerat) k o n g H a n s ' og Christian II's grav. Episoden k u n n e måske hænge s a m m e n med den omtalte
åbning af H a n s ' og Christines (Christian II's) grave?
63
Itinerarium Danicum, jfr. 460 samt 638 note 86 og
650 note 278.
64
PræsteindbWorm 75.
65
PræsteindbWorm 75-80.
66
Holger Jacobæus' Rejsebog, udg. Vilhelm Maar, K b h .
1910, 32.
67
Resen, Fyn 26 og Kong Christian Den Andens (...)
Danske Lov-Bøger, Kbh. 1684, u.p.
68
Resen, Fyn 51.
69
LAFyn. Gråbrødre Hospitals ark. I n d k o m n e Breve,
16. febr. 1731 og Stiftsøvr.ark. O d e n s e Gråbrødre H o spitals rgsk.
70
RA. DaKanc H18. Brevsager, nr. 1483, 1806 m e d
indlæg og koncepter til skrivelser fra Kancelliet af
29. sept., 2. nov. og 10. nov. 1804.
71
D e n umiddelbare kilde til denne misforståelse var
antagelig Pontoppidan, DaAtlas III, 447, som atter
kan have bygget på PræsteindbWorm.
72
Planen om placeringen i Roskilde d o m k i r k e er anført i margin af Stiftsøvrighedens brev af 17. okt. og
58

gentages i Frederik Kaas' referat af 2. nov., jfr. RA.
DaKanc H18, Brevsager, 1806, nr. 1483.
73
Victor Hermansen, »Baggrunden for O l d s a g s k o m missionen«, ÅrbOldkHist 1953, 175.
74
I et efterfølgende n u m m e r af avisen (nr. 9, 21. jan.
1805) måtte redaktøren efter Stiftsøvrighedens henstilling erklære, at beretningen ikke var meddelt herfra, m e n »efter hans egen tilfældige Bemærkelse«, da
kirken officielt var lukket for u v e d k o m m e n d e , mens
undersøgelserne foregik. Om fundberetningen af
6. febr. 1805, jfr. note 46.
75
I NM findes dog en senere plan af koret, tegnet
1817 af Hanck m e d angivelse af gravenes placering.
76
I Eichels anatomiske beretning om Hans' k r a n i u m
betegnes dette dog fejlagtigt som Christian II's.
77
LAFyn. Gråbrødre Hospitals ark. Rgsk. M u r e r r e g ning af 13. dec. 1804 for aftagning af ligstenene fra de
kongelige begravelser, optagning af knogler, u d t a g ning af j o r d fra begravelsen under alteret samt o p fyldning af de tre førnævnte grave og reparation af
gulvet. Bispeark. Kopibog, 5. febr. 1805 om o v e r f ø r slen af blykisten. En påstand, anført af Molbech (note
49) 135, om at knoglerne efter længe at have henligget på alteret i klosterkirken »uden Adskilling« kastedes s a m m e n i blykisten, f o r e k o m m e r misvisende,
og den senere analyse 1874 af de enkelte individers
knogler bekræfter da også, at der ingen o m b y t n i n g e r
synes at have fundet sted. Jfr. også Tage E. Christiansen, utrykt manuskript (før 1945) om de kongelige
begravelser fra Gråbrødre kirke, i N M .
78

Jfr. også Molbech (note 49) og Mumme 198.
RA. DaKanc H44. Journaler, 1805, med kongens
resolution af 19. juli og H18. Brevsager 1806, nr.
1483 (note 46) med Kancelliets breve af 27. juli 1805
til Stiftsøvrigheden. Endvidere korrespondance aprilseptember 1806 mellem Kancelliet, Stiftsøvrigheden
og Kirkeinspektionen.
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80

A. F. Mülertz, Noget om Altertavlen i Frue Kirke i
Odense, O d e n s e 1813, 8.
81
N M . Korrespondanceark. Gråbrødre kirke. Brev af
3. sept. 1814 fra Oldsagskommissionen til Stiftsøvrigheden med referat af brev 6. aug. s.å. fra Kancelliet
til s a m m e vedr. flytningen.
82
LAFyn. Guvernementsark. Kopibog 1816-17, nr. 54
og 770. Jfr. desuden udskrift fra S. Knuds ministerialbog 11. sept. 1817 i N M . Korrespondanceark. Om u d gifter i forbindelse m e d indretningen af den m u r e d e
begravelse, jfr. regning fra murermester Bardram
24. okt. 1818 i LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. og refusion
af domkirkens udlæg fra Gråbrødre hospitals forstander H o l m e r i Kirkeinsp.ark. Rgsk.
83
FyFort I, 1916, 218.
84
Tegningerne var, som anført Werlauff (note 46) 32,
kontrolleret både af Vedel Simonsen og C . J . T h o m sen, sekretær for Oldsagskommissionen. Originalerne findes i N M .
85
Tegningerne blev 1861 indsendt til O l d s a g s k o m missionen, jfr. N M . Korrespondanceark. Sager vedr.
S. Knud, Vor Frue og S. Hans.
86
RA. Ministeriet for Kultur- og Undervisningsvæsenet,
1. kontor. B r e v b o g 1872, meddelelse til Stiftsøvrigheden af 17. januar og 12. juni 1872.
87
Jfr. redegørelse fra Kirkeinspektionen af 14. sept.
1874 i Akter vedr. restaurationen (note 28).
88
Brev af 25. sept. 1874 fra Worsaae, Kultusministeriet til Stiftsøvrigheden og k o m m m i s s i o n e n s m e d lemmer, LAFyn. Kirkeinspektionsark. I n d k o m n e sager
og N M . Top. ark.
89
Jfr. tegninger, mærket 1873 a-1 i N M . Om undersøgelsen, jfr. også M a g n u s Petersen, Minder fra min
Virksomhed paa Arkæologiens Omraade fra 1845 til 1908,
Kbh. 1909, 127-131.
911
Aktstykker vedr. undersøgelsen findes både i N M .
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Top. ark. og RA. Akter vedr. restaurationen (note 28).
Gipsafstøbninger af de tre kranier findes i en række
eksemplarer på Københavns Universitet, A n t r o p o l o gisk laboratorium og Medicinsk-Historisk M u s e u m .
91
Brev af 30. nov. 1874 fra arkæologen C o n r a d E n gelhardt til Kultusministeriet, jfr. eksemplarer i NM
og RA (note 90).
92
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regning fra August
Behrends vedr. modellering i cement på k o n g H a n s '
gravsten.
93
N M . Top. ark., brev af 14. dec. 1875.
94
Aktstykker vedr. flytningen af de to kongelige skeletter, jfr. RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. kontor. Journalsager 1883, nr. JJ 127 og
Privatarkiver nr. 6441, C. F. Tietgen. Se desuden Hans
Bjørn, »Jeg vil blive hos Eders Nåde«, Skalk 6, H ø j bjerg 1989, 14-20. Om Kaikar, j f r . s a m m e 14-15.
Endvidere Kaikar, »Isabella v o n Oesterreich, Gemahlin Christiern des Zweiten, Königin von Danemark«, Archiv fiir Staats- und Kirchengeschichte der Herzogthiimer Schleswig, Holstein, Lauenburg und der angrennzenden Lander und Städte V, Altona 1843.
95

Indberetning om den anatomiske undersøgelse, dateret 30. nov. 1883. Kopi i N M . Top. ark. Om M a g nus Petersens arbejde, jfr. Minder fra min Virksomhed
(note 89) 224-25.
96
Odense Min Barndoms By, O d e n s e 1928, 27.
97
Damgaard, »Restaurationen« 137-39.
98
Det er derfor ikke klart, hvortil der sigtes, når
Bjørn (note 94) 16 anfører, at ligene i 1940'erne blev
flyttet til et nyt sted.
99
Jfr. regning af 11. j u n i 1875 i Akter vedr. restaurationen (note 28).
100
Om handlingen, jfr. D a m g a a r d , »Restaurationen«
138 og Akter vedr. restaurationen (note 28), regning af
11. okt. 1883.

Fig. 788. D r o n n i n g Elisabeths (tv.) og prins Hans'(th.) kranier, set i profil (s. 728-29). Tegning af J. M a g n u s
Petersen, 1883, N M . - The skulls of Queen Elisabeth (left) and Prince Hans (right), seen in profile.
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LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Regning fra m u r e r m e ster B a r d r a m for at m u r e s a m m e begravelse med en
kanal, som leder til siden m e d et trækrør, og for at
optage og siden retablere gulvet.
102
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
103
Vedel Simonsen II, 1, 120 nævner, at netop prinsens
pestsygdom forklarer anvendelsen af kalk som sikkerhedsforanstaltning m o d smittefare. Jfr. også Jacob
Kieffer-Olsen, Grav og gravskik i det middelalderlige
Danmark (Ph.d. afhandling, udg. af Afdeling for
Middelalder-arkæologi og Middelalder-arkæologisk
Nyhedsbrev), Århus 1993, 165f. og note 352.
104
Iflg. den bevarede mindetavle (se ndf.) blev prinsen højtideligt begravet 1. april foran højalteret, hvilket antagelig også kan udledes af hans nu forsvundne
pergamentepitafium (»Lagt ved faderens venstre,
m e n ved moderens højre side sover nu kongebarnet
derinde i mindebrødrenes helligdom (...) År tusind
f e m h u n d r e d e og elleve (...), da den første dag i april
brød frem«), jfr. PræsteindbWorm 78f. Senere kilder
omtaler dog, at prinsen døde 1. april 1511 i K ø b e n havn, jfr. SRD VII, 239 (Cornelius H a m s f o r t , Series
episcoporum otthinienses) og R ø r d a m , Monumenta II, 2,
183 (Mogens Madsen, Regum Daniæ Series).
105
Dronning Christine 373f. og 378; desuden nævnes
heri og i Næsbyhoved lensregnskaber 1502-1511, udg.
H a a k o n Bennike Madsen og Erland Porsmose, Kbh.
1991, 333 og 358, udgifter til indridning af en hest
ved j o r d e f æ r d e n , til offergaver til fattige samt til
blusstager, klæder, vokslys og røgelse.
106
En udførlig o p s u m m e r i n g af synspunkterne er
fremlagt af Henrik Møller, »Hullerne i k o n g Hans'
kranium«, Medicinsk Forum 15, 5, 1962, 129-41. Jfr.
også Bjørn (note 94) 16f.
107
Jfr. Møller (note 106) 140. Pia Bennike er iflg.
mundtlig meddelelse januar 1996 af s a m m e opfattelse. Det skal nævnes, at biskop Peder Vognsens kran i u m i Århus d o m k i r k e fremviser et par flade f o r dybninger i venstre isseben, der på s a m m e m å d e er
blevet tolket som spor af ydre vold, forvoldt efter
døden, måske fremkaldt af spidse genstande (søm?),
jfr. DK Århus 662.
108
Jfr. den senere strid mellem gejstligheden i Gråbrødre kloster og Roskilde domkirke; sidstnævnte
henviste til et ældre løfte fra k o n g e n om at lade sig
begrave i Roskilde. Se KirkehistSaml II, 6, 1872-73,
571-73 og ActaPont nr. 4687.
109
Jfr. om dronningens død og j o r d e f æ r d det f o r svundne pergamentepitafium, gengivet både af von
Steblau (note 59) 190 og PræsteindbWorm (note 57).
110
Dronning Christine 423.
111
Om dronningens død og begravelse, jfr. en samtidig skildring ved hofkapellanen, T h o m a s Blanckaert,
gengivet i Kalkar (note 94) 512-19, specielt 517. E n d videre Martin Schwarz Lausten, Christian 2., mellem
paven og Luther. Tro og politik omkring "den røde konge"

i eksilet og i fangenskabet (1523-59). (Kirkehistoriske
Studier III, 3), Kbh. 1995, 142ff.
112
Om gravens skæbne, jfr. H e n n y Glarbo, » D r o n ning Elisabeths Gravmæle i Gent«, Kunstmuseets
Aarsskrift XIII-XV, 1926-28, 67-79. Vedr. overflytningen og placeringen i Odense, jfr. Damgaard, »Restaurationen« 137f. og Bjørn (note 94) 9-20; endvidere
beretningen om den anatomiske undersøgelse, dateret 30. nov. 1883, kopi i N M , Top. ark. Om M a g n u s
Petersens arbejde, jfr. Minder fra min Virksomhed (note
89) 224-25.
113
»Et Brev fra Rentemesteren Joachim Bek til Statholderen paa Kjøbenhavns Slot Hr. M o g e n s Gyldenstjerne. 17de Februar 1559«, DaMag III, 3, 1847-51,
303. Efter at døden var indtrådt, obducerede lægen
Jacob Wundartz »gamle Kong Christian« på doktor
Cornelius' (Hamsfort) befaling, jfr. afregning af
15. febr. 1559, aftrykt i »Optegnelser om Christian
Ill's og Christiern II's Jordefærd«, KirkehistSaml II, 5,
1867-71, 256 og R ø r d a m , Monumenta I, 683. M u l i g vis blev liget samtidig balsameret, jfr. Hans Svaning,
Christiernus II, Daniæ Rex, Frankfurt 1658, 502-03,
og Engelstoft, Byhistorie 186, note 1.
114

Oversættelsen skyldes Fritz Saaby Pedersen.
Vildmændene benyttes som skjoldholdere af C h r i stian I, j f r . Erling Svane, Det danske Rigsvåben og Kongevåben, O d e n s e 1994, 64f. Desuden ses de på et segl,
som Christian II brugte i sin udlændighed, jfr. Nils
G. Bartholdy, »Christian IIs våbener og D e n gyldne
Vlies«, Heraldisk Tidsskrift 69, 1994, 405. Som s y m bolfigurer repræsenterer de den rå, u t æ m m e d e naturkraft og desuden frugtbarheden. Som primitive, laverestående væsener ses de ofte - som her - benyttet
som bærefigurer, jfr. Lexikon der christlichen Ikonographie 4, Freiburg im Breisgau 1972 (fotografisk o p tryk 1994) 531.
116
På den ældre gengivelse fig. 589 ses et snoet bånd,
der er ført om grenen.
117
Jfr. Bartholdy (note 115) 397f.
118
Således f o r e k o m m e r vildmændenes ansigter groft
overmalede, ligesom en ældre undermaling anes u n der den nuværende, bl.a. en forgyldning under r a m mens nuværende sorte bånd.
119
Jfr. u d f o r m n i n g e n af norske løve på våbenskjoldet
over dronning Dorothea, hidrørende fra skjoldeserien i †Gråbrødre kirke ( N M . Inv. nr. D 10513). For
k r o n e f o r m e n , j f r . også den kronede hjelm over det
lybske våben fra udskåret fylding, dateret o. 1520, i
den tidligere rådsstol, Mariekirken, Lübeck, jfr. J ü r gen Wittstock, Kirchliche Kunst des Mittelalters und der
Reformationszeit, Katalog. St. A n n e n - M u s e u m Lübeck, Lübeck 1981, 223 (nr. 176).
113

120

Jfr. s. 516f. For tilskrivningen af tavlen til Claus
Berg, o m e n d k u n betegnet som et tidligt værkstedsarbejde, jfr. V. Thorlacius-Ussing, Billedskæreren
Claus Berg. En Fremstilling af hans Liv og Virksomhed
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med særlig Henblik på nyere Fund og Undersøgelser,
Kbh. 1922, 20 og Ulla Haastrup, »Claus Berg«, Weilbach, KunstLeks I, 4. udg., 1994, 222.
121
De kvalitetsmæssige forskelle i værkstedets virksomhed fremgår bl.a. af en sammenligning med vildmandsfigurerne på k o n g Hans' m o n u m e n t eller på
stenen over Ivar M u n k , Ribe d o m k i r k e (DK Ribe
596f.).
122
Om definitionen - gængs i tysk kunsthistorisk tradition - af epitafiet som m o n u m e n t t y p e , jfr. Paul
Schoenen, »Epitaph«, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte V, Stuttgart 1967, sp. 872f., hvor dette beskrives som et gravminde, der forbinder erindringen
om den døde med et religiøst eller allegorisk billede
og en indskrift m e d angivelse af den afdødes navn og
dødstidspunkt. En særlig g r u p p e af epitafier, hvortil
prins Frans' mindetavle turde henregnes, er figur- eller personepitafiet, hvor afdøde eller afdødes våben er
vist uden andagtsbillede, m e n med den ledsagende
indskrift, jfr. sp. 875. Denne g r u p p e er dog ikke nærmere beskrevet i artiklen. Om betegnelsen »våbenepitafium« (Wappenepitaph), jfr. dog A n n e - D o r e Ketelsen-Volkhardt,
Schleswig-Holsteinische
Epitaphien
des 16. und 17. Jahrliunderts, (Studien zur schleswigholsteinischen Kunstgeschichte 15), N e u m ü n s t e r
1989, 19. Bemærkelsesværdig på prinsens mindetavle
er angivelsen af begravelsesdagen (1.april), ikke af
dødsdagen, samt af begravelsesstedet (foran højalteret). Jfr. også de forsvundne epitafier over prinsen og
hans mor, omtalt s. 516 og ovf. (note 104). H e r m e d
svarede mindetavlen til kirkernes fortegnelser over
stiftelser, der ikke anførtes på dødsdagen, m e n på
stiftelses- (og begravelses-)dagen. Samtidig understregedes tavlens liturgiske funktion ved hentydningen til begravelsesdatoen, hvor sjælemesse - ligesom
på 7., 30. og årsdagen - fejredes for den afdøde, jfr.
T h o m a s Kliemann, »Plastische Andachtsepitaphien
in N ü r n b e r g 1450-1520«, Nürnberger Mitteilungen 76,
N ü r n b e r g 1989, 178. En samtidig hjemlig parallel er
mindetavlen over biskop Johan Jepsen Ravensberg
fra o. 1512 (Roskilde domkirke, jfr. DK KbhAmt
1987f.), hvorpå omtales begravelsessted (i Roskilde i
S. Lucii kirke), o m e n d ikke begravelsesdag. For begravelsesskjolde med omtale af begravelsesdag, jfr. i
øvrigt Kurt Pilz, »Der Totenschild in N ü r n b e r g und
seine deutschen Vorstufen. Das 14. - 15. J a h r h u n dert«, Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums,
1936-39, 93f.
123
Jfr. også C. G. U. Scheffer og Sigurd Grieg, »Begravningsvapen«, KultHistLeks I, sp. 417-19.
124
Jfr. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und
Hansestadt Lübeck II, Lübeck 1906, 3 3 4 f . og KetelsenVolkhardt (note 122) 19-25.
125
To o m t r e n t samtidige kilder om epitafierne er ikke
entydige, hverken m h t . placeringen eller til spørgsmålet, om hvorvidt der var ét eller to epitafier: von
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Steblau (note 59) 189f. omtaler efter beskrivelsen af
Frans' tavle: »An der Wand hengt eine Tafel«, mens
dronningens epitafium kun omtales som en anden
tavle uden præcision af placering. I PræsteindbWorm 76
er anført: »Dronning Kirstins och hindiss søns ( h e r t u g ) Francisci epitaphium(!) findiss paa den sønder
m u e r hengendis (...)«.
126
En med Bircherod nært beslægtet afbildning ses i
Resen, Fyn fig. 9 (KglBibl. Uldallske saml 186, 4°).
127
Kobberstikket er i øvrigt upræcist på en række
punkter. Det gælder udeladelsen af billedfeltets p r o filerede rammelister og af vildmændenes standflade
samt gengivelsen af detaljer af våbenfeltet, bl.a. u d formningen af r a m m e n (her som en bladranke), udeladelsen af det fligede bladværk samt gengivelsen af
skriftfeltet. Angivelsen af et bånd, der fra våbenmedaljonen er ført op over den vandrette gren, kan dog
have svaret til virkeligheden. En detalje som småsøjlernes u d f o r m n i n g med snoning fra nedre venstre
m o d øvre højre foroven og kannelleret underdel ses
også på fig. 591, m e n ikke i den nuværende u d f o r m ning - endnu et indicium for, at også denne del er
sekundær.
128
Den profilerede liste er dog på fig. 590 vist i f o d stykkets fulde bredde. Søren Abildgaards tegning
(fig. 591) viser i øvrigt andre afvigelser fra tavlens
nuværende u d f o r m n i n g . Således er begge vildmænd
- af anstændighedshensyn(?) - iklædt et bladskørt,
mens det diminutive j o r d s m o n under deres fødder er
udeladt.
129
Mumme 205; Lauritsen 40.
130
Istandsættelsen er ikke specificeret i rgsk., der k u n
omtaler snedker- og malerarbejde ved et antal ikke
betegnede epitafier, jfr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
131
Indb. i N M . Top.ark.
132
Jensen, Gravsten I, 71. Iflg. venlig meddelelse af
29. aug. 1996 fra Sven Laufeld, Natural Hazards
Group, Brekille, M u n k a Ljungby, Sverige, s t a m m e r
stenen fra silurtiden og viser karakteristiske fossiler,
ringformede spor af stilke fra havliljer.
133
De tre rosetter eller ringformede led er muligvis
hentydninger til Treenigheden, i hvis navn broderskabet var stiftet tillige med »Vor Herres Jesu Kristi
lidelse og den Hellige Maria«. Om ordenens tidligste
historie, jfr. Nils G. Bartholdy i Fra Korsridder til Ridderkors. Elefantordenens og Dannebrogordenens historie,
red. M o g e n s Bencard og Tage Kaarsted, Herning
1993, 12 og 16-22.
134
Jfr. for lysekronens f o r m Albrecht Dürers træsnit,
Joakims offer, fra serien »Marienleben« (1511), dog
med 12 i stedet for 8 arme. Som allerede påpeget af
Werlauff (note 46) 19 anvendtes lys ved sjælemesser og
mindehøjtideligheder for afdøde, ikke blot i kirkelig
s a m m e n h æ n g , men også ved de gilder, som afdøde
var m e d l e m m e r af. Werlauff henviser specielt til det
odenseanske gilde, C o n v i v i u m aligienarum (for-
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Fig. 789. Detaljer af k o n g Hans' mindesten (s. 721).
Tegning af J o h a n Hanck 1826. I N M . - Details from
the memorial for King Hans.

mentlig identisk m e d Elende gilde), s o m kongeparret
og deres søn var m e d l e m m e r af, jfr. C. N y r o p , Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen I, Kbh.
1899-1900, 187. Dette gilde stod iflg. Werlauff i forbindelse m e d helliggejst- eller duebrødreordenen. I
overensstemmelse h e r m e d tolkedes - dog ikke overbevisende - vedhænget i prins Frans' kæde som et
tegn fra dette gilde, en nedflyvende due med glorie
om hoved og vinger. Om lysekronen (lysestager) i
øvrigt som hentydninger til dødeliturgien, jfr. J. Poeschke, »Leuchter«, Lexikon der christlichen Ikonographie III, Freiburg 1971 (1994), sp. 90-92 og Ingeborg
Kähler, Der Bordesholmer Altar - Zeichen in einer Krise
(Studien
zur
schleswig-holsteinischer
Kunstgeschichte 14), N e u m ü n s t e r 1981, 115.
135
Træsnit i b ø n n e b o g e n Via felicitatis, trykt i Augsburg 1513, muligvis hos Johannes Miller, jfr. illustration ved s. CLVI, afbildet i R. Muther, Die deutsche
Bücherillustration der Gotik und Frührenaissance (14601530) II, M ü n c h e n og Leipzig 1884, tvl. 182, b. Vedr.
denne iagttagelse, jfr. Thorlacius-Ussing (note 120) 10,
der også påpeger lighedspunkter herfra, o m e n d ikke
nøje identitet, med de øvrige kandelaberdekorationer
og m e d puttimotiverne.
136

I sin u d f o r m n i n g af midterskjoldet med Stormarns

svane i stedet for en (ekstra) gengivelse af Holstens
nældeblad følger kongevåbenet den version, som anvendtes af Christian II fra 1513, jfr. Bartholdy (note
115) 397f.
137
For en d e t a l j e n redegørelse for heraldikken, jfr.
Resen, Fyn 47-49 og samme, Lov-Bøger (note 67)
89f.; Werlauff (note 46) 22f., på en række punkter k o r rigeret af Mumme 186-92. En nyvurdering af den
samlede heraldiske u d s m y k n i n g i gravkoret i †Gråbrødre kirke er under forberedelse af BBJ. Våbenskjoldene, der findes i kobberstik i Bircherod, Monumenta, er tegnet med en langt større detailrigdom i
manuskriptet, KglBibl. NyKglSaml 4646, 4°. Af
k o n g Hans' aner begynder rækken (efter våbenparret
for Christian II og Elisabeth) m e d de fire par m ø d rene tipoldeforældre (på stenens højre side foroven
med uret), hvorefter de fire par fædrene tipoldeforældre følger umiddelbart efter (stenens venstre side,
startende ved midten og bevægende sig opad).
S a m m e princip gælder for dronning Christines aner
efter våbenparret for hendes datter og svigersøn, k u r fyrsteparret af Brandenburg. Samtlige udskårne våbenskjolde synes forneden at have været forsynede
med indskrifter, der angav deres identifikation; heraf
manglede dog enkelte påskrifter ved brødrene Bircherods registrering, ligesom visse skjolde var
blanke.
138
Von Steblau (note 59) 189; Werlauff (note 46) 25f;
Mumme 192.
139
Jfr. samtidige afvigende eksempler på u d f o r m n i n gen af årstal, navnlig vedr. femtallet: kongens bislagssten på Københavns slot (1503, N M . Inv. nr.
2126a), prins Frans' mindetavle (1511, fig. 587), gravsten over Jens Jepsen Ravensberg, Roskilde d o m k i r k e
(1512, DK KbhAmt 2025), messehagel fra S. Nikolaj
kirke (1513, DK KbhBy 1, 532), A d a m van Dürens
b r ø n d k a r m i Lunds d o m k i r k e (1513). Femtallet her
synes snarere beslægtet med eksempler fra o. 1550 og
årtierne derefter, således Jensen, Gravsten II, nr. 210
(Stenløse, O d e n s e amt, Johan Brockenhuus, †1545,
dødsåret måske tilføjet), nr. 466 (Øster Broby, Sorø
a., Peder O x e , o. 1559), nr. 575 ( N o t m a r k , Sønderborg a., T h o m a s Sture, 1569), nr. 619 (Flynder,
Ringkøbing a., Christen Juel, hugget 1574?), nr. 810
(Sneslev, Sorø a., Herluf Skave, o. 1583).
140
Jensen, Gravsten I, 73f.
141
Werlauff (note 46) 25, der også anfører Vedel Simonsens iagttagelse o m k r i n g lighed mellem stenens
arabesker og nogle af altertavlens zirater. I Weilbach,
KunstLeks I, 222 opregner Ulla Haastrup 1994 m o n u mentet blandt Claus Bergs sikre værker over for
prins Frans' mindetavle.
142

Jfr. også Jensen, Gravsten I, 75.
Om stiftermonumenter generelt, jfr. Christine
Sauer, Fundatio und Memoria. Stifter und Klostergründer
im Bild 1100 bis 1350, Göttingen 1993.
143
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144

To rækker af våbenskjolde, flankerende gravfiguren, ses på gravpladen over Ernst af Sachsen (†1486),
Meissen samt på v æ g m o n u m e n t e r n e over dronning
Christines brødre, kurfyrsterne Frederik den Vise af
Sachsen, (udført 1527 af Peter Vischer efter tegning
1525 af Lucas Cranach den ældre) og Johan den bestandige (udført 1532 af Hans Vischer), begge slotskirken i Wittenberg. Udarbejdede våbenfriser genfindes i øvrigt s o m u d s m y k n i n g på dækplader eller
sidestykker af tumbaer, jfr. Günther af Schwarzenburg, †1352, Frankfurt og som et samtidigt hjemligt
eksempel A d a m van Dürens t u m b a over ærkebiskop
Birger Gunnarsson (1512, Lunds domkirke)). Vedr.
andre eksempler blandt tumbaer, jfr. også Jensen,
Gravsten I, 71.
145
Om væggravmælet som type, anvendt siden
1300'erne, jfr. Kurt Bauch, Das mittelalterliche Grabbild, N e w York, Berlin, 1976, 233f. D e r i m o d har en
specialafhandling om emnet, M. Burkhard-Meier,
Das spätmittelalterliche Wanddenkmal in Deutschland und
den Niederlanden, Freiburg im Breisgau 1955 (utrykt
dissertation) ikke været tilgængelig her.
146
Blandt værker hidrørende fra den nürnbergske
bronzestøberfamilie Vischer ses adskillige eksempler
på gravplader - o m e n d vandret placerede - h v o r afdøde er vist på b a g g r u n d af et r u m , hvis bagvæg delvis dækkes af et o p h æ n g t draperi, således tidligt Thilo
von Trotha, M a g d e b u r g (1470), Dietrich von Schönberg, Merseburg (1476), Ernst af Sachsen, Meissen
(1487) og Johannes IV, Breslau (1496); endvidere eksempler i Posen, Breslau, E r f u r t og Krakau, jfr. Sim o n Meller, Peter Vischer der Ältere und seine Werkstatt,
Leipzig 1925.
147
H e n r y Petersen og A. Thiset, Danske kongelige Sigiller, Kbh. 1917, nr. 89.
148
Sml. således Tilman Riemenschneiders v æ g m o n u menter fra 1496-99 og o. 1519 af r ø d f l a m m e t m a r m o r
og sandsten for biskopperne R u d o l p h af Scherenberg
og Lorenz von Bibra, d o m k i r k e n i W ü r z b u r g , h v o r
en staffering er benyttet såvel på øjnene af de gengivne figurer som på våbenskjoldene, jfr. B o d o Buczynski og Artur Kratz, »Untersuchungen an Steinbildwerken Tilman Riemenschneiders«, Tilman Riemenschneider - Friihe Werke. Udstillingskatalog fra
Mainfränkischen M u s e u m , W ü r z b u r g , Regensburg
1981, 335ff., specielt 343f. og 361f.
149
LAFyn.
Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
og Stiftsøvr.ark.
Rgsk. m e d udførlige udgiftsbilag, bl.a. på u d h u g n i n g
af hul i domkirkens s y d m u r til indføring af den store
sten og retablering af gravstedet udenfor m e d nye
blomsterløg. Byens presse omtaler ligeledes sagen
med henvisning til Molbechs begrundede b e k y m ring, jfr. Hempels Fyenske Avis, nr. 24 (17. febr. 1815)
og nr. 32 (3. marts 1815) samt Iversens Fyenske Avis,
nr. 31 (2. marts 1815).
150

LAFyn. Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e sager. Indskrif-
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ten blev dog korrigeret efter en kritisk k o m m e n t a r
fra overlærer Peter Bergenhammer, der tilføjede en
11. linje m e d begge kongers titel af k o n g e over Sverige, jfr. Mumme 20lf.
151
Iflg. meddelelse 13. m a j 1875 fra M a g n u s Petersen
var skrifttypen tillempet efter Christian II's sigil i Gehejmearkivet samt andre sigiller fra samtiden, jfr. Akter vedr. restaurationen (note 28) og Petersen og Thiset
(note 147) nr. 96, 98, 99, 101.
152
Akter vedr. restaurationen (note 28). Iflg. regning fra
Chr. Hintze af 22. j u n i 1875 leveredes to nye å 95 kr.
og to gamle omarbejdede à 25 kr.
153
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet,
1. kontor, Journaler, 1883, nr. JJ127.
154
Beskrevet hos O l u f Bang, Samlinger af adskillige
Nyttige og Opbyggelige Materier saa vel Gamle som Nye
1, Kbh. 1743, 308-09; C. T. Engelstoft, » O m C h r i stine M u n k s Liigkiste i St. Knuds Kirke«, FySaml 7,
1878, 313f.; S. Birket Smith, Leonora Christinas, grevinde Ulfeldts Historie I-II, K b h . 1879-81, 306-08; Aage
Fasmer Blomberg, Fyns Vilkår under Svenskekrigene,
O d e n s e 1973, 215-17.
155
For begge breve, j f r . RA. Kongehusets og Rigets
ark., Ulfeldtske sager, fasc. 48.
156
Som anført af Blomberg (note 154) 217 og note 141
leverede k ø b m a n d Peter Hansen i H a m b u r g - ikke
nærmere specificerede - varer til begravelsen for 480
rdl. Jfr. også Larsen, Rådsaristokrati II, 122, 126 og
152.
157
Jfr. Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 723
og Jens Bircherods dagbøger (udg. Molbech, note 8), 8.
Endvidere s. 705 og note 19.
158
30. marts 1660 klagede Ellen Arenfeldt over sagen
til k o n g e n med omtale af de stjålne sager, bl.a. »Noch
et andet træ skriin som var udschaaren uden paa, Packet fuld A f f klar sølff som war brut aff di Liig Kister
her staar i byen. En stor fier kandted Kiiste fuldpachet aff det fløyell och Lærrit, som war offer de 2 Liig
her staar hos i byen«. RA. DaKanc B74. Koncepter og
Indlæg til Fynske Tegneiser 1657-60. Heri også k o n gens svar af 23. juni 1660.
159
Jfr. også Engelstoft (note 154), 319.
160
Jfr. Engelstoft (note 154) 320.
161
En fundats på 2000 rdl., stiftet af Kirsten M u n k til
underhold af seks fattige i det af hende opbyggede
N ø r r e B r o b y hospital, blev i øvrigt af Hannibal Sehested, hans hustru og dennes søstre, Hedvig og Elisabeth Augusta, 23. april 1664, efter (?) mageskiftet overført til O d e n s e hospital, dog stadig med særligt
henblik på fattige i N ø r r e B r o b y sogn, jfr. HofmFund
VI, 285ff.
162
KglBibl. Thottske saml 1869, 4°, Collectanea varia
genealogica, 276-77. Engelstoft (note 154) 311f. antog
fejlagtigt sønnen Niels Lucoppidan (†4730) for notatets ophavsmand.
163
H e n n i n g Valkendorfs mor, A n n e Brockenhuus
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var søster til Birgitte Brockenhuus, g . m . Jacob U l feldt. Disse var forældre til Kirsten M u n k s svigersøn,
Corfitz Ulfeldt og til Marie Margrethe Ulfeldt, g . m .
Axel Arenfeldt, bror til ovennævnte Ellen Arenfeldt.
G e n n e m sidstnævntes mor, Anne Jørgensdatter M a r svin var disse således hhv. nevø og niece til Ellen
Marsvin og fætter og kusine til Kirsten M u n k . I Valkendorfs kapel blev for øvrigt 1659 placeret kisten for
Laurids Ulfeldt, Kirsten M u n k s svoger - o m e n d k u n
midlertidigt før overførslen til Kværndrup kirke, jfr.
s. 836.
164
KglBibl. Additamenta 161, fol., 11.
165
DaAtlas VI, 595. Jfr. også DaAtlas III, 560, h v o r
der under omtalen af dødsåret for Ellen Marsvin og
Kirsten M u n k er anført (for begge eller kun sidstnævnte?) »begraven i Odense«.
166
Jfr. også Molbech (note 49) 133 med henvisning til
graverens beretning.
167
Mumme 304f. identificerede den store egekiste med
skrå overdel (siden betegnet som Sophie Elisabeths)
som Kirsten M u n k s , mens han omtalte tre af de indskriftløse kister som mulige i forbindelse med Sophie
Elisabeth (trækiste med løs indskrift for Elisabeth
von Scholten, M u m m e , nr. 1), trækiste uden indskrift ( M u m m e , nr. 6) og trækiste ( M u m m e , nr. 8).
168
»Beretning til Hans Kongelige Høihed K r o n prindsen om en Undersøgelse i St. Knuds Kirke i
Odense«, Tidsskrift for Literatur og Kritik 5, O d e n s e
1847, 166-79. Den lægesagkyndige del af k o m m i s s i o nen o m f a t t e d e dr. med. Esbensen, bataillonskirurg
Jørgensen og livlæge J. Lund.
169
I Trap IV (2. udg., 1873), 269 (under N ø r r e Broby)
henviste udgiveren til pastor A. Kall Rasmussen, der
december 1872 havde tilstillet denne et utrykt m a n u skript fra hans afdøde bror, historikeren M. C. Kall
Rasmussen; heri bevistes(!), at Kirsten M u n k s lig
fandtes i N ø r r e B r o b y (muligvis dog i Husby kirke),
mens det anførtes, at det som Kirsten M u n k s lig angivne antagelig tilhørte Anne Brockenhuus.
170
Engelstoft (note 154), 309-33.
171
Fyns Stiftstidende, nr. 205, 1878 ( » O m Fru Kirsten
M u n k s Ligkiste i St. Knuds Kirke«), Hertil Engelstofts svar i nr. 208 (»Tilsvar til Artiklen om Christine
M u n k s Kiste i St. Knuds Kirke«) og Paludan-Müllers
afsluttende replik i nr. 209 (»Endnu en B e m æ r k n i n g i
Anledning af Spørgsmaalet om Kirsten M u n k ' s Kiste«).
172
Indberetning af M. Mackeprang fra n o v e m b e r
1905 samt tilhørende korrespondance i N M . Top. ark.
Endvidere M. Mackeprang og G. L. Wad, » O m den
hidtil som Kirsten M u n k s betegnede Kiste i Odense
St. Knuds Kirke«, ArkMus II, 1905, 500-12.
Vedr. alliancevåbenet findes i øvrigt en interessant
variation med inkludering af våbenmærker - også for
Karen Brahe og Anne B a r n e k o w - på en klædeskiste i
Møntergården, Odense. Jfr. h e r o m Peter Kurrild-

Klitgaard, »Et dansk tre-dobbelt alliancevåben«, Heraldisk Tidsskrift 7, nr. 62, 1990, 84-87.
173
Mackeprang og Wad (note 172) 502 nævner ganske
vist, at senere undersøgelser (dvs. efter 1847) til fulde
har bekræftet den ældre identifikation. Hvilke specificeres dog hverken her eller i Indberetning 1905 (note
172), der alene refererer til undersøgelsen 1847 og
Engelstofts artikel 1878.
174
En detaljeret redegørelse for undersøgelsen, der
gennemførtes december 1996 under medvirken af Pia
Bennike, Københavns Universitet, Anders Kruse,
O d e n s e Universitetshospital samt Anette Kruse, Karin Kryger, BBJ, Bendt Pedersen, Irene Skals og Else
Østergaard, alle tilknyttet N M , vil foreligge i 1997.
175
Formen og arten af de oprindelige kistebeslag kan
vanskeligt afgøres. På den ene ende af lågets vandrette del dannede sømhullerne - dog kun tilsyneladende
- en k o r s f o r m , måske efter et kistekrucifiks(?).
Både 1847 og 1905 registreredes fragmenter af sort
fløjlsbetræk. Ved undersøgelsen 1996 fastsloges det,
at den ene gavl på yderkisten var sekundær, f o r m e n t lig indsat i forbindelse med undersøgelsen 1847 at
d ø m m e efter en fragmentarisk påskrift i to linjer med
sort skriveskrift: »Levninger« og herunder »af(?)«.
Det er fristende at antage, at dette f r a g m e n t hidrører
fra kistelåget af †kiste nr. 5 (Valkendorfs kapel, s.
847), der registreredes af Mumme 1844 med påskriften: »Levninger af et udi O d e n s e Byes Tørvemose
etc.«. For denne iagttagelse takkes stud. mag. Pia
Gindeberg. Låget k u n n e da i forbindelse med istandsættelsen af Sophie Elisabeths kiste efter undersøgelsen 1847 eller på et senere tidspunkt være blevet f o r synet med den sekundære gavl, mens †kiste nr. 5 fik
et andet låg. Da sidstnævnte kiste 1905 senest registreredes af Mackeprang (note 172) som »en Egetræskasse«, omtalte han tankevækkende nok ingen påskrifter, hvilket kunne bekræfte, at låget nu var fjernet.
Det var i øvrigt bemærkelsesværdigt, at også denne gavl ligesom de øvrige sider bar fragmenter af sort
stofbetræk, der således - til dels(?) - må være påsat
efter 1847, men atter 1905 kun forefandtes som »tøjrester« under diverse sømhuller. Yderkistens b u n d
syntes også fornyet.
176
»Beretning (...) om en Undersøgelse« (note 168) 168
nævner materialet som tin, Indberetning 1905 (note
172) derimod som zink (Mackeprang, kiste nr. 6).
Låget udviste spor - vel fra undersøgelsen 1847 - af at
være klippet op langs midten og ved den ene gavl og
herefter sekundært sammenloddet.
177
Om aldersbestemmelsen af individet som yngre
på grundlag af hårets farve (jfr. »Beretning (...) om en
Undersøgelse« (note 168) 168) skal bemærkes, at dette
ikke kan tages som noget sikkert alderskriterium,
idet farven ligesom tekstilernes farver ændres under
opbevaringen i kisten. Jfr. også registreringen af El-
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len Marsvins kiste i N ø r r e B r o b y kirke, h v o r håret af
den 77-årige kvinde var helt rødblondt uden et eneste
gråt hår, jfr. indb. i NM og Victor Hermansen, Nørre
Broby kirke, K b h . 1954, 122.
178
Om kongelige og adelige ligklædninger i 1600'erne, jfr. Birgitte Bøggild Johannsen, » O m kongelige
begravelsesskikke på Christian IV's tid«, Fru Kirstens
børn (note 18) 45ff. Ellen Marsvins (†1649) ligklædning og kisteudstyr har tydelige paralleller til Sophie
Elisabeths. Således beskrives dragten tilsvarende som
en løjert, dog af gul silke, og s a m m e n h o l d t i hele sin
længde foran m e d sløjfer. I kisten fandtes i øvrigt to
hovedpuder og et ansigtsklæde af sølvmor, en underog overdyne af gul silke og et omslagsklæde eller -lagen, her dog af gult taft. Alt silketøj og sølvmor var
kantet m e d kniplinger af sølvtråd, jfr. indb. i N M .
Top.ark.
179
Jfr. Ditlev Ahlefeldts omtale af hende s o m »einen
puckligen Teufel« (en pukkelrygget djævel) i Geheimrat Detlev v. Ahlefeldts Memoiren aus den Jahren 16171659, udg. Louis Bobé, Kbh. 1896, 101. En h e n t y d ning til en mulig legemsdefekt blandt familiens m e d l e m m e r er i øvrigt den samtidige satiriske omtale af
afdødes søster, Elisabeth Augusta som værende
»krogrygget«, ligesom det s a m m e antydes om søsteren Hedvig, j f r . S. Birket Smith (udg.), »Fru Kirsten M u n k s Ballet«, DaSaml 6, 1870-71, 357-58. Det
er bemærkelsesværdigt, at også Christian IV's mor,
dronning Sophie af Mecklenborg, havde denne legemsdefekt i o m t r e n t s a m m e f o r m , jfr. rapport af Pia
Bennike fra undersøgelse af dronningens kiste i Roskilde domkirke, august 1993. D e n udtalte rygskævhed (skoliose) er sandsynligvis arveligt betinget og
kan være særlig knyttet til x - k r o m o s o m e t . Christian
IV kan således have været bærer af genet til sine døtre
uden selv at have udviklet s y g d o m m e n . Jfr. foreløbig
indb. december 1996 ved Pia Bennike.
180

DaKirkelove II, 260. Her tillodes k u n »en erlig
Threkiste af Eg eller Fyr«. Om anvendelse af metalkister enten som mellem- eller yderkister, j f r . også Bøggild Johannsen (note 178) specielt s. 53.
181
N M . Det særlige Kirkesyns prot.
182
Begravelserne i N ø r r e B r o b y kirke er rimeligt velbelyste. 1755 registreredes disse, heriblandt syv kister
i den åbne begravelse under koret, jfr. indb. til T h u rah og H o f m a n , KglBibl. Kallske saml 377, II, 4°, fol.
49-63, refereret af Hermansen (note 177) 138ff. Blandt
kisterne nævntes som anført ovf. Ellen Marsvins og
hendes to ægtemænds, Ludvig M u n k s og K n u d
Ruds. Kisterne i den ovennævnte krypt, hvor siden
hen var t i l k o m m e t yderligere to, undersøgtes og
istandsattes af NM 1942-44, jfr. indb. og korrespondance i N M . Top.ark. og Korrespondanceark. Endvidere Hermansen (note 177), 116ff. D e r s o m Kirsten
M u n k s kiste skulle være overført til N ø r r e B r o b y før
eller efter 1755, har det således ikke sat sig konkrete
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spor, og det turde anses for lidet sandsynligt, at en
kiste af den status har været placeret i kirken, uden at
det i det mindste havde sat sig spor i de skrevne efterretninger.
En mulig overførsel til Ulfeldternes gravkirke i
Kværndrup (som Laurids Ulfeldts kiste, udtaget 1674
fra Valkendorfs kapel, jfr. s. 836) eller til den Sehestedske efterslægts kirke, H u s b y nær Iversnæs (Wedellsborg) har heller ikke kunnet påvises, jfr. note 31.

N O T E R TIL EPITAFIER O G
MINDETAVLER
183
Oversættelse fra latin ved O v e Jørgensen, Otonivm
31. Det er påfaldende, at dødsdatoen synes urigtigt
angivet, uanset om m a n kalkulerer efter den julianske
eller den gregorianske (»den nye stil«) tidsregning,
jfr. også Otonivm 50f. Lenshyldningen, hvori deltog
Frederik II, hans farbrødre, hertugerne Hans den
ældre og Adolf samt broderen, hertug Hans den y n g re, fandt sted i O d e n s e i dagene 1 . - 6 . maj, indledt og
afsluttet de pågældende datoer med de holstenske gæsters ankomst og afrejse. Selve hyldningen foregik
3. maj, og i optoget ved denne lejlighed deltog angiveligt Gert Rantzau, jfr. den udførlige beretning
hos Jacob Krüger, Historia Von dem Herrlichen
Triumph/Lehen und Ehrentage (...) zu Odensehe in Fuhnen, H a m b u r g 1581, her refereret efter Otonivm 50f.
Drabet og den efterfølgende begravelse, der overværedes af kongen og hertugerne, må derfor være foregået inden for det ovennævnte tidsrum. En anden
dødsdato, 30. april 1580, er angivet på Gert Rantzaus
forsvundne epitafium, jfr. Bircherod, Monumenta nr.
XV (Gråbrødre kirke) og ndf. Iflg. denne dato k u n n e
begravelsen i princippet have fundet sted inden
6. maj, m e n da ville Krügers oplysning om Gert
Rantzaus deltagelse i lenshyldningen være ukorrekt.

Gert Rantzau, hvis alder på mindetavlen og i H e n rik Rantzaus gravskrift for nevøen, gengivet i Otonivm (1597) 31, opgives til 26 år, var 25 år ved sin død
(*20.juli 1554). Krüger (jfr. ovf.) anfører h a m som
hen ved 30 år gammel.
Mindetavlen nævner, at Beate Rantzau inden for et
år mistede sin ægtemand (Paul Rantzau, †22.(24.)
marts 1579) og en datter (Mette, †24. april 1579), f o r uden sønnen. Det forsvundne epitafium angiver derimod, at to sønner skulle være døde. H e r m e d turde
være medregnet Cai Rantzau, †9. sept. 1580, hvilket
k u n n e give en tidsgrænse for redaktionen af såvel
mindetavlens (før 9. sept. 1580) som epitafiets tekst
(efter s a m m e dato). Uoverensstemmelserne i dødsdatoen lader sig dog vanskeligt forklare.
184
Afdødes gravskrift, med enkelte variationer svarende til mindetavlens, blev aftrykt flere gange i samtiden, tidligst i H e n n i n g Cunradinus Gambrivius,
Epigrammatum historicus liber, A n t w e r p e n 1581, 114f.
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Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 29, 1966,
206-18.
187
D e n latinske tekst angiver k u n subjekt og v e r b u m
(»Beata mater (...) collocavit«), m e n ikke objektet,
der formentlig er underforstået med reference til den
foregående sætnings omtale af afdødes begravelse (sepultura). Jfr. den tilsvarende tyske og franske version
af gravskriften: »Beata seine M u t t e r (hat) (...) diss
begräbniss auffgericht«. »Beata, sa mere (...) a faict
faire ceste tombe«, jfr. Otonivm 30.
188
Iflg. Gambrivius (note 184) 114 var gravskriften
udhugget i m a r m o r ved Gert Rantzaus portrætbuste
(»Gerhardus Ranzovius, ad cuius b u s t u m hæc sequentia m a r m o r i incisa videntur«). Lindeberg (note
184) 135 omtaler gravskriften som indridset i f o r gyldt kobber på eller ved afdødes grav (»ad t u m b a m
Gerhardi Rantzau hæc sequentia æri deaurato incisa
monstrantur«), mens m o n u m e n t e t m e d den omtalte
indskrift i Otonivm 30 nævnes placeret foran koret på
højre side (i syd) og karakteriseres s o m » m o n u m e n t u m (...) ex aere deaurato c u m tali inscriptione«
(»(ein) Grab mit einem vergulten blech, darauff diese
uberschrifft stehet«, »sa t o m b e estant de cuivre doré,
ou il y a ceste incription«).
189

Fig. 790. †Epitafium over Gert Rantzau, oprindelig
opsat i †Gråbrødre kirke (s. 750). Efter Bircherod,
Monumenta nr. X X X I X ( N y K g l S a m l 4646, 4°). †Wall monument for Gert Rantzau, originally hung in
†Greyfriars Church.
Endvidere i Henrik Rantzau, Epitaphia in obitum patris, matris, fratris et sororis, nec non filiorum suorum,
Leipzig 1584, 27f., i H i e r o n y m u s Henniges, Genealogiae aliquot familiarum nobilium in Saxonia, H a m b u r g
1590, 31 samt i Peter Lindeberg, Hypotoposis, H a m b u r g (1590) 1591, 135. For disse henvisninger takkes
Peter Zeeberg. Endelig findes den i Nathan C h y træus, Variorum in Europa itinerum Deliciæ, H e r b o r n
1594, 686-87 og som nævnt i Otonivm (1597) 30. De
forskellige uoverensstemmelser kilderne indbyrdes
og i forhold til tavlen kan skyldes, at tekstforlægget,
der vel var udarbejdet af eller i nær kontakt med H e n rik Rantzau, i lighed med de tre øvrige mindevers,
gengivet i Otonivm 31, er blevet tilrettet i forbindelse
m e d m o n u m e n t e t s udførelse.
185

Jfr. Christie, Ikonografi II, 209.
D e n harpespillende k u n n e muligvis være Terpsichore, kvinderne m e d strygeinstrument og luth m å ske Erato og P o l y h y m n i a og den trompetblæsende
Clio eller Melpomene, j f r . Cesare Ripa, Iconologia
(1644), Soest 1971, 337-41. Om anvendelse af m u serne i gravkunsten, jfr. Victoria L. Goldberg, »Graces, Muses and T h e U r n s of H e n r y II and Francis I«,
186

I lighed m e d opremsningen af domkirkens m o n u menter synes Bircherod også her at have gengivet
indskrifter på epitafier, v æ g m o n u m e n t e r og inventar
før gravstenenes indskrifter, jfr. s. 699. For en s a m menligning mellem Bircherods liste nr. I - X V m e d
fortegnelsen over solgte epitafier ved auktionen 1806,
jfr. LAFyn. Bispeark. I n d k o m n e breve fra O d e n s e
købstad, 1806.
190
Epitafiet, der beskrives under †Gråbrødre kirke, er
i en lidt afvigende u d f o r m n i n g gengivet i tegning i
manuskriptet, KglBibl. NyKglSaml 4646, 4°. D r a b s manden, Frederik Brockdorff, søn af Joachim B r o c k dorff, måtte s a m m e n med 36 slægtninge for sin udåd
1588 erlægge 1000 rdl. til fattighuset 1 Kiel, jfr. DaAd
Årb I, 1930, 43 og II, 1936, 11.
191
Mindetavlens tekst refereres dog m e d henvisning
til Chytræus (note 184) 686-87.
192
Jfr. MarmDan I, 225f. med omtale af gravstenens
og mindetavlens tekst og tilføjelse af drabsmandens
identitet, hvilket dog k u n n e udledes af Bircherod,
Monumenta nr. XV; endvidere DaAtlas III, 448. Tycho
de H o f f m a n , Historiske Efterretninger om velfortiente
danske Adelsmænd 1, K b h . 1777, 102f. gengiver både
mindetavlens og epitafiets tekst, o m e n d han i sin beskrivelse af epitafiet refererer til Bircherods k o b b e r stik (»hvorefter dette er copieret«); jfr. endvidere
M o r t e n Kisbye, Odensebeskrivelse, manuskript i
O d e n s e universitetsbibliotek, fol. 50-53 m e d gengivelse af mindetavlens tekst (med tilføjelse) efter
MarmDan og omtale af gravsten. Vedel Simonsen,
Samlinger nævner ligstenen i tværgangens sydlige
ende, m e n refererer m h t . »ligtavlen« til gengivelsen
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hos Bircherod og teksten i MarmDan.
193
Jfr. auktionskatalog (note 189) nr. 9. Epitafiet solgtes for 1 m k . 8 sk. Gravstenen (nr. 36) afhændedes
særskilt.
194
LAFyn. Bispeark.
Kopibøger,
1805-07 samt
Odense Hospitals og K o m m u n i t e t s Breve, 1805-06.
For N y e r u p , jfr. Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge, Kbh. 1806, XLVf. M h t . o p lysningen om Frederik Brockdorff refereres her til
ældre kilder ( H o f f m a n , Efterretninger (note 192) og
kobberstikket hos Bircherod), h v o r m e d det indirekte
kunne bekræftes, at N y e r u p k u n kendte den lille m i n detavle af træ.
195
Molbech (note 49) 139f.; Mumme 214; Lauritsen 51.
196
N M . Top. ark. Breve af 25. j u n i og 3. juli 1875.
197
Udeladelsen af evangelistfigurerne og den dekorative r a m m e i fig. 609 øger dog tvivlen om billedets
troværdighed. Hvis feltet m e d Nådestolen har u d fyldt storstykkets fulde bredde, har dette k u n været
ca. 16 cm bredt og hele epitafiet således af miniatureformat. Det f o r s v u n d n e epitafiums materiale i øvrigt
er uvist. Har det været helt metalbeklædt, ville en ganske vist yngre - parallel være epitafiet i Sorø over
M o g e n s H ø e g , lensmand på Odensegård (†1661), u d ført af drevet forgyldt og forsølvet messing på en
bagklædning af træ, jfr. DK Sorø 86. M i n d r e metalmindeplader, blot f o r m e t s o m indskriftplader, evt.
med enkelte figurative motiver og indsat i en dekorativ r a m m e , kendes bl.a. fra Väsby og Mariekirken i
Helsingborg (mindetavler over Claudius Brahe
(†1576) og Kirstina Brahe (†1577), begge opsat af faderen, Tycho Brahe), jfr. H a n n e H o n n e n s de Lichtenberg, Tro - håb & forfængelighed, Kbh. 1989, 282f.;
endvidere fra Ribe (mindetavle over Maria Svanningsdatter (†1578), DK Ribe 574).
198
H e r o m er de kendte kilder tavse. Et indgreb i
†Gråbrødre kirkes kor foregik o. 1680, da dele af
hvælvet faldt ned, jfr. s. 518. Måske kan gravminderne for Rantzau være blevet beskadiget ved den
lejlighed, selvom de var placeret nedenfor, dvs. vel i
søndre sideskibs østligste fag. Helt at afvise Bircherods efterretning, som O v e Jørgensen gør i Otonivm
52 (»et epitafium af denne f o r m og m e d de angivne
indskrifter har dog næppe eksisteret«), f o r e k o m m e r
urimeligt i betragtning af Bircherods troværdighed i
øvrigt og Resens s a m s t e m m e n d e beskrivelse, som
ikke i denne forbindelse er inddraget i Otonivm. Jfr.
også notat (»et sådant epitafium har nok k u n eksisteret i Bircherods fantasi«) i materialsamling, indleveret af O v e Jørgensen til N M . Top. ark.
199
Oversættelse fra latin ved H. D. Schepelern, jfr.
Birgitte Bøggild Johannsen og H u g o Johannsen,
»Den y d m y g e soldat og Udødeligheden«, Synligt og
usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, Herning 1990, 99.
200
Regnskaberne omtaler 4½ dags arbejde på epitafiet. Endvidere specificeres, at billedhuggeren Carl

Fig. 791. Epitafium nr. 2 for borggreve Christoph
von D o h n a . Tegning af Valdemar Koch 1874, N M . Burggraf Christoph von Dohna. Drawing of wall monument no. 2.

Emanuel Schuppius 27. juni 1753 fik betaling for reparationer, som formentlig til dels var affødt af den
beskrevne ændring, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
201
C. Krollmann (udg.), Die Selbstbiographie des Burggrafen Fabian zu Dohna nebst Aktenstücken zur Geschichte der Sukzession der Kurfürsten von Brandenburg in
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kede kapitæler og muligvis æggestavssmykkede piller.
207
Jfr. Jensen, Gravsten II, 730, 731, 734 og 732. En
rigt udskåret, m e n nu forsvunden portbjælke og en
tilsvarende d ø r h a m m e r m e d Margrethe Skovgaards
navn, våbenskjolde og årstallet 1600 sad tidligere i
hendes gård på Klingenberg, jfr. Larsen (note 16)
33f., der antyder, at mesteren for portbjælkerne og
ligstenen k u n n e være den samme.
208
Jfr. således den endnu bevarede staffering (omend
opmalet i nyere tid) på epitafiestenene i Hesselager
kirke (Gudme hrd., Svendborg a.), opsat over m e d l e m m e r af Friis-familien (Johan Friis' aner, 1557; Jesper og Maren Friis, begge †1561; Henrik Friis til Ø r bæklunde og Margrethe Bild, begge †1571, jfr. J e n sen, Gravsten II, nr. 236, 333, 376). Allerede Jacob
Madsen noterede 1589 stenenes bemaling m e d guld
og sølv, jfr. Jacob Madsen 178. Jfr. endvidere epitafierne over m e d l e m m e r af Rosenkrantzfamilien i
Hornslet kirke (Øster Lisbjerg hrd., Randers a., over
Erik Ottesen og O t t e Nielsen, 1584; over O t t e H o l gersen og Holger Eriksen) eller epitafiet over Jacob
H ø g og Elisabeth Maltesdatter Sehested, 1604, Kastbjerg kirke (Gjerlev hrd. Randers a.).
209

Fig. 792. Epitafium nr. 5, o. 1651, over borgmester
Hans Nielsen C h u l e n b r u n (s. 761). Tegning 1842 af
ubekendt, N M . - Wall monument no. 5, c. 1651 for
Mayor Hans Nielsen Chulenbrun. Drawing by unknown,
1842.
Preussen aus dem fiirstlich dohnaischen Hausarchive zu
Schlobitten, Leipzig 1905, 54.
202
C. Krollman, »Ein Werk Wilhelms von dem
Block in O d e n s e auf Fühnen«, Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins 13, Danzig 1914, 58. A r kivar Krollmans f u n d formidledes til et dansk publik u m af G. L. Wad, »Borggreven af Dohnas Epitafium«, FyFort IV, 1924, 182-88.
203
Bøggild Johannsen og Johannsen 1990 (note 199)
100f.
204
Bøggild Johannsen og Johannsen 1990 (note 199) 98.
205
Heraldikken er detaljeret beskrevet i H. Erik Olesen, »Margrethe Skovgaards gravsten i Sankt Knuds
kirke i Odense«, Heraldisk Tidsskrift 7, 61, 1990,
18-27.
206
Også dobbeltstenen over A n n e Oldeland og Hans
N o r b y viser en rundbuet portal, båret af v o l u t s m y k -

Jørgen Kaas E m m i k s e n nævner 1606 i Fyenske Antiquiteter Margrethe Skovgaards donation til gengæld
for lejersted, m e n omtaler ikke direkte stenen i sin
opremsning af udvalgte g r a v m o n u m e n t e r fra d o m kirken, jfr. Hans H. Fussing, »"Fyenske Antiquitet e r " 1606«, ÅrbOdense og Assens 1931-34, 387.
210
Holger Jacobæus' Rejsebog (note 66) 32.
211
Om de kongelige bestræbelser på at begrænse u n dersåtternes luksusudfoldelser i en række henseender,
jfr. også Martin Schwarz Lausten, Christian den 3. og
kirken 1537-1559, K b h . 1987, 133ff.
212
Thiele, Folkesagn 207. Det hed om Margrethe
Skovgaard, at h u n ved et gilde skulle have danset sig
ihjel med 12 riddere. Vedel Simonsen, Samlinger anfører en afvigende version, iflg. hvilken j o m f r u e n
skulle have været kongelig elskerinde, m e n pga.
utroskab m o d kongen var blevet d ø m t til på O d e n s e
kongsgård at danse syv riddere trætte. Af græmmelse
lod ovennævnte konges søn (vel Christian IV) epitafiet oversværte. En anden beretning, anført af
samme, ville vide, at der i s ø m m e n på hendes klædning på epitafiet fandtes tre ædelsten(l), som imidlertid under kirkens hovedistandsættelse 1750 blev
stjålet af arbejdsfolkene.
213

Jfr. brevkoncept fra H e n r y Petersen til K u l t u s m i nisteriet, dateret 28. juni 1883. I N M . Top. ark.
214
Jensen, Billedskærere 95f. Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders Mortensen fra O d e n s e og hans A r bejder i Fynske Kirker samt N a k s k o v Kirke«, FyÅrb
II, 1942-46, 211 fraskriver dog Mortensen værket på
grund af de flade masker og t o m m e ansigtsudtryk og
tilskriver det Hans Nielsen Bang i Middelfart, lige-

NOTER TIL S. 758-66
som han s a m m e n h o l d e r det m e d prædikestolene i
O d e n s e S. Hans kirke og i Ingslev kirke samt altertavlen og prædikestolen i Assens uden dog at ville
tilskrive dem alle én og s a m m e hånd. M o g e n s Bencard, »Hans Nielsen Bang«, FyMi 1962, 239, 255
note 14 hælder m o d den første antagelse og tæller
ikke værket blandt Bangs arbejder, h v o r i m o d han tillægger Bang prædikestolene i Ingslev og Assens.
Navnlig Kristusfiguren er beslægtet med de tilsvarende på Anders Mortensens autentiske altertavler i
d o m k i r k e n (1649) og i N a k s k o v (1656-57), på de tilskrevne altertavler i D a l u m og A g e d r u p samt på prædikestolen i N y b o r g .
N æ r t beslægtet kompositionelt m e d epitafierne i
Odense og N r . Åby, m e n af ringere kvalitet for u d skæringernes v e d k o m m e n d e , er endvidere Hans
Krags epitafium fra 1664 i Mesinge kirke (Bjerge
hrd., O d e n s e a.), der dog ligeledes af Amvig 211f.
fraskrives Anders Mortensen.
Altertavlen i Middelfart, der også er et arbejde i
vilter bruskbarok m e d knækket fodliste som de to
epitafier i O d e n s e og N r . Åby, er - i hvert fald for
visse deles v e d k o m m e n d e - u d f ø r t af Hans Nielsen
Bang, der 1675-78 betaltes for »adskilligt« på prædikestolen, altertavlen og døbefonten, jfr. Arnvig 226.
215
Sven Arnvig, »Maleren Hans Schütte fra O d e n se«, FyÅrb 1942-46, 218.
216
Iflg. Larsen, Rådsaristokrati I, 158 afregnedes i J ø r gen Mortensens skifte begravelsen til 499 sletdl.,
hvori efter hans antagelse var indregnet såvel køb af
lejersted som opsætning af epitafiet. Det førstnævnte
afregnedes dog allerede 1634 som nævnt ovf.
217
En Helligåndsdue, evt. placeret på kuglen, ville
have fuldendt gruppen som en fremstilling af Treenigheden.
218
Marie M a u q u o y - H e n d r i c k x , Les Estampes des Wierix II, Bruxelles 1979, nr. 130.
219
Chulenbruns h e r k o m s t kendes ikke sikkert, jfr.
Engelstoft, Byhistorie 247 og Larsen, Rådsaristokrati II,
114.
220
LAFyn. Odense byfogedark. Skifteprot. 1651-60 (nr.
6) fol. 10r. Jfr. også Larsen, Rådsaristokrati I, 158.
221
Epitafiets o p b y g n i n g med de fladhugne bruskværksled, herunder navnlig storvingernes (fragmentariske) figurnicher, den brudte gavl og de indsatte
smårelieffer i arkitrav (og postament) har lighedspunkter, m e n antagelig ingen n æ r m e r e s a m m e n hæng, med det samtidige epitafium over slotsskriver
Jørgen Pedersen i Ribe d o m k i r k e (DK Ribe 560f.),
henført under Ribe-værkstedet, formentlig ledet af
billedhuggeren Jacob Jacobsen i Haderslev, jfr. M e rete Bergild og Jens Jensen, »"Ribe-værkstedet" - J a cob Jacobsen, billedhugger i Haderslev -1651-1683-«,
Sønderjyske Årbøger 1991, 87-106.
222

Jfr. Bøggild Johannsen og Johannsen 1990 (note 199)
107f.
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Fig. 793. Epitafium nr. 7, opsat 1654, over biskop
Hans Mikkelsen (s. 768). Tegning 1842 af ubekendt,
N M . - Wall monument no. 7, 1654, for Bishop Hans
Mikkelsen. Drawing by unknown, 1842.
223

Tang Kristensen, Danske Sagn III, nr. 589.
Jfr. den 1630 i Strassburg udsendte Lutherbibel:
Die Bibel. Die ganze heilige Schrift des alten und neuen
Testament, Wiesbaden 1983.
225
Jfr. skifte efter Hans Nielsen C h u l e n b r u n (note
220) fol. 9v, o m e n d ikke anført direkte under begravelsesudgifter som de i note 216 nævnte. Se også Arnvig (note 215), 218 og 220 og Larsen, Rådsaristokrati I,
158.
226
Begge var tidligere, dvs. før 1875, placeret f r o n talt, jfr. tegning af en elev ved Realskolen, vedlagt
brev af 9. okt. 1842 fra M u m m e til N. L. Høyen, i
Høyens papirer, N M . Sml. også fig. 792-93.
227
Som centrum for Marias og Johannes' andagt
224
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k u n n e m a n have forventet en fremstilling af den
korsfæstede Kristus i topstykket, enten i topfeltet eller på gavlen herover.
228
Ganske vist benyttede Bircherodfamilien 1670
Andreas billedhugger (vel Anders Hansen) til u d h u g ning af oldefaderens gravsten (†gravsten nr. 75), m e n
dennes arbejder kendes ikke sikkert. Jfr. også Sven
Arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen Bang«, FyMi
1968, 222f. Anders Hansen, der både registreredes
som billedhugger og snedker, var født 1632 og antog
endnu 1687 en svend, ligesom han formentlig er
identisk m e d den Anders billedhugger eller Anders
snedker, der 1691, 1692 og 1701 istandsatte stole i Vor
Frue kirke, jfr. LAFyn. Odense Vor Frue Kirkeinspektionsark. Rgsk. Som værge for billedhugger Henning
Henningsens børn færdiggjorde han antagelig Jørgen
Hansens epitafium (1673) i O d e n s e Vor Frue kirke.
229

Et o m t r e n t samtidigt eksempel findes i Holmens
kirke, København: epitafium over Hans N u m s e n , før
1652 (DK KbhBy 2, 124f.); endvidere i Sorø det nært
beslægtede epitafium over brødrene Bent og Niels
Andersen (o. 1654, DK Sorø 86, 89) og i Århus d o m kirke epitafierne over Christian T h o m e s e n Sehested
og hustru (o. 1657), biskop Jacob Matthiesen (o.
1660) og hustru samt rådmand Søren Sørensen U g e l bølle (før 1666, jfr. DK Århus 706-12).
230
Karen Risbrich, *1635, ægtede 1654 Stephan
R a h m , jfr. †gravsten nr. 77, mens Sille Risbrich,
*1637, 1656 blev gift m e d Jacob Bircherod, jfr. også
epitafium nr. 15. På epitafiet ses antagelig den ældste
datter, Karen ved moderens højre side og den yngste,
Sille ved hendes venstre.
231
Jfr. også de nært beslægtede engle med palmegrene og kranse i epitafierne over Jens Madsen (1654,
N y b o r g ) og over a n o n y m t ægtepar (1665, signeret af
Hans Schütte, Århus Vor Frue, jfr. DK Århus 1202f.).
Tilskrivningen til Schütte er anført i Odense bys historie 3, 88, m e n nævnes hverken af Arnvig (note 215)
eller i Weilbach, KunstLeks III, 186.
232
Biskop Engelstoft, der ikke kendte til oplysningen
om gravstedets erhvervelse 1650 (»før 1658 (...) behøvede Borgmesteren intet Gravsted i Kirken«), antog, at maleriet først sekundært var blevet indsat i
epitafiet og oprindelig havde fungeret som familiebillede i h j e m m e t , jfr. Engelstoft, »Bidrag til Personalhistorien af M i n d e s m æ r k e r i fyenske Kirker. VI.
K n u d Lauridsen og Peder Lerche«, FySaml 9, 1884,
280-83.
233
Allegoriske fremstillinger, hvis betydning synes
beslægtede m e d ovennævnte findes hos Johan M a n nich, Sacra Emblemata (1625), jfr. A r t h u r Henkel og
Albrecht Schöne, Emblemata, Stuttgart 1967, sp. 1031
(Hjerte, omviklet af torne og liggende under kors,
flankeret af bibel (Loven) og forbindssager s o m billede på Kristus som eneste hjælpemiddel i smerter) og
sp. 1435 (vægt, h v o r hjerte med kors og kalk vejer

tungere end hjerte med lovens tavler, s o m u d t r y k for
syndsforladelse alene gennem Kristi offerdød). D e n
seglsmykkede bog m e d kærten som e m b l e m for biblen er benyttet bl.a. på Christian IV's medalje, antagelig slået til minde om kongens indgriben i krigen
m o d Tyskland 1625, jfr. Georg Galster, Danske og
norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, Kbh. 1936,
35f. Om den præpietistiske hjertesymbolik generelt,
jfr. Ingrid Rosell, »Hjärtats skola. Vägen till enheten
med Gud«, Ico 2, 1994, 14-32.
234
Jfr. Karin Kryger, Allegori og borgerdyd, Kbh. 1985,
54.
235
LAFyn. Provsteark. Synsforretninger over kirker
og præstegårde i O d e n s e købstad 1818-35.
236
Ved embedet. Kirkeprot. 1925-76.
237
Hængekuglen har enkelte indridsede skrifttegn,
der vel snarere har karakter af sgraffiti end af m e stersignaturer, således et sammenskrevet PS og (svagere) A(?)B.
238
For en identifikation af personerne, jfr. også Engelstoft (note 232) 263-80.
239
En skuldcrkontur, synlig i begge sider inden for
den nuværende kontur, lader f o r m o d e eksistensen af
en ældre version af dette parti.
240
Jfr. for ligklædningen også Bøggild Johannsen (note
178), specielt 42-50.
241
Om Broch, j f r . Aage Fasmer Blomberg, »Nogle
Kontrafejere i Odense i 17. og 18. Aarhundrede«,
FyÅrb II, 1942-46, 451-55. Weilbach, KunstLeks (3.
udg.), 1952, 186 og (4. udg.), 1994, 407.
242
Skøde af 16. juni 1674, jfr. Kronens Skøder III,5,
514; j f r . desuden RA. DaKanc C10. Fynske og s m å landske registre, 1670-80, 467; HofmFund V, 124f. og
N. Schack, Revision og Fortsættelse af Hofmans Fundatssamling 5, Kbh. 1841, 5. Legatet ændredes siden til en
kapital, der på daværende tidspunkt var anbragt i en
gård i Vestergade (nr. 268, 1tr. B).
243
Jfr. en til dels uspecificeret regning over restaurering af kirkens epitafier, LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
1876.
244
I blomster- og plantemotiverne er der lighedspunkter, men dog næppe stilistisk overensstemmelse
med den københavnske billedskærer, Henrik Alversens arbejder, jfr. de bevarede altertavler i H o l b æ k
(1679-80) og U d b y (1682), Rougsø hrd., Randers a.
Jfr. også m h t . akantusbarokken Roar Hauglid, Akantus I, Oslo 1950, 111ff.
245
Freithoff s t a m m e d e s o m nævnt fra Westfalen,
hvor han var født af f o r n e m m e forældre (jfr. ovf.),
mens hustruens slægt k o m fra Langeland ( R u d k ø bing), jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 228 note 1.
246
Begge skriftfelter er opmalede, dog er der k u n få
afvigelser i forhold til den ældste afskrift hos Bircherod, Monumenta (2).
247
I årene 1693-94 havde maleren Johan Zachariassen
Getreuer store arbejder i forbindelse m e d domkirkens
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renovering, jfr. s. 416. At d ø m m e efter den bevarede
alterbordsforside, u d f ø r t 1694 (s. 421f.), har han dog
næppe været mester for dette maleri.
248
LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o v e d r g s k .
249
En tidlig datering ville betyde, at hele gravskriften
eller alene dødstidspunktet er tilføjet sekundært.
Bortset fra anvendelse af m i n d r e typer i datoen er der
dog ingen tydelige tegn på to faser i gravskriftens
udførelse.
250
LAFyn. Karen Brahes bibl. DII. 36, Bekræftelse af
15. okt. 1704 på begravelsens erhvervelse fra M a g i straten.
251
Om Landorphvåbenet, jfr. også dåbsfad nr. 1 (s.
571 og 679 note 702).
252
HofmFund V, 118.
253
Redaktion ved stud. mag. Iben D a m g a a r d i samarbejde m e d BBJ.
254
K u n det øverste af en bogstavrække er læselig.
Disse bogstaver er af s a m m e type som stenens øvrige
og må antages at tilhøre den oprindelige sten.
255
Våbenførende slægter i Danmark I,3, Kbh. 1946, 77f.
256
Våbenet m e d de tre stjerner over en liggende halvmåne svarer til det, den fra Assens s t a m m e n d e
Bangslægt anvendte siden 1500'erne, jfr. Fritz Schønwandt, »Christoffer Bang i O d e n s e (†1599) og den
ældre Bang-slægt i Assens«, PersHistT 100, 1980,
187-97.
257
Ved embedet. Kirken og andre bygninger 1980-85.
258
N M . Det særlige Kirkesyn.
259
HofmFund V, 138, fundats af 11. marts 1739.
260
Jfr. oversigt i Kryger (note 234) 240f. h v o r de ældste, registrerede eksempler, alle u d f ø r t af Johannes
Wiedewelt, netop s t a m m e r fra 1760'ernes første halvdel. Om dennes eventuelle medvirken ved O d e n s e m o n u m e n t e t vides dog intet.
261
LAFyn. Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e sager.
262
Jfr. Sophie Hedevig M o l t k e (1774-81, Karise,
Fakse hrd., Præstø a.); Birthe Boltke (o. 1788, Vold u m , Galten hrd., Randers a.), jfr. Kryger (note 234)
304, 322. Om Weidenhaupts arbejde m e d mindepladen, jfr. notits vedr. arbejdets afregning, dateret 29.
jan. 1804 og indlagt i Peder Eilschous og hustrus
skifte, LAFyn. Odense Byfogeds ark. D o k u m e n t e r til
skifteprotokollen, pk. 5. Arbejdet anføres dog i en
vedlagt oversigt over boets udgifter under 1801.
263
U n d e r fortegnelsen 1777 over kirkens d o k u m e n ter nævnes Eilschous missive 15. april 1766 m e d påtegning, gentaget 14. m a j s.å., vedrørende donation
af 500 rdl. til begravelsens vedligeholdelse og til »et
Epitaphium derover at maa opföre«, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Diverse d o k u m e n t e r 1619-1826. Jfr. også
Mumme 35 og Schack (note 242) 5, dog m e d datering
af legatet 13. april 1776.
264

Jfr. regning indlagt i skifte (note 262).
Jfr. Rgsk. i Kirkeinsp.ark. og Stiftsøvr.ark. (note 6
og 102).
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Fig. 794. Udkast til mindetavle nr. 28 over Benedikt.
Tegning af Vilh. Petersen (s. 787), N M . - Drawing by
Vilh. Petersen for memorial tablet no. 28 for Benedict.
266

Den Danske Salmebog, K b h . 1977, nr. 557 (»ham« i
st. f. »mig«, »fred« i st. f. »trøst«). Jfr. også T h o r
Langes digt »Minderune over Hr. Mikkel« i Dannebrog, 17. april 1897, h v o r den oprindelige ordlyd af
salmens slutlinie er gentaget.
267
Tanken om opsætningen af en mindesten for hr.
Michael, oprindelig dog påtænkt i den n y o p f ø r t e katolske S. Albani kirke i Odense, er nævnt i en brevveksling 1895-96 mellem T h o r Lange og Camillus
N y r o p , tidligst i brev af 3. j u n i (22. maj) 1895, jfr.
KglBibl. NyKglSaml 3803, 4°. Jfr. også LAFyn. Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e sager, brev af 20. febr. 1896
m e d vedlagt tegning af Martin Borch og RA. Kirkeog Undervisningsmin. 1. kontor. Journaler 1896, j o u r nalsag nr. 143. Om stenen, se også Erik Schiødte,
»Fra den sidste Tid«. Tidsskrift for Kunstindustri, 1897,
90-91.
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268

En placering i n o r d r e sideskibs østende i umiddelbar nærhed af m i n d e s m æ r k e r n e fra dronning Christines tid nævntes dog også som en mulighed, jfr. brev
af 30. m a j 1896 fra J. Vilh. Petersen til Det særlige
Kirkesyn, indlagt i LAFyn. Den kgl. bygningsinspektørs
ark. Diverse korrespondance m e d Kirkeministeriet.
Sager vedrørende kirkebygninger på Fyn o. 18961915.

269

O r n a m e n t i k k e n var inspireret af »vore gamle romanske Gravstene«, mens b o g s t a v f o r m e r n e hidrørte
fra Helges sten i Roskilde (DK KbhAmt 1985), jfr.
brev af 25. jan. 1900 fra Vilh. Petersen til Nationalmuseets direktør, Viggo Mollerup. I N M . Korrespondanceark.
270
Kirkebøger (note 9). Det ses ikke af rgsk., hvorvidt
ægteparret har betalt for deres begravelse. Om Westerholt, j f r . Blomberg (note 241) 456ff.
271
Jfr. også for denne opfattelse M o g e n s Larsen i
indb. 1964 i N M . Signerede værker er epitafiet over
Peder Jensen Lucoppidan (1696, S. Nicolai, Svendborg) og altertavle (1729, tidl. Gråbrødre hospitalskirke, nu Gråbrødre kloster).
272
Schüttes signerede epitafiemaleri over Mikkel
Thygesen H v i d og hustru (1668, Randers S. Mortens
kirke) viser netop s a m m e m o t i v over ægteparrets
portrætter, m e n her dog tilsyneladende i mere s u m marisk gennemarbejdning. Jfr. vedr. epitafiet Merete
Bergild og Jens Jensen, »Sognekirkens inventar«, Sct.
Mortens Kirke i Randers 1494-1994, Randers 1994,
118-20.
273
Lauritsen 49.
274
Indb. 1964 og 1981 (ved Fritz Thode) i N M .
275
Jfr. fotografi i N M .
276
En tilsvarende †bygningstavle m e d Christiern
Poulsens navn og årstallet 1561 var opsat i den 1883
nedrevne Latinskole, jfr. Engelstoft 562 og Jensen,
Gravsten II (nr. 530A). Også denne hidrørte iflg. Jacob
Bircherod fra Knudsklosteret.
277
Trap, 3. udg., 1898, 367.
278
Se også epitafierne over Detlef M u m m e n s , Witzw o r t , Eiderstedt (1591), j f r . Honnens de Lichtenberg
(note 197) 331f., og over C h r i s t o p h von Thienen,
Stadtkirche, Preetz (1590), jfr. Ketelsen-Volkhardt
(note 122) 332.
279
Jfr. KglBibl. NyKglSaml 185, 8°. Jo. Bircherod,
Monumenta et Inscriptiones Otthinienses, 1679. Epitafiet
kan være identisk m e d auktionskatalogets nr. 12: »Et
gammelt Epitafie«, som Christian Brandt erhvervede
for 3 m k . og 3 sk. jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
1758.
280

SRD VIII, 525-29.
Erik Pontoppidan anfører i Annales Ecclesiae II,
K b h . 1744, 447f. et epitafium, tilsyneladende udført
(og opsat?) i Lübeck ved hans død. Pontoppidans
kilde var et Bircherodhåndskrift (»Adversarius Bircherodianis«), uvist dog hvilket, jfr. også ndf.

281

282

Denne passus hentyder utvivlsomt til Christian
Ill's dekret af 19. sept. 1538 om overladelsen af det
tidligere klarisserkloster i O d e n s e til en bolig for superintendenten og fire andre personer, eftersom n o n nerne »ere nu burtt r ø m p t och haffue forlatt s a m m e
Closter«, jfr. DaKirkelove I, 17f.
283
Sml. vers 32 i Sadolins digt m e d en o p r e m s n i n g af
de mishandlede legemsdele hos Beldenak og dennes
egen skildring (tekst C, vers 23). For denne iagttagelse, jfr. Peter Zeeberg. Til trods for konfessionelle
modsætninger mellem den lutherske Sadolin og hans
ortodokst katolske forgænger betragtede han dog
selv Beldenak s o m sin forbundsfælle og nævnede, at
denne - før overfaldet - havde tilbudt Sadolin asyl på
Kjærstrup, da han var i livsfare. Om Sadolin i øvrigt,
jfr. Holger Fr. R ø r d a m , »Mester Jørgen Jensen Sadolin. Fyens Stifts R e f o r m a t o r og første evangeliske biskop«, FySaml IV, 1867, 1-179, specielt 34f. S o m
kilde til skildringen af Beldenaks død anfører Sadolin
dels »selve billedet (imago) af dit ansigt og sind«, vel
en hentydning til Beldenaks klagesang i overført betydning og næppe til en konkret afbildning af
samme, afmalet kort før sin død eller vist på dødslejet. Endvidere henviser Sadolin til biskoppens søstersøn, Christian Pedersen (g.m. borgmester Mikkel
Pedersens datter, Maren), d o m p r o v s t i Viborg og senere forstander for det i O d e n s e Gråbrødre kloster
oprettede Almindelige Hospital.
284

Om Jens Andersen Beldenaks levned generelt henvises til C. Paludan-Müller, Jens Andersen Beldenak,
Biskop i Fyen. En Levnetsbeskrivelse, O d e n s e 1837
(Indbydelsesskrift til Reformationsfesten den 31. O c tober 1836 i Odense Cathedralskole). Endvidere
P. G. Lindhardt, Nederlagets Mænd. Det katolske bispevældes sidste dage i Danmark, K ø b e n h a v n 1968, 87-116
og Per Jakobsen, »Jens Andersen Bældenak - en biografisk studie«, KirkehistSaml 1992, 45-70.
285
Svaning (note 113) 128. Det nøjagtige tidspunkt
for udarbejdelsen af værket om Christian II's historie,
en del af hans stort anlagte latinske D a n m a r k s h i s t o rie, er uvist, m e n værket (eller dele heraf?) blev i det
mindste fremlagt til gennemsyn hos Universitetets
professorer o. 1581-83 efter kongelig befaling af
24. febr. 1579, jfr. Holger Fr. R ø r d a m , Historieskrivningen og Historieskrivere i Danmark og Norge siden Reformationen I, Kbh. 1867, 92ff. Svaning selv døde
1584.
286
Jfr. h e r o m også A. Heise, »Jens Andersen "Bældenak"«, HistT VI, 3, 1891-92, 435f. Som indirekte bevis på, at Svaning også kendte teksten på epitafiet,
som han dog ikke nævner, anfører Heise (436 note 1)
dennes omtale af Beldenaks fødested, der tilsyneladende parafraserer epitafiets første linje, jfr. Svaning
(note 113) 124. Det er imidlertid påfaldende, at epitafiet og de øvrige vers tilsyneladende ikke er nævnt i
Cornelius H a m s f o r t den yngres bispekrønike (SRD
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VII, 238-41), forfattet o. 1573 eller i den af H a m s f o r t
afhængige Arild Huitfeldt, Bispekrøniken (1604), fot.
optr. Kbh. 1978 (u.p.).
287
MarmDan I, 1739, 216; Annales Ecclesiae (note 281)
447. I sit referat heraf »oversatte« Vedel Simonsen
(II,2, s. 2) dette som »ophængt på den væg som h æ n ger ind i m o d Gymnasiets teologiske Læsesal«. H e r med knyttede han placeringen til en langt senere lokalitet, det 1621 oprettede G y m n a s i u m i S. Knuds
klosters østfløj. Her fandtes i nedre etage to auditorier, hvoraf - i det mindste i 1700'ernes begyndelse
- det nordligste, nærmest domkirkens søndre sideskib - og vel det, der hentydes til her - benyttedes til
forelæsninger, det sydligste til lokale for gymnasiasternes prøveprædikener, jfr. Odense Katedralskoles
Historie 76f. og 144.
288
SRD VIII, 526: »Ovenstående digt så biskop J ø r gen Jensen Viborg på væggen til det teologiske lektorium i kollegiatsdomkirken i Odense. Han tog sig
ikke af de fejlagtige kvantiteter i Jens' ord »qveror«,
»Presul« etc, m e n som den fornuftige m a n d han var,
tænkte han kun på mandens skæbne, og til sidst blev
han inspireret af læsningen og, eftersom han også
stod over for et billede af hans fangenskab og et klageskrift, grebet af retfærdig harme, hvorefter han tilføjede følgende henvendelser til manden digtet på
stedet« (dvs. tekst B). Dette tekstindskud, placeret
mellem tekst A og B kan teoretisk set hidrøre enten
fra manuskriptet, hvorfra teksterne er afskrevet eller
fra udgiveren selv.
289

Jfr. biskop J o h a n Jepsen Ravensbergers epitafium,
o. 1512 i Roskilde d o m k i r k e (DK KbhAmt 1987f.) og
de to forsvundne epitafier over prins Frans og d r o n ning Christine (o. 1521) i †Gråbrødre kirke (s. 718).
Selv efterlod Beldenak sig i øvrigt mindst tre mindetavler: en forsvunden bygningstavle, 1504, opsat på
den n y o p f ø r t e bispegård, jfr. Huitfeldt (note 286), og
vel udhugget i sten ligesom de to bevarede bygningstavler m e d årstallet 1518, hidrørende fra det gejstlige
d o m h u s på Flakhaven, jfr. s. 106 og Christensen,
Middelalderbyen 116.
290
Dette kan forklare den påfaldende tavshed o m kring epitafiets tekst hos såvel Hamsfort som Huitfeldt
(note 286). Ej heller er det omtalt i de to vigtigste
kilder vedr. domkirkens m o n u m e n t e r i 1600'erne,
Resen, Fyn og Bircherod, Monumenta.
291
Misdæderen Christoffer Rantzau (†1596, 92 år
gammel) deltog ikke selv i hyldingen, m e n repræsenteredes 1580 ved sine tre sønner, Bendix, Christoffer
og Georg, jfr. DaAdÅrb XII, 1934, 109f. Disse var
alle af linjen Q u a r n b e k og således ikke i direkte familie med Henrik og Gert Rantzau af linjen Breitenburg.
292

Carl S. Petersen (udg.), »Smaastykker. 1. Et latinsk digt af biskop Jens Andersen (Beldenak)«, KirkehistSaml V, 3, 1905-07, 205-08.

Fig. 795. †Epitafium nr. 1 over greverne Johan af
Hoya og Nicolaus af Tecklenburg (s. 790). Tegning
efter Bircherod, Monumenta. - †Wall monument no. 1
for the Counts Johan of Hoya and Nicolaus of Tecklenburg.
293

Der er variationer mellem Bircherod, Monumenta,
den antagelig ældre version i NyKglSaml 4646, 4° (jfr.
s. 633 note 5) og Resen, Fyn 111f., bl.a. m h t . Elvers
dødsdato og hustruens navn.
294
Mumme 168 omtaler gravmindet som omfattende
to dele, et epitafium m e d personalia og mindevers og
en mindetavle med årstallet 1622 og omtale af afdødes forældre. I Bircherod, Monumenta er m o n u m e n t e t
beskrevet under ét.
295
Således afdødes onkels svigerinde, Karen Baggesdatter, g . m . biskop Jacob Madsen (†begravelse nr.
II,1); afdødes onkel, O t t o Knudsen Seeblad (†begravelse nr. II,3) og dennes hustruer; O t t o Knudsens svigerinde, Anna Hasebart (†begravelse nr. IV, 6); endvidere, m e n ikke præcist stedfæstet, antagelig afdødes
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faster og onkel, Maren Knudsen Seeblad og Niels
Olufsen Bager, samt deres døtre Karen Nielsdatter
Bager, g . m . Johan Borchartsen og Margrethe Nielsdatter Bager, g . m . Hans Holtendorf (†begravelse,
nævnt efter nr. II,2).
296
Iflg. Bircherod, Monumenta, notater til nr. XXVIII,
bemærkede vægterne på gaden, den nat Zeuthen
døde, et hastigt lysskin m e d en forunderlig sitren, der
for forbi dem og derpå svævede gennem S. Knuds
kirke, s o m i s a m m e øjeblik var klart oplyst indvendig. Jfr. også Tang Kristensen, Danske Sagn TV, nr.
1081.
297
Jacob Bircherod gengiver gravskriften m e d betegnelsen »epitaphium«, hvilket dog ikke giver noget
sikkert grundlag for at d ø m m e om m o n u m e n t e t s art.
298
Epitafiet i Kølstrup kirke omtales som hvidmalet
og u d h u g g e t i LAFyn. Topografica, Fyn i alm., nr. 6.
Udskrift af præsteindberetninger 1706-07; i Christen
Klokkers notater (før 1721), jfr. afskrift af m a n u skript i N M , Beskriffuelse paa nogle Monumenter som
findis udi Graabrødre Kirke i Odense (s. 663 note 7)
nævnes epitafiet i O d e n s e som u d f ø r t af træ og opsat
over »de Urner« over hørernes stole; Jacob Bircherod, Topographia Otthiniensis o. 1728 nævner ligeledes, at epitafiet er opsat af Urnefamilien. Epitafiet i
Kølstrup kirke nævnes endnu af Pontoppidan, DaAtlas VI (1774), 567.
299

O l u f Jensen var g . m . M a r g r e t h e Corneliusdatter
(†10. aug. 1683), 2° g . m . Niels Jensen L ø w e (†12.
febr. 1693).
300
Larsen, Rådsaristokrati I, 158.

N O T E R TIL G R A V S T E N O G -FLISER
301

Således solgtes 1574-75 tre af kirkens ligsten til
hhv. fætrene Mikkel og O l u f Bager og til borgmester
Henriksen (Mogens Henriksen Rosenvinge). Alle
genanvendtes i †Gråbrødre kirke og er siden gået
tabt. En sten til Laurids Krogs grav blev opgravet
1579 foran kirkedøren, måske en af kirkens middelalderlige sten, mens O l u f Bager 1582 erhvervede sig
endnu en sten. 1608 »undte« s o g n e m æ n d e n e b o r g m e s t e r j ø r g e n Nielsen (Skriver) en sten, jfr. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. og †gravsten nr. 43. 1713 solgtes
til Hans Ray et stykke af en ligsten ved den lille kirkedør i søndre side. Det er dog uvist, hvorvidt den
genbrugte sten anvendtes i kirken eller på kirkegården.
302

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1753-55. Jansen havde langt den største entreprise og u d f ø r t e h o v e d p a r ten af indskrifterne, bortset fra stenene over Anna
Hasebart (nr. 11), T h o r Hansen (nr. 23) og gravflisen
over Erik Christensen.
303
Mumme 27 antog, at »R« refererede til »restaureret«.

304

N M . Top.ark. Indb. samt opmåling af sten under
nordre og søndre stadeblok ved Peter Pentz 1984.
305
»Oversyn over Fædernelandets Mindesmærker fra
Oldtiden (...)«, Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider 4, K b h .
1806, XLIII.
306
Auktionskatalog (note 189) nr. 38, o p f ø r t til en
værdi af 2 m k . , m e n i første o m g a n g afhændet for en
noget højere sum (1 rdl. 4 sk.).
307
LAFyn. Bispeark.
Kopibøger,
1805-07 samt
O d e n s e Hospitals og K o m m u n i t e t e s breve, 1805-06.
308
Molbech (note 49) 140.
309
LAFyn. Guvernementsark. Kopibog, brev af 5.
marts 1816.
310
Lauritsen 50 registrerer den endnu på den ældre
placering, h v o r i m o d den i Trap, 3. udg. (1898) 367
angives at være placeret på ydermuren, vel på den
nuværende plads.
311
Gravstenen er ikke direkte omtalt i Otonivm 30f.
h v o r en redegørelse for Rantzaus epitafium m e d gengivelse af den tilhørende indskrift findes, jfr. s. 749.
312
Forudsat at m a n respekterede placeringen af
mandsvåbnerne til heraldisk højre, k u n n e Rantzauog Sehestedvåbnerne foroven henvise til afdødes f o r ældre, Paul Rantzau og Beate Sehested, mens de nederste for Walstorp og Rantzau da k u n n e tilhøre afdødes farmors forældre, Gert Walstorp og Katharina
Rantzau. Er våbnerne mere uortodokst ordnede,
k u n n e højre sides i lodret linje tilhøre afdødes farfar
og f a r m o r (Johan Rantzau og Anna Walstorp) og i
venstre side lodret m o r f a r og m o r m o r ( O t t o Sehested
og Magdalene Rantzau), hvilket i denne s a m m e n hæng synes mere sandsynligt. Det skal bemærkes, at
Walstorpvåbenets tindeskure (»murtinde«) her er
vandret og ikke diagonalt placeret, jfr. Achen, Adelsvåbener 434.
313

Den sværdbevæbnede arm, der udgår fra en sky,
er i øvrigt et i samtiden anvendt emblem, s o m hentyder til Guds væbnede arm eller til tapperhed, j f r .
Henkel og Schöne (note 233) 1493-1501 og Georg Galster, Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533 - ca.
1788, Kbh. 1936, 35-36.
314
De s a m m e træk genfindes bl.a. i to gravsten over
m e d l e m m e r af Rantzaufamilien (hhv. †1576 og
†1589) i kirken i Giekau, Kreis Plön. Formentlig har
afdødes holstenske slægtninge været ansvarlige for
gravminderne over Gert Rantzau, jfr. også s. 748f.
315
Otonivm 30f. Jfr. også Vedel Simonsen, Samlinger,
under Gråbrødre kirke, 1580.
316
Nyerup (note 194) XLVf.
317
Iflg. Vedel Simonsen, Samlinger blev Rantzaus sten
ligesom Sadolins liggende i gulvet, mens Rantzaus
træepitafium henlagdes på hospitalsloftet s a m m e n
med fire andre sten, jfr. s. 750. Det er antagelig ligstenen og ikke epitafiet, prins Christian Frederik hentydede til, da han 5. marts 1816 nævner, at der endnu
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Fig. 796. *(†)Gravsten nr. 1, før 1753, muligvis over
Andreas von Bergen (†1763) (s. 814). Møntergården,
Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. - * ( † ) T o m b stone no. 1, before 1753, possibly of Andreas von Bergen.
(i klosterkirken) skal findes et m o n u m e n t over en
Rantzau. Dette skal ligesom ligstenen over Jacob
Frost flyttes til S. Knuds kirke, jfr. note 309.
318
Det er bemærkelsesværdigt, at gravskriften i
skarpttegnede, fordybede versaler på stenens midte
har en anden karakter end randskriften og stenens
øvrige udsmykning. Den lange gravskrift, der o m taler afdødes oldebørn (seneste familiemedlem †1656)
er derfor antagelig udført sekundært.
319
Om gravstenen og rådmand Hans Brun og hans
familie, jfr. C. T. Engelstoft, »Bidrag til Personalhistorien af Mindesmærker i fyenske Kirker V. Hans
Bruuns og Marine Bangs Gravsten i St. Knuds Kirke
(Familien Balsløv)«, FySaml 9, 1884, 243-262; Larsen, Rådsaristokrati II, 102f.
320
Jfr. om hendes fødsel og død Hans Mikkelsens dagbøger (note 8), 2, 18.
321
Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk., regning af
24. maj 1753 fra H e r m a n Jansen for istandsættelse af
ligstenen og for fyldning af bogstaverne med sort.
322
Christopher von D o h n a døde 1584, jfr. s. 751.
Gravsten nr. 8-24 er redigerede af stud.theol. Anita
Hansen Engdahl i samarbejde med BBJ.
323
Hans Nielsen med tilnavnet Chulenbrun døde
1651, jfr. s. 761.
324
Dødsdatoen var 30. aug. 1663, jfr. †gravsten nr.
72.
325
Navnet kunne være et patronymikon efter A n dreas von Bergens fader. Dennes identitet er dog ikke
for nærværende redaktionen bekendt. Det er i øvrigt
bemærkelsesværdigt, at stenfragmentet ikke nævner
Andreas von Bergens vigtigste borgerlige hverv,
borgmester og landsdommer samt hans titel, justitsråd.
326

Pentz 1984 (note 304) vurderede bogstavtypen
som hidrørende fra slutningen af 1600'erne eller
1700'erne(s begyndelse). Det har ikke været muligt
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ud fra de angivne fragmenter at identificere indskriften blandt de hos Bircherod, Monumenta eller Mumme
gengivne.
327
Huitfeldt (note 286) u.p.
328
Jfr. omtalen af placeringen i Hamsforts »Series episcoporum Otthoniensium« (note 286) 226: »sepultus in
ostio (...) septentrionali« (ved eller i den nordre indgang).
329
Hamsfort (note 286) 230; Huitfeldt (note 286) u.p.;
desuden omtalt 1606 af Jørgen Kaas Emmiksen, jfr.
Fussing (note 209) 391: »foran kirkens indgang«. U n der forudsætning af, at stenen lå ved vestindgangen,
kunne en fjernelse måske stå i forbindelse med b y g gearbejderne o m k r i n g tårnets opførelse i 1580'erne,
dvs. i Niels Kaas' lensmandstid, jfr. s. 308. Det skal
nævnes, at betegnelsen »aditum«, sandsynligvis i betydningen indgangen (til koret) er anvendt i omtalen
af Mogens Krafses lektorium »pulpitum aditi«, jfr. s.
272. Formentlig ville Huitfeldt som en kilde, der var
tæt på tidspunktet for stenens fjernelse, næppe have
formuleret sig, som han gjorde, om en placering
foran koret.

Fig. 797. Gravsten nr. 10, o m h u g g e t 1753, over d o k tor Jens Mule og hans arvinger (s. 809). NE fot. 1988.
- Tombstone no. 10, re-carved in 1753, of Doctor Jens
Mule and his heirs.
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330

Hamsfort (note 286) 231; Huitfeldt (note 286) u.p.
nævner hverken gravsten eller begravelsessted. O m talt hos Resen, Fyn 167, dog med henvisning til H u i t feldt.
331
Fussing (note 209) 390.
332
Iflg. ActaPont nr. 2668, hvor ægteparrets bestræbelser 1475 for at oprette et karteuserkloster på deres
ejendom Elvedgård er omtalt, betegnes hustruen
»Beke«. Belie er derfor antagelig en fejllæsning af
Bircherod. U d g a v e n af Bircherod, Monumenta i
KglBibl. NyKglSaml 185, 8° nr. 75 har korrigeret
læsningen til »barsbeck«. Frederik Barsebek og h u stru er antagelig identiske med det ægtepar, »Henrik
Barsebæk til Elved og hustru Beate K r u m m e d i g e « ,
der skænkede †messehagel til domkirken, jfr. s. 568
og Fussing (note 209) 390.
333

Resen, Fyn 108 angiver som den eneste af de anførte kilder årstallet » 1 5 � « .Stenen er desuden nævnt
hos Jørgen Kaas Emmiksen (note 209) 390, dog m e d
dødsår og -dag »1406 Pinsedag«. Om Claus Andersen Ulfeldts dødsår, 1497, jfr. DaAdÅrb X,2, 1923,
343.
334
Jensen, Gravsten I, 20 fremhæver slægtskabet i våbenplaceringen m e d den ligeledes forsvundne O d e n sesten over Niels Bryske og hustru, o. 1490, i †Gråb r ø d r e kirke (Bircherod, Monumenta nr. XL) og den
bevarede sten for Claus R ø n n o w , †1486, i O d e n s e
S. Hans. Hertil kan føjes de forsvundne sten for Hans
U r n e , †1514, j f r . ndf. og for Hans Mule, †1459, i
O d e n s e Vor Frue kirke (Bircherod, Monumenta
nr. X X X ) .
335
Dødsåret er på stenen angivet som 1514, antagelig
en fejlskrivning for 1504. Hans U r n e gjorde testamente 1503 og omtales som død 1505 (mandag efter
S. Pouls dag), jfr. DaMag I, 1745, 300f.
336
Fussing (note 209) 393. Dødsåret angives dog her
s o m 1400. Vedr. stenen, jfr. beskrivelsen af g r a v m i n derne i O d e n s e Vor Frue kirke.
337
Fussing (note 209) 391.
338
Bircherod, Monumenta angiver dog det første stednavn som »Calwick«, mens Resen, Fyn har »Palsivick«. Antagelig har indskriften haft »Ralswick
(Ralswik)«, betegnelsen for familiens besiddelse på
Rügen.
339
Rasmus Ericksen var desuden vikar til S. A n n æ
alter i Albani kirke (†Gråbrødre kirke).
340
Som Cornelius H a m s f o r t s anden hustru nævnes
Magdalene Payens (†11.febr. 1578), jfr. DaBiogrLeks
5 (3. udg.) 535.
341
Resen, Fyn 313 note 155.
342
Resen, Fyn 108 angiver dog Lave Urnes dødsdato
som 8. dec. (i st. f. 5. dec. 1559) og har tilføjelsen:
»Gud give d e m det evige Liv« efter personalia.
343
Jfr. Allan Tønnesen, »Gert van Groningen og Å r husværkstedet«, Århus Stifts Årbøger 1970, 69-76. E f ter påvisningen heri af Gert van Groningens dødsår

som 1575, må tilskrivninger til ham efter dette år afvises.
344
Else Hansdatter synes dog nedsat i sin tredje
mands gravsted, jfr. †gravsten nr. 60 over Jens Mule.
345
Larsen, Rådsaristokrati II, 123 note 7.
346
Citeret efter G. L. Wad, »To odensiske M o n u m e n ter«, FyFort I, 1916, 49, der i artiklen henviser til tre
udgaver af Bircherod, Monumenta uden at præcisere,
hvorfra citatet s t a m m e r (KglBibl. NyKglSaml 739, 4°
og 185, 8 0 samt LAFyn. Topografica nr. 87, G. L. Badens samlinger til Odenses historie). Alle udgaverne
er dog forgæves gennemgået for en verifikation af
citatet.
347
Eskild Christensen døde 2. nov. 1621, jfr. Holger
Fr. R ø r d a m , Historiske Samlinger og Studier 3, 1898,
125. Resen, Fyn 99 anfører dødsår 1631.
348
Resen, Fyn anfører 1626 som dødsår. Jfr. også
Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 6.
349
Forneden på stenen er angivet årstallet 1609, h v o r for Margrete Bangsdatters dødsår må være senere tilføjet.
350
Larsen, Rådsaristokrati II, 40.
351
Gertrud Mortensdatter var 2° g . m . rådmand H e n rik Clausen, jfr. Larsen, Rådsarkistokrati II, 180-81.
352
Bircherod, Monumenta og Resen, Fyn har afvigende gengivelser af stenens tekst. Bircherod nr.
LXIV nævner j o m f r u Margrete N o r b y som stenens
donator, mens Resen angiver søsteren, Maren N o r b y
som den, der bekostede stenen i 1619. Maren N o r b y
lagde s a m m e år stenen over sin søster Margrete,
†1617, jfr. ndf.
353
Jfr. vedr. dette symbol på genfødsel og nyt liv efter døden Henkel og Schöne (note 233) sp. 324f. og
1000. Desuden Honnens de Lichtenberg (note 197)
136f., der dog knytter symbolets anvendelse nøje til
Tycho Brahe og hans kreds.
354
Det er uvist, hvad dette motiv hentyder til. Som
allegorisk tema ses den brudte pil som attribut til H å bet og k u n n e dermed muligvis henvise til de bristede
forhåbninger ved den unge mands tidlige død, jfr.
vedr. motivet Henkel og Schöne (note 233), 1557f.
355
Larsen, Rådsaristokrati II, 77.
356
Bircherod,
Monumenta
(KglBibl.
NyKglSaml
4646, 4°) anfører navnet som »Mathis Diricksen«.
357
Bemærkelsesværdigt nok nævnes ikke Wolfs to
øvrige hustruer, Anna Pedersdatter († o. 1616) og
Anna Ernstsdatter (†1647, datter af Ernst Elver og
Hilleborg Lauritsdatter).
358

Resen, Fyn 103 angiver den senantikke forfatter
Prudentius (†405 e. Kr.) som versets ophavsmand, og
Bloch 284 tilføjer dets oprindelse fra værket Cathemer.
Hypno. (Cathemerinon) 10, 53-56.
359
Anders Rasmussen var 1° g . m . A n n e Olufsdatter,
†før 1620, muligvis 1618, jfr. Larsen, Rådsaristokrati
II, 143.
360
Resen, Fyn 111 har årstallet 1649 efter personalia.
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361

LAFyn. Odense magistratsark. Rådstuebog 1640, 29.
jan. Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 116.
362
Aldersangivelsen på Alhed Kerchhoff s t e m m e r
ikke m e d mandtalslisten for 1672, hvor h u n opgives
til at være 58 år, jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 228.
Alhed Kerchhoff var 2° g . m . Jørgen Barchhausen.
363
Jens Bircherods dagbøger (udg. Molbech, note 8) 130
med beskrivelse af, h v o r d a n billedhuggeren i hans
egen og flere andres nærværelse og påsyn gjorde anfang til at u d h u g g e den indskrift på hans oldefaders
og oldemoders gravsten, som hans kære fader havde
gjort og forfattet. Indkøbet af stenen er registreret 19.
(29.) maj, arbejdets påbegyndelse 20. (30).juni og
dettes afslutning 13. (23.) august 1670.
364
LAFyn. Bispeark. O d e n s e Købstads breve, 1785
med fyldigt materiale vedrørende indtægter og u d gifter i forbindelse m e d frøken Ernsts død og begravelse, jfr. vedr. ligstenen bilag nr. 2, 6, 25 og 27.

N O T E R TIL
EFTERMIDDELALDERLIGE
GRAVKAPELLER
365

Om Henning Valkendorf og hans nærmeste familie, jfr. J. Schurmann, »Valckendorferne paa Klingstrup, deres Donationer og Stiftelser«, FySaml 9,
1884, 30-70 og Åge Fasmer Blomberg, »Valkendorferne på Klingstrup«, FyÅrb 1985, 92-120.
366
Indført i tingbogen 13. maj 1678. Jfr. LAFyn.
Odense byfogedark. Tingbøger 1676-78, fol. 311f. og
RA. DaKanc C10. Fynske og smålandske registre, s.
676, 22. sept. 1677.
367
Jfr. også Mackeprang og Wad (note 172) 509f. Skødet (note 366) anfører »hustru«, hvilket - som bemærket af ovennævnte, 510, note 1 - antagelig er en
fejlskrivning for »hustruer«, idet både Karen Brahe
og Anne B a r n e k o w på det tidspunkt hvilede i kapellet.
368
Jfr. note 366 og LAFyn. Odense magistratsark. Rådstueprot., 1675-80, fol. 199 (4. dec. 1678).
369
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Diverse dokumenter. 16191826.
370
Damgaard, »Restaurationen« 143; LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Indkomne
sager,
korrespondance
af
26. marts 1861, 12. marts 1873 og 6. marts 1875.
371
Engelstoft (note 154) 324.
372
Engelstoft (note 154) 309ff.
373
Rasmussen 1934 (note 54) 23f. I krypten nævnes
også tre andre kister, hvoraf dog kun specificeres to,
nemlig »Sophie Elisabeths kiste« (jfr. s. 744) og »Erik
Klippings døtres kiste« (s. 715).
374
Rapport om epitafiernes tilstand i Valkendorfs og Ahlefeldts kapel ved Ebbe Lehn Petersens tegnestue,
21. m a j 1996.
375
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I forbindelse med

Fig. 798. Kistelåg fra kiste nr. 6 for Margrethe B l o m e
(†1679) (s. 842). Henrik Wichmann fot. 1996. - Detail
of coffin no. 6 for Margrethe Blome (†1679).

istandsættelsen betakes »Wegner Mahler« (Caspar
Frederik Wegener) 15 rdl. for arbejde på kapellet, vel
også for stafferingen af ovennævnte indskrift.
376
Francis Beckett, »Caspar Fincke«, Tidsskrift for Industri XIV, 1913, 33-49. Jfr. også Sophie B r e u m ,
»Danmarks ypperste Kunstsmed og hans Værker paa
Fyn«, ÅrbOdense og Assens I, 1913, 121-27.
377
V. Thorlacius-Ussing, Billedhuggeren Thomas Quellinus, Kbh. 1926, 53f.
378
Jfr. Thorlacius-Ussing (note 377) 56. Denne peger
på den slående lighed med Famafiguren på epitafiet
over biskop Ambrosius Capello, Antwerpens d o m kirke, u d f ø r t o. 1676 og tilskrevet T h o m a s Quellinus' far, Artus Quellinus den yngre eller HendrickFrans Verbruggen. Den sarkofaglignende sokkel med
den rillede vulst findes smst. samt på epitafierne over
Hans Friis (1691, H ø r n i n g k., Sønderhald hrd., Randers a.) og T h o m a s Kingo (1702, Fraugde k., Å s u m
hrd., O d e n s e a.). Sidstnævnte har vasekronet bagklædning og portrætmedaljon med dobbeltbillede,
nært beslægtet med Vittinghofs. Trofæer er hyppigt
anvendt, således på epitafierne over Hans Schack
(1687, Trinitatis kirke, København), Hans Friis og
C o r t Adeler (o. 1693, Vor Frue kirke smst.) samt
Moritz H a r t m a n n (o. 1696, Heiligenhafen). Minervas
skikkelse har navnlig lighed med den, der ses på det
Marselis-Rodstenske epitafium (1702-04, Århus
domkirke, her antagelig i betydningen »den militære
klogskab«), m e n genfindes også på gravmælerne
over Jørgen Skeel (o. 1699, Auning k., Randers a.;
som i O d e n s e kombineret med Fama), Marcus G ø y e
(1700, Herlufsholm k., Sorø a.; m e d Justitia), Joh.
H u g o von Lente (e. 1704, d o m k i r k e n i Lübeck; med
Justitia) og A. Winckler (e. 1707, Mariekirken, Lübeck). Fama genfindes ligeledes hyppigt, således bl.a.
på m o n u m e n t e r n e i Auning, Herlufsholm og Mariekirken i Lübeck (Hartwich von Stitzen).
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Fig. 799. Detalje af låg fra kiste nr. 9 for Eleonora
Maria Sehested (s. 843). Henrik Wichmann fot. 1996.
- Detail of lid from coffin no. 9 for Eleonora Maria Sehested.
379

LAFyn. Provsteark. Synsforretninger over kirker
og præstegårde i O d e n s e købstad 1818-35.
380
Jfr. rgsk. i LAFyn. Kirkeinsp.ark. og Stiftsøvr.ark. I
s a m m e forbindelse afregnede August Behrends for en
tegning af epitafiet. Muligvis var det denne, som da
må være af ældre dato, hvorefter fotografiet (fig. 694)
blev udført. Tegningen synes dog ikke bevaret.
381
En o m f a t t e n d e istandsættelse skønnedes ved
denne lejlighed ikke nødvendig, bortset fra en i m prægnering af træværket og en fastgørelse af nedfaldne eller nedtagne marmordele, jfr. Rapport (note
374) 8.
382
Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 5.
383
Dødsfaldet er ikke registreret i Hans Mikkelsens
dagbøger (note 8), der dog har en lakune fra 10. aug.
1627 og året ud (jfr. s. 21). Schurmann (note 365) 54,
angiver sønnens navn som Jørgen, omtaler h a m som
næstældst (efter Christopher Valkendorf, *1618 eller
1619) og alderen s o m to år. Engelstoft (note 154) 317
note 2 angiver navnet Iver og dødsåret 1627; DaAd
Årb XI,2, 1928, 237 har navnet Jørgen, m e n placerer
dog sønnen som den tredje i søskenderækken efter
Axel (*1616) og Christopher (*1621(!)), m e n før
H e n n i n g (*1628).
384
Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 162.
385
Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 723.
386
Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 727.
387
Jfr. Kirkebøger (note 9); om ligfærden, jfr. Jens Bircherods dagbøger (udg. Molbech) (note 8) 132.
388
Jfr. også Engelstoft (note 154) 317 note 2.
389
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Preben Brahe betalte
for svogerens lig, som stod otte måneder i kapellet.
390
Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 18. sept. 1696 betalte baron B r o c k d o r f f (vel Schack Brockdorff, Eleo-

nora Maria Sehesteds svigersøn) for at åbne begravelsen.
391
Jfr. DaAdÅrb XII,2, 1934, 56. Rantzau ejede h o vedgården Asdal, hvortil H o r n e kirke hørte.
392
Jfr. Indberetning 1905 (note 172). Korset fandtes
løstliggende andetsteds, m e n passede til aftryk på låget.
393
Englene svarer ganske nøje til de i 1627 u d f ø r t e
beslag, her dog af drevet sølv, på Frederik Christians
kiste, søn af Christian IV og Kirsten M u n k (DK
KbhAmt 1903), u d f ø r t af guldsmed Matthias Clausen
i København, jfr. RA. Rtk. Rentemestergsk., regning
af 28. sept. 1628.
394
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.
395
Iflg. Indberetning 1905 (note 172) var lågets læderbetræk, der bestod af to dele, faldet af, ligesom silkeagramanerne tillige med sorte silkefrynser fandtes
ved siden af kisten.
396
Som anført i Indberetning 1905 (note 172) viste læderet intet aftryk af kant- eller hjørnebeslag.
397
Valkendorfs m ø d r e n e slægtsvåben fandtes 1905
liggende løst på gulvet. Det fædrene, der endnu registreredes 1844 (Mumme 303), manglede 1905, m e n erhvervedes 1908 af NM fra en privat opkøber og overdroges til kirken, jfr. korrespondance i N M . Top. ark.
398
Pladen fandtes 1905 henlagt på sakristiloftet.
399
Mumme 304 omtaler intet læderbetræk, m e n beskriver alene kisten som en stor trækiste. »Beretning
(...) om en Undersøgelse« (note 168) 169 anfører dog,
at kisten var betrukket med læder, hvilket - som også
antaget i Indberetning 1905 (note 172) - i lighed m e d
hankene k u n n e være påsat efter undersøgelsen 1847.
Båndbesætningen fornyedes 1875, se ndf.
400
Jfr. »Beretning (...) om en Undersøgelse« (note 168)
169f., Indberetning 1905 (note 172) (Mackeprang, kiste
nr. 12) og Mackeprang og Wad (note 172) 506f.
401
Anne Brockenhuus døde kort før sin 83-års f ø d selsdag.
402
Sammenbindingen af benene kan i første række
have været praktisk motiveret. Det skal dog nævnes,
at traditionen m e d at binde afdødes ben eller fødder
s a m m e n også kendes i folketroen som et middel m o d
gengangeri, jfr. Bøggild Johannsen (note 178) 50.
403
Engelstoft (note 154) 309.
404
Engelstoft (note 154) 324 note 2.
405
Telegram af 9. okt. 1905. I N M . Top. ark.
406
Våbenets hjelmklæde er nært beslægtet m e d indskriftpladens ornamentale indramning på denne kiste.
407
I Indberetning 1905 (note 172) konstateredes det, at
kistepladen, der af Mumme 302 var nævnt på kisten,
da fandtes på sakristiloftet.
408
»Beretning (...) om en Undersøgelse« (note 168) 167f.
Jfr. også Indberetning 1905 (note 172) (Mackeprang,
kiste nr. 7).
409
I skifteprotokollen angives navnet s o m Lene
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Hansdatter Læssøe, jfr. venlig meddelelse fra Hans
Chr. Johansen, O d e n s e Universitet.
410
Kistepladerne er 1995-96 forgæves eftersøgt i
Møntergårdens (endnu ikke færdigordnede) samling
af kisteplader.
411
H ø j d e n er ikke angivet, jfr. Indberetning 1905 (note
172).
412
Mumme synes at anvende betegnelserne højre og
venstre i flæng både som en heraldisk og en visuel
stedbetegnelse, jfr. 302-03, hvor der henvises til den
heraldiske placering, og 304 m e d den omtalte karakteristik, h v o r Gøyevåbenets tre muslingeskaller o m tales i en skrå række fra højre hjørne, dvs. som en
visuel placering.
413
Mackeprang og Wad (note 172) 511. Biskop Hans
Mikkelsen holdt ligprædikenen over H e n n i n g Valkendorf den ældre i Svindinge kirke (Svendborg a.)
27. marts 1626, jfr. note 382, m e n det udelukker ikke,
at han kan have faet sit blivende lejersted i d o m k i r k e n
i lighed med H e n n i n g Valkendorf den yngre og A n n e
Brockenhuus, for h v e m biskop Laurids Jacobsen
H i n d s h o l m prædikede smst., jfr. s. 385.
414
Mackeprang og Wad (note 172) 511. Ganske vist ringede domkirkens ligklokke ved Lene Gøyes ligfærd
1621, m e n det er næppe noget afgørende bevis for
hendes kistes senere tilstedeværelse her. H u n er heller
ikke nævnt i det omtalte skøde. Antagelig blev Lene
Gøye gravsat i Ulbølle kirke (Sallinge hrd., Svendborg a.), h v o r en gravsten m e d hendes mands, Jacob
Hvides og hendes eget billede (men ikke hendes
navn) findes (Jensen, Gravsten II, nr. 580).
415
S ø m m e n e fandtes endnu 1844 (jfr. Mumme 304) og
1847, jfr. »Beretning (...) om en Undersøgelse« (note
168) 167.
416
Indberetning 1905 (note 172) (Mackeprang, kiste
nr. 4).
417
Karen Valkendorfs alder synes ikke kendt. Ej heller vides det sikkert, hvorvidt h u n var datter af Karen
Brahe eller af A n n e B a r n e k o w . For den sidste antagelse, jfr. Schurmann (note 365) 54. Også Engelstoft
(note 154) 318 gættede på Karen som det mulige andet barn i kisten.
418
»Beretning (...) om en Undersøgelse« (note 168) 167.
419
Faldet 23. okt. 1702 ved Lüttich, jfr. DaAdÅrb 77,
1961, 5.
420
Fundet er omtalt i Hempels Avis, jfr. Mumme 300
samt i AnnOldk 1836-37, 168.
421
Venligst meddelt af museumsinspektør Jørgen
A.Jacobsen, O d e n s e Bys Museer.
422
Jfr. også Holger Jacobæus' Rejsebog (note 66) 32.
423
Jfr. G. L. Wad, »Bidrag til Skildring af T h o m a s
Kingo og hans Omgivelser«, FyFort IV 1924, 58-59.
424
Kingo havde 1685 ladet afholde syn på den brøstfældige Latinskoles b y g n i n g og lod kort tid efter
denne reparere på sin egen bekostning, selvom dette
principielt var domkirkens ansvar, jfr. Odense Kate-
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Fig. 800. Ahlefeldtvåbenet. Detalje af sarkofag for
Hans Ahlefeldt (nr. 4) (s. 865). NE fot. 1988. - The
Ahlefeldt coat of arms. Detail of the sarcophagus of Hans
Ahlefeldt (no. 4).
dralskoles Historie 98f. Til gengæld for den udlagte
sum (187 rdl.) m o d t o g han begravelsesstedet, jfr.
skøde af 14. okt. 1696, gengivet hos Wad (note 423)
58f. Selve betalingen for overførslen af hans tre slægtninges lig (se ndf.) er dateret allerede 21. marts 1693,
o m e n d først indført 1696-97, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. H o v e d r g s k .
425
Jfr. brev af 23. sept. 1697 til kirkeværgen, Hans
T h o m s e n Flensborger; jfr. A. C. L. Heiberg, Thomas
Kingo. Biskop i Fyen. En Levnedsbeskrivelse, Odense
1852, 157.
426
I et brev til Matthias M o t h 23. sept. 1697 anførte
Kingo, at han nu på andet år havde arbejdet på sagen,
eftersom det var h a m meget magtpåliggende at overtale generalinden til at lade den store kapital blive i
landet »og især herudi Odense«, jfr. Heiberg (note
425) 100. Vedr. den kgl. bevilling, jfr. RA. DaKanc D
22. Fynske og smålandske registre, 1696, fol. 297. I
fundatsen af 20. marts 1701 nævnes adkomster vedr.
begravelsens erhvervelse af 14. okt. 1696, 9. dec. 1698
og 22. nov. 1701, jfr. HofmFund V, 105.
427
Det er ikke ganske klart, hvilken kirke der sigtedes
til. M e d l e m m e r af Ahlefeldtfamilien bisattes i slesvigske kirker, således S. Nikolaj i Eckernförde, hvor
Hans Ahlefeldts halvbroder, Benedikt (Bendix) A h lefeldt og antagelig også hans far og mor, Hans A h lefeldt og Margrethe Buchwald hvilede, og S. N i k o laj i Kiel, h v o r halvbroderen Cai Ahlefeldt begravedes, jfr. L. Bobé, Slægten Ahlefeldts Historie V, Kbh.
1897-1912, 104, 106. Måske havde Anna R u m o h r
også tankerne henvendt på kirken i Kappeln, h v o r
hendes forældre og fædrene familie var begravet.
428

RA. DaKanc C10. Fynske og smålandske registre
1690-99, fol. 297.
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Foruden Kingos begravelsessted synes Anna R u m o h r at have erhvervet et supplerende areal, jfr. Heiberg (note 425) 157. Om den endelige erhvervelse, jfr.
RA. DaKanc D22. Fynske og smålandske registre
1699, fol. 37f. og Kronens Skøder III, 307. Forhandlingerne o m k r i n g erhvervelsen kompliceredes i h ø j
grad af Kingos anspændte forhold til Magistraten, jfr.
Heiberg (note 425) 100f., 156ff.
Det er ikke klart, h v e m Anna R u m o h r s bygmester
var. Der sigtes næppe til T h o m a s Quellinus, der på
dette tidspunkt havde fast bopæl og værksted i K ø benhavn.
430
HofmFund V, 97-112. I forbindelse m e d fundatsens
oprettelse måtte borgmester Peder Blanchenborg foretage en rejse til København af syv ugers varighed
ang. »Endelighed m e d Generalindens begraffuelse
paa Glorup, dessen Fundatz og Skiöde, saa h u n for
hendes Begrafuilse funderer til Kircken en temmelig
god Capitall«, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
431
Thorlacius-Ussing (note 377) 80 og 160 oplyser, at
der efteråret 1702 foretoges større istandsættelser af
bygningen over kapellet, og henviser til »Sct. Knuds
Kirkes Regnskab 1702-03, fol. 26 og 36-37«. O p l y s ningen har dog ikke kunnet verificeres i LAFyn. Kirkeinsp.ark. H o v e d r g s k . eller i Rgsk. for de relevante
år. Heri er kun anført generelle oplysninger om u d gifter til diverse arbejder i kirken samt den ndf. angivne post om udgifter vedr. opfyldning af et begravelsessted ved (forf.'s udhævning) Glorupbegravelsen. Muligvis refereres der her til en begravelse
vest herfor, jfr. †begravelse nr. II,2-3.

af den forsvundne gravsten over biskop Jacob M a d sen og hans familie, der iflg. Jacob Bircherod blev
o m h u g g e t på T h o m a s Kingos initiativ (†gravsten nr.
39). Endvidere k u n n e m a n muligvis tolke f r a g m e n terne fra første linje som »[ma]rt[i M [ D C X X V I ] « ,
anden linje som »a[c]ob« (uddrag af stenens
»Olve Jacobsen«), tredje linje s o m »[novem]b.
M [ D ] C X [ X X ] « , fjerde linje som nævnt »[vel]act
mand« (jfr. stenens »erlig och velact m a n d Peder Jacobsen«), femte linje muligvis som »[borge]r o[c]h
in[dvaaner]«, (jfr. stenens »borger och indvaaner vdi
Othense«), sjette linje som »[de]n(?) [VIII] avg[vsti
MDCLI]«, syvende linje som »[hv]str[v?] M[aren
Andersdatter]«, ottende linje som »[dø]de [de]« og
niende som »[siælene ere i g]ud[s hånd ...]«. Der er
dog det væsentlige forbehold, at de pågældende ord i
de to ældste afskrifter fra Bircherod, Monumenta
(NyKglSaml 4646, 4° og Thottske saml 1426, fol.) ikke
optræder nøjagtigt på en lodret linje over hinanden i
de relevante linjer jfr. fig. 801-02.

432

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1765 omtaler udgifter
til m a r m o r e r i n g af m u r e og hvælvinger »som tilforren«. En n y o p m a l i n g gennemførtes 1833, jfr. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
433
Bobé (note 427) 114 nævner dog beløbet 60.000
rdl., hvilket af Thorlacius-Ussing (note 377), 84 afvises
som alt for bekosteligt. En mere sandsynlig pris anslås til 10-12.000 rdl.
434
En rest af denne staffering er synlig på vestsiden af
spærremurens nordlige del.
435
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Fra denne istandsættelse hidrører cementmørtel på m u r k r o n e n samt cem e n t p u d s med indridset skiftegang på den østvendte
side.
436
Vedr. en redegørelse for materialer, jfr. Rapport
(note 374) 15.
437
Fragmenterne af indskriften, der er udhugget i
velformede versaler, omfatter både i syd og n o r d ni
linjer (»R(?)T/ A(?)/ B(?)M/ A C T / E (R?)O/ N:?/
?TR/DE/I« o g »IN/ O B / C X / M A N D / H I N /
AVG(?)/ V(?)M / /D(?)«). At d ø m m e efter de få genkendelige ord [vel]act (syd, fjerde linje) og m a n d
(nord, fjerde linje) er stenens venstre del placeret i
syd, den højre i nord. Endvidere ses ordet: avg[ust].
Det er påfaldende, at disse ord genfindes på sidste del

Fig. 801. Fragment af gravsten, muligvis for Jacob
Madsen (†1606, †gravsten nr. 39), genanvendt på arkitrav af indgangsportal ved Ahlefeldts kapel (s. 821,
851). Ebbe Lehn Petersen fot. 1996. - Fragment of
tombstone, possibly that of Jacob Madsen (†1606, †tombstone no. 39), reused in the architrave of the portal into the
Ahlefeldt chapel.
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Fig. 802. †Gravsten nr. 39, o. 1606, over biskop Jacob
Madsen Vejle (†1606) og hustruen Karen Baggesdatter (†1615) samt børn og svigerbørn (s. 821). Efter
Bircherod, Monumenta nr. X X X I V . - †Tombstone no.
39, c. 1606, of Bishop Jacob Madsen Vejle (†1606) and his
wife Karen Baggesdatter (†1615), as well as their children
and spouses.

438

Den bageste halvdel af kuglerne synes tilføjet efter
fjernelsen af den øvre del af m u r e n bag m o n u m e n t e t ,
jfr. ndf.
439
T o m m e stifter i vægstykket på begge sider af p o r talåbningen viser, at her tidligere var opsat 2x10 våbenpar.
440
De seks af alliancevåbnerne på hver side af portalåbningen er indbyrdes s a m m e n b u n d n e af blybånd.
U d e n for dette system står det øverste samt de to
nederste par i hver side, der dels er indbyrdes forbundet med malede bånd, dels for de sidstnævntes
v e d k o m m e n d e er hugget af mere r ø d f l a m m e t sten
(alabast?), svarende til to dobbeltvåben, opsat på h o vedgesimsen og flankerende indskrifttavlen (Rantzau/Brogtorf(Brockdorff) og Rumur/Sestet (Rumohr/Sehested)). Dette turde angive, at disse våbener oprindelig har haft en anden placering.
En indgående heraldisk analyse falder uden for
D K ' s rammer. D o g skal det bemærkes, at våbnerne
med deres nuværende placering synes at være anbragt
uden nogen egentlig logik. Således er det påfaldende,
at R u m o h r - og Buchwaldvåbenet, Anna R u m o h r s
fædrene og Hans Ahlefeldts m ø d r e n e våbener, er særligt fremhævede s o m cnkeltskjolde flankerende p o r talens slutsten. Våbenskjolde for forældrene til Hans
Ahlefeldt, Catharine Sehested og Anna R u m o h r er
placerede hhv. til højre for portalen som nr. 4 og 5 fra
oven (Ahlefeldt/Buchwald, Sehested/Ahlefeldt) samt
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på topstykkets højre halvdel som det øverste (Rum o h r / B r o c k d o r f f ) . M h t . de seks par af bedsteforældrenes våbener ses k u n to, Hans Ahlefeldts farforældre (Ahlefeldt/Rantzau) i venstre række som nr. 8
fra oven og Catharine Sehesteds morforældres (Ahlefeldt/Reventlow) i topstykkets venstre halvdel, anden række nærmest skrifttavlen. I olde- og tipoldeforældrenes rækker synes ligeledes flere udeladt, m e n
en præcis redegørelse herfor vanskeliggøres dog generelt af, at kombinationen af skjolde i de viste alliancevåbner kan være identisk inden for forskellige generationer i s a m m e familie eller inden for to forskellige familier. Det dobbelte Ahlefeldtvåben kan således hentyde til både Hans Ahlefeldts oldeforældre
(FFF/FFM) og hans tipoldeforældre (FFMF/FFMM)
og til Catharine Sehesteds oldeforældre på m ø d r e n e
side ( M F F / M F M ) .
441
Jfr. Rapport (note 374) 16f.
442
Thorlacius-Ussing (note 377) 132-34 antager, at signaturen HH refererer til klejnsmeden Hans Hansen,
virksom i O d e n s e -1699-1707-. Signaturen kunne
også tolkes som en henvisning til Hans Hermansen,
klejnsmedemester 29. juni 1699, og virksom i Odense
i ganske s a m m e år, jfr. således LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. 1702 og Rgsk. for Vor Frue kirke. En beslægtet, o m e n d senere gitterlåge findes endvidere i
Haarby kirke (Båg hrd., O d e n s e a.) ved gravkapel
for familien Trampe. Lågen, der bærer spejlmonog r a m m e r for Conrad, greve af Trampe (†1735) og
hans to døtre, har på låsen signaturen(?): » H N S
K L O K Mr«, ligeledes en henvisning til ovennævnte,
der da også u d f ø r t e klokkestøberarbejde(?).
443

Jfr. også †smedejernsgitter ved Marselis' kapel i
Århus domkirke, et tofløjet ståltrådsgitter i j e r n r a m m e , der nåede fra gulvet til hvælvingen.
444
Jfr. håndværkerinitialer på portalens n o r d v e n d t e
sokkel: » H M (sammenskrevet): I.D. W . D . A.W.«
over »Hiort 1764« og »I CL(sammenskrevet)H
1764«.
445
Antagelig i denne forbindelse tilføjedes de øverste
kuglehalvdele til topstykkets flammekugler.
446
Jfr. også blyantskrevne navnetræk i den nordlige
segmentbue, bl.a. »L. Hansen maler 1872«, »Knud
Ville« og »A.P. Nielsen stenhugger«, »1886«, samt
»G. Clausen 20/8 1901«.
447
Vedr. epitafiets materialer, jfr. Rapport (note 374)
15f.
448
Om datidens anvendelse af betegnelsen »alter« i
forbindelse m e d gravmæler, jfr. Kryger (note 234)
70f.
449
En samtidig, nært beslægtet buste, forestillende
hertuginde Christina af Sachsen-Weissenfels, findes i
kapellet for hertug August Friederich, d o m k i r k e n i
Lübeck, jfr. også Thorlacius-Ussing (note 377) 79f.
430
Dietrich Ellger, Die Kunstdenkmäler der Stadt
Schleswig 2. Der Dom und der ehemalige Dombezirk,
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Fig. 803. Maskehoved. Detalje af smedejernsholder
under Hans Ahlefeldts rustning (s. 866). NE fot.
1988. - Mask. Detail of wrought-iron holder below Hans
Ahlefeldt's armour.

(Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein
10), München-Berlin 1966, 550 f r e m h æ v e r begravelseskapellet for Carl von Arenstorf, Slesvig d o m k i r kes nordøstre fag (indrettet 1677-78) som det u m i d delbare forbillede for Ahlefeldts kapel i Odense. Her
er kapellets h o v e d u d s m y k n i n g dog indgangsportalen
(med gitterport), der tilskrives en ikke navngiven
mester inden for Quellinuskredsen (»Meister des
Arenstorfschen Gruftportales«), mens selve epitafiet
er u d f o r m e t s o m et enkelt våbenepitafium. Om kisterne i von Arenstorfs krypt og deres s a m m e n h æ n g
med de Ahlefeldtske kister, se også ndf.
451
Om temaet Tiden og D ø d e n og om døren som
skranke mellem det denne- og det hinsidige liv, jfr.
især Carsten Bach-Nielsen, »Der Bildhauer T h o m a s
Quellin und das H o c h b a r o c k im N o r d e n « , Analecta
Romana, Instituti Danici XIV, R o m 1985, specielt
182-83. Ahlefeldts kapel karakteriseres her som det
m o n u m e n t , h v o r disse elementer er udfoldet på den
mest virtuose m å d e inden for Quellinus' hjemlige
produktion. I kapelportalen og gravmælet for Johan
H u g o v o n Lente, d o m k i r k e n i Lübeck er temaerne
herfra videreudviklet. O m Quellinus' gravmæler, jfr.
også Bøggild Johannsen og Johannsen 1993 (note 15)
208-12.
En provinsiel efterligning af epitafiet er m o n u m e n tet over Anne Beate Valkendorf (†1720) og hendes to
ægtemænd, K n u d U r n e (†1705) og Erik Skeel (†1729)
i Tved kirke (Sunds hrd., Svendborg a.).
452
Maanedlige Relationer, Kbh. 1695, 971. Liget blev
overført om aftenen »ved en høyanseelig Comitat«
fra familiens residens Ved Stranden, (Gl. Fortun kaldet), der til anledningen var smykket m e d en pyramide, besat med lamper og lygter.

»Dåsernes« b u n d er dækket af en løs plade, således
at de muligvis også har fungeret ved en f o r m for u d luftning fra kistens indre.
454
På Christian Ahlefeldts kiste er i syd (hovedenden)
vist Ahlefeldtvåbenet; på den østvendte langside, begyndende i syd våbener for: Hans Ahlefeldt (far),
Hans Ahlefeldt og Margrethe Buchwald (farfar og
- m o r ) , Frederik Ahlefeldt og Cathrine Rantzau (farfars far og mor), Hans Buchwald og Abel v o n der
Wisch (farmors far og mor) og Hans Ahlefeldt m e d
Dorothea Ahlefeldt (farfars farfar og farmor), i n o r d
Anna R u m o h r (mor), Henrik R u m o h r og Ida B r o c k dorff (morfar og - m o r ) , Cai R u m o h r og Elisabeth
Rantzau (morfars far og mor), Ditlev B r o c k d o r f f og
Margrethe B l o m e ( m o r m o r s far og mor) samt Asmus R u m o h r og Margrethe Rantzau (morfars farfar
og farmor).
455
De to dyder er byttet om på begge kisters venstre
side (den østvendte på Christian Ahlefeldts kiste, den
sydvendte på Anna Rumohrs).
456
På den østvendte side står Enighed dog som nr. 4,
mens Klogskab mangler. Som anført ndf. og note
459 er fire af dyderne identiske med tilsvarende, der
samtidig er betegnede, på sarkofagen for rigsgreve
Christian Rantzau (»Vorsichtichkeidt« (dvs. Klogskab, Prudentia), »Die Einichkeidt«, »Die Gerechtichkeidt« og »Die Stercke«).
457
Motivet er frit u d f ø r t efter H i e r o n y m u s Wierix,
jfr. Christie, Ikonografi II, 122.
458
Begravelsesforordningerne (jfr. note 180) f o r b ø d
mere eller mindre eksplicit brugen af metalsarkofager
for adelige, o m e n d praksis i h e r t u g d ø m m e r n e eller
nabolandet Sverige var mere liberal. Jfr. også T. Troels-Lund, Dagligt Liv i Norden 7 (6. udg.), Kbh. 1969
339-45. Frederik Ill's †kobberkiste, leveret 1670 af
guldsmeden Ferdinand Küblich, og 1686 eller 1687
erstattet af kobberkisterne efter Lambert van Havens
udkast for Frederik III og Sophie Amalie (DK
KbhAmt 1870f.), kan have været mønsterdannende
for adelens brug af denne type kister.
4d9
De grundlæggende redegørelser for disse kister og
for 1600'ernes adelige begravelsesceremoniel i hert u g d ø m m e r n e repræsenteres af Rudolf Zöllners artikler, »Stein- und Metallsärge schleswig-holsteinischer Adliger in der St.-Jürgen-Kirche zu Gettorf«,
Nordelbingen 43, 1974, 180-215; »Der "Silber"-Sarg
und das Leichenbegängnis des Reichsgrafen Christian
zu Rantzau, Herr auf Breitenburg (1614-63) I—II«,
Nordelbingen 45, 1976, 67-108 og 46, 1977, 95-126
(jfr. også note 20); »Zur Stilgeschichte des kupfernen
Adelssarges in den H e r z o g t ü m e r n v o n 1620-70«,
Nordelbingen 51, 1982, 40-75. K u n en mindre del af de
relevante paralleller til Ahlefeldtsarkofagerne er imidlertid beskrevet eller afbildet, og en nærmere redegørelse for de præcise forbindelser ligger derfor uden
for r a m m e r n e af nærværende redegørelse.
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460

Vedr. tilskrivningen af Ahlefeldternes sarkofager
til guldsmede fra Preetz, jfr. Zöllner 1976 (note 459)
98f., der også fremhæver Anna R u m o h r s særlige f o r bindelse hertil, idet hendes søster Magdalene var gift
med klosterstiftelsens forstander, Wulf Blome. J o chim Reses egen virksomhed kendes dog k u n f r e m til
1675. Beslægtede sarkofager udførtes i slutningen af
århundredet af Preetzerguldsmedene Berendt Kroger
og Peter Johannsen. Zöllner 1976 (note 459) 84f. og
103 note 56-57 omtaler i alt 16 eksempler, dog ikke
specificerede, på anvendelsen af evangelistmedaljoner
i Slesvig-Holsten og D a n m a r k ; endvidere syv eksempler (foruden rigsgrevens kiste) på udnyttelsen af d y defigurerne, 1689 udvidet med tre dyder, som også
ses i Odense: Håb, T å l m o d og Kærlighed (kiste for
rigsgrevinde Catharina H e d w i g Rantzau, f. Brockdorff, S. Laurentius, Itzehoe).
461
Om Slesvig, jfr. Ellger (note 450) 551f. (Carl v o n
Arenstof, †1676), 567 (Christina von Kielmannseck,
†1684), 571 (Anna Margareta von R e w e n t l o w , †1678)
604 (kiste, antagelig for Hartvig Schack, †1692) og
605 (anonym kvindekiste). Om Itzehoe (kiste for D o rothea Benedicte Rantzau, †1696) og Lütjenburg (kiste for D o r o t h e a Rantzau, †1697), jfr. Zöllner 1976
(note 459) 107 note 116.
462
Jfr. h e r o m Anette Kruse, Susanne Petersen og B o dil Taarnskov, »De Hahnske barokkister«, NMArb
1988, 65-75.
463
På Anna R u m o h r s kiste ses på den sydvendte side,
begyndende i vest våbener for: Henrik R u m o h r (far),
Cai R u m o h r og Elisabeth Rantzau (farfar og - m o r ) ,
Asmus R u m o h r og M a r g r e t h e Rantzau (farfars far og
mor), O t t o Rantzau og Dorothea Buchwald (farmors
far og mor) samt H e n n i n g R u m o h r og Eibe Sehested
(farfars farfar og farmor); på den nordvendte side,
begyndende i vest er Ida B r o c k d o r f f (mor), Ditlev
Brockdorff og Margrethe B l o m e (morfar og m o r mor), Henrik B r o c k d o r f f og Magdalene v o n der
Wisch (morfars far og mor), Didrik B l o m e og Elisabeth Rantzau ( m o r m o r s far og mor) samt Ditlev
Brockdorff og Margrethe Rantzau (morfars farfar og
farmor).
464
M o n o g r a m m e t er sammensat af to sammenslyngede A'er, flankeret af et I eller T(?) og et R.
465
Beslægtede sarkofager, ligeledes med korsprydet
låg og våbensmykkede sider, antagelig u d f ø r t af samme, findes i Lentes kapel (Christian Lente), S. Petri
kirke (DK KbhBy 1, 379), i Niels Benzons kapel,
H o l m e n s kirke DK KbhBy 2, 249) og i Slesvig d o m kirke, Rewentlows kapel, jfr. Ellger (note 450) 57274.
466
Om det fyrstelige og adelige begravelsesceremoniel i 1600'erne, herunder anvendelsen af faner og af
begravelsesrustning som iklædning af »kyrridsrytteren«, jfr. Ada Bruhn, »Vincents Joachim Hahns begravelsesrustning «, ÅrbNordOldk 1945, 46-73; Zöll-

Fig. 804. Hjelm m e d opslået visir. Detalje af kyrassérrustning for Hans Ahlefeldt, o. 1660 (s. 866). NE fot.
1988. - Helmet with visor raised. Detail of Hans Ahlefeldt's armour, c. 1660.
ner 1977 (note 459) 95-126, Bøggild Johannsen (note
178) 57f. og Jens Vellev, »Kongegraven i Viborg - og
noget om D o m k i r k e n s begravelsesharnisk«, MIV 15,
1989, 95-118, specielt 107ff. N æ r e paralleller til Hans
Ahlefeldts faner er Niels Juels (i nyere tid rekonstruerede) 20 faner i H o l m e n s kirke (DK KbhBy 2, 145f.),
omfattende blodfane, frydefane, sørgefane og sørgestandart (i DK betegnet navnefane), sidstnævnte m e d
Niels Juels navnetræk, foruden 16 anefaner. Jfr. også
de bevarede gravfaner (blodfane, sørgefane og sørgestandart eller våbenfane) for O v e Skade, †1660
(DK KbhAmt 2145). Jfr. endvidere fragment af fane
for Anders Bille (†1657) H å r b y kirke, Båg hrd.,
O d e n s e a.
467
LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirkens inventar; indb. 1982 og 7. febr. 1986 af Else Ø s t e r gaard, N M .
468
Halskraven mangler; desuden er akselstykkerne
pånittet rygpladen.
469
Vedr. beskrivelsen af rustningen og dens datering,
jfr. rapport af 30. okt. 1996 i NM af museumsinspektør Kay S. Nielsen, Tøjhusmuseet. Om en beslægtet
begravelsesrustning, jfr. Vincents H a n s ' rustning i
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Roskilde domkirke, beskrevet af Bruhn (note 466)
46ff. En begravelsesrustning, der dog er yngre og af
mere simpel u d f o r m n i n g , findes i Vindinge kirke
(Svendborg a.), jfr. samme, 71f.
470
Jfr. Wolfgang Heimbachs maleri af Frederik III,
vist før slaget ved N y b o r g (o. 1659, Rosenborg). For
denne henvisning takkes Kay S. Nielsen.
471
På fig. 711 og 717 ses et løst draperi (herfra?) henlagt over rustningens højre arm.
472
Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 9.
473
RA. DaKanc B l 6 0 . Indlæg til registre og tegneiser
samt henlagte sager.
474
Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 20 (8. juli 1627),
her dog noget misvisende nævnt som en sag »angående åbningen af hendes begravelse«. Jfr. dog den
latinske formulering »de fenestra sepulchri« (om begravelsens vindue), der ikke efterlader nogen tvivl
om sagens indhold, jfr. »Biskop Hans Mikkelsens
D a g b o g « , udg. provst H ø y e r Møller, FySaml 5,
1871, 406.
475
Således endnu 1684, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk., i forbindelse med hensættelsen af A n n e Gøyes
lig.
476
I forbindelse m e d hensættelsen af bispinde Lodbergs lig, j f r . LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
477
Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 724.
Henrik Podebusks svoger, Henrik Gyldenstjerne
(g.m. Lisbeth Podebusk), overtog umiddelbart efter
Sidsel Høegs død hendes andel af herregården Fjellebro, dog k u n til 1649, da gården derefter samledes
under J ø r g e n Brahes ejerskab; denne var gift med
A n n e Gyldenstjerne, en søster til Henrik Gyldenstjerne (jfr. også s. 539ff.). H u n var selv gennem sin
mor, Sophie Ulfstand beslægtet med Sidsel Høeg.
Om familieforholdene, jfr. C. T. Engelstoft, »Bidrag

Fig. 805. *Gravgitter fra Ebbe M u n k s †kapel (s. 868).
Æ l d r e fot. i N M . - *Lattice from Ebbe Munk's chapel.

Fig. 806. Topgavl fra *gravgitter, o. 1627 fra Ebbe
M u n k s †kapel (s. 868). HJ fot. 1996. - Top end of
*grave screen, c. 1627, f r o m Ebbe M u n k ' s †chapel.
til Personalhistorien af M i n d e s m æ r k e r i fyenske Kirker IV«, FySaml 7, 1878, 28f.
478
Ebbe Rosenkrantz til Bramstrup, der begravedes
her (jfr. †kisteplade nr. 3), afhændede 1671 sit gods til
R u d o l p h Abraham, friherre af Putbus, en søn af H e n rik Podebusk, jfr. ovf. Overtagelsen af kapellet k u n n e
være foregået samtidig hermed, m e n intet sikkert vides h e r o m .
479
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1765-66 og 1788-89.
480
LAFyn. Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e sager, jfr. 2. jan.
1792. Det fremgår dog ikke, om M o l t k e videresolgte
begravelsen, da han 1795 afhændede sine fynske g o d ser til Ulrik Wilhelm de Roepstorff.
481
LAFyn. Provsteark. Synsforretninger over kirker
og præstegårde i O d e n s e købstad, 1827-30; Stiftsøvr.
ark. Rgsk. 1827; Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e sager,
27. j u n i 1828 og 9. juli 1830.
482
Jfr. notriller i de tilstødende arkadesmykkede paneler. Åbningernes højde har nøje svaret til åbningerne i den centrale dobbeltdør.
483
Huller til fæstnelse af figuren og aftryk af dennes
fodstykke ses endnu.
484
De to sidegavle sås ikke ved DK's registrering af
gitteret på N M ' s magasin i Ø r h o l m efteråret 1996.
485
Den vandrette overligger bærer på undergesimsen
adskillige indridsninger, bl.a. årstallet 1666.
486
Jfr. brev fra kirkeværge F. W. Hey til konservator
Steffensen 23. m a j 1879 i N M . Top. ark.
487
Det k u n n e have været nærliggende m e d f.eks. et
Korsfæstelsesbillede som centrum for ægteparrets andagt, jfr. bl.a. Hans Mikkelsens epitafium (nr. 7).
488
Heraf synes de sidste fire våbener i de yderste bånd
ikke udfyldt eller k u n summarisk gengivet, jfr. her
også Engelstoft (note 477) 30f.
489
Dommedagsfremstillingen har flere lighedspunkter m e d relieffet på storstykket af altertavlen i Svindinge kirke (Svendborg a.), skænket 1620 af H e n n i n g
Valkendorf den ældre, således Helvedgabet, flere af
figurerne blandt de frelste og de f o r d ø m t e samt i de
helliges skare foroven (bl.a. bispefigur i øverste venstre hjørne). De må bygge på et fælles forlæg. D o g
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synes C h r i s t o p h Schwartz' velkendte D o m m e d a g s scene efter J o h a n Sadeler også at have påvirket u d f o r m n i n g e n af den centrale D o m m e d a g s e n g e l i Ebbe
M u n k s epitafium, ligesom den s a m m e detalje samm e n m e d flere af de frelstes figurer herfra genfindes i
altertavlen i Svindinge.
490
I Topografia Otthiniensis er epitafiet angivet som
placeret på den n o r d r e side ved den østre ende og
nedenfor var Hans Mikkelsens epitafium. Denne o m tale k u n n e både tolkes som en placering på nordre
sideskibs ø s t m u r og på østenden af nordvæggen. Hos
Mumme 246 og på Herholdts plan (fig. 563) svarer
placeringen under alle omstændigheder til den n u værende.
491
Venligst meddelt af Ebbe Lehn Petersen.
492
Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 723.
493
Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 724.
494
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; 2 . j u n i 1684 betalte
Preben Brahe til H v e d h o l m for svigerindens lig, der
havde henstået i Sidsel Høegs begravelse i 17 m å n e der.

N O T E R TIL
EFTERMIDDELALDERLIGE
BEGRAVELSER
495

Jfr. G. L. Wad, »Indberetninger om Kjøbstæderne«, FyFort IV, 1924, 411 med referat af indberetningen i LAFyn. Odense amtsark. nr. 411. Allerede
1777-78 opfyldte murermester H. Dahr forskellige
begravelser, bl.a. en grav under orglet, jfr. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
496
Jfr. Synsforretninger (note 379). Jfr. også LAFyn.
Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e sager, 1818.
497
Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. I n d k o m n e sager, brev af
19. april 1852. Blandt de nedgravede var m e d l e m m e r
af familierne Rosenkrantz, Fabritius og Nannestad.
Overlevende m e d l e m m e r af den sidstnævnte familie
var - ligesom slægtninge til familierne Ø r b e c h ,
H o l m , Mylius og Bloch - allerede 1846 blevet efterlyst gennem et avertissement for at opnå tilladelse til
kisternes nedgravning, jfr. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
498
Jfr. D a m g a a r d , »Restaurationen« 129f.
499
Det skal bemærkes, at der er en række afvigelser i
n u m m e r e r i n g e n af de enkelte begravelser i denne liste, sammenlignet med fortegnelserne fra 1758 og
1777.
500
En opmåling af r u m m e t svarer knapt til det angivne (2,10x3,60 m).
501
Om v o n Dohnas død og begravelse, jfr. Bøggild
Johannsen og Johannsen 1990 (note 199) 96f.
502
KglBibl. GlKglSaml 2499, 4°. Fasciculus miscellan o r u m Ecclesiasticorum, læg b.
503
LAFyn. Bispeark. O d e n s e S. Knuds kirkes breve.
504
Luja var g . m . Karen Landorph, datter af K n u d
Landorph og Birgitte Bircherod; efter gemalens død
ægtede Karen Landorph Andreas von Bergen.

Fig. 807. Kristus. Detalje af Ebbe M u n k s epitafium
(fig. 740). Henrik Wichmann fot. 1995. - Christ. Detail of Ebbe Munk's wall monument (fig. 740).
505

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Mumme 133.
Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 714.
507
Gravskrift indlagt i KglBibl. Langebeks excerpter
67, 4°.
508
Mumme 137 antog, at biskoppens forgænger, Jacob Madsen Vejle, der iflg. Bloch skulle hvile i korets
vestre side, ligeledes var begravet her. Efter alt at
d ø m m e var dennes begravelse og gravsten dog i søndre sideskib, i korets venstre side (set fra øst), se s.
860.
509
Begravelsen er ikke registreret i Kirkebøger (note
9).
510
Muligvis er det for denne eller en efterfølgende
børnebegravelse, at Jørgen H a h n e 1682-83 skyldte
kirken betaling, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
511
3. marts 1683 betaltes for begravelsens åbning,
uvist dog i hvilken anledning, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
512
Biskop Hans Mikkelsen holdt denne dag hans ligprædiken, jfr. Hans Mikkelsens dagbøger (note 8) 101.
513
Om bevillingen til overførslen af liget, jfr. Larsen,
Rådsaristokrati II, 216. Om åbningen af begravelsen
28. febr. 1681, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; om
nedsættelsen, jfr. Wad (note 346) 114.
514
Jens Bircherods dagbøger (note 8) 118f.
515
LAFyn. Kirkebøger og Kirkeinsp.ark. Rgsk. Begravelsen åbnedes uden betaling til kirken »eftersom in506
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Fig. 808. Gravskrift fra f o r m o d e t †kisteplade for
Christian Henrik Luja (†1709) (s. 880). Efter Langebeks excerpter, KglBibl. - Epitaph of assumed †coffin
plate for Christian Henrik Luja (†1709).
gen middel og f o r m u e fandtes«. 16. marts s.å. betalte
Ludvig Stoud dog for at lade stormklokken ringe
over sin datters lig. De andre klokker ringede gratis,
jfr. smst.
516
Larsen, Rådsaristokrati I, 203.
517
N æ v n t endnu s o m levende 17. maj 1633, da p r o fessor Svend Pedersen fik ekspektancebrev på en tiende, h u n var forlenet med, j f r . KancBrevb.
518
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; 5. april 1680 bevilgedes det dog r å d m a n d Christen Westesen (midlertidigt?) at måtte nedsætte sin søns lig (vel Valdemar
Christian Westesen, †1679) i Jens Madsens begravelse
under koret.
519
Jens Bircherods dagbøger (note 8) 132.
520
HofmFund V, 118.
521
Larsen, Rådsaristokrati I, 201 og II, 96.
522
K n u d Rickertsen Seeblad var søn af Rickert K n u d sen Seeblad og Lisbeth Olufsdatter Bager, en søster
til Niels Olufsen Bager. Forældrene havde dog lejersted i Gråbrødre kirke, jfr. Bircherod, Monumenta nr.
XLV (Gråbrødre kirke).
523
M a r g r e t h e Nielsdatter Bager var ligesom Karen
Nielsdatter Bager datter af Niels Olufsen Bager og
M a r e n Knudsdatter Seeblad.
524
Larsen, Rådsaristokrati II, 41f.
525
Jens Bircherods dagbøger (note 8) 133.
526
Larsen, Rådsaristokrati II, 63f. Hans Willumsen
(dvs. arvingerne efter samme) testamenterede 1674
en gård i Bederslev til kirken (til gengæld for begravelsen?), jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Hovedrgsk.
527
Iflg. kgl. resolution af 1. nov. 1671 k u n n e begravelsen udsættes så længe arvingerne ønskede, jfr.

PersHistT VI,5, 1914, 153.
528
529

Larsen, Rådsaristokrati I, 201 og II, 63f.
Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 67.

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Iflg. brev af 18. febr.
1742, indlagt i rgsk. for 1754, købte Dreyer J o h a n
Hollenders begravelse; denne blev slået s a m m e n m e d
den nærved liggende begravelse for Henrik Folmer,
afstået iht. bevis af 17. febr. 1742. Endelig anfører
rgsk. 1742, at Dreyer 17. april d.å. køber Rasmus
Farvers begravelse for 50 rdl.
531
Jørgen Friis og hans hustru blev tilsyneladende
ikke begravet i Odense, jfr. G. L. Wad, »Pasquiller«,
FyFort II, 1916, 423. Søren Borring overtog sin - i
øvrigt stærkt forgældede - svigerfaders gård i Vestergade og kan derfor også have erhvervet sig dennes familiebegravelse, jfr. smst.
532
LAFyn. Kirkeinsp.ark. D o k u m e n t e r vedr kirkens
grund, bygning og inventar.
533
Jfr. Holbergtidens Odense. En perspektivtegning og en
vejviser fra 1761, udg. Finn Grandt-Nielsen, O d e n s e
1988, 21.
534
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I den antagelig tilstødende begravelse (IV,7) var begravet Anna Catharina
von Proschewitz og Barbara Proschewitz, vel søstre
til ritmesteren.
535
Kirkebøger (note 9) 18. nov. 1666; endvidere LA.
Fyn. Kirkeinsp.ark. H o v e d r g s k . 1668-71 i forbindelse
med nedsættelsen af Christen Hansens lille barn.
Endvidere Rgsk. 1673 (27. juli), 1676 (9. jan.), 1678
(4. sept.), 1684 (15. juli) og 1685 (30. jan.).
536
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1685 (13. nov.).
537
Mumme 264 anfører dog, at 46 kister 1753 overførtes til †begravelse nr. IV,2.
538
D a m g a a r d , »Restaurationen« 129. Disse kisteplader
er dog kort omtalt her.
539
K r i s t i n Carøe, Den danske Lægestand. Doktorer og
Licentiater 1479-1788, Kbh. 1909, 88.
540
Odense Adresse Contors Efterretninger 54, 1789.
541
Jfr. Morskabslæsning for den danske Almue I, 1839 62.
Antagelig er det den pudsige k o m b i n a t i o n af navnet
Muus m e d tilstedeværelsen af de to kattelig, der har
givet anledning til denne identifikation. Vibeke
Lund, g . m . biskop Christian M u u s , døde først
2. febr. 1755 og nedsattes i †begravelse nr. VII,3.
542
HofmFund V, 96.
543
Jens Bircherods dagbøger (note 8) 120.
544
Bloch I,1, 101.
545
Laurids Jacobsen Hindsholms dagbog (note 8) 710.
546
T r ü m p e r var katolik og begravedes derfor uden
jordpåkastelse, jfr. Kirkebøger (note 9). Begravelsen er
registreret både 26. jan. 1762 og 5. juni 1766.
547
Odense bys historie 5, 32.
548
Jfr. Holbergtidens Odense (note 533) 14. Samuel J o a chim G r u b e boede 1764 hos sin søn i E v e r d r u p præstegård (Bårse hrd., Præstø a.) og kan være blevet
begravet her.
549
Hustruens navn kendes ej heller af Wad 1916 (note
531) 440.
550
Jfr. Larsen, Rådsaristokrati I, 201.
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551

LAFyn. Kirkeinsp.ark. D o k u m e n t e r vedr. kirkens
grund, bygning og inventar. 1681 fik Hiere Jespersen
tilladelse til at begrave en søn i den hvælvede begravelse i koret, m e n agtede da selv at bekoste en
begravelse, måske denne.
552
Et antal af Hiere Jespersens og Mette Jørgensdatters børn begravedes hhv. 1667, 1672, 1674, 1678,
1680 og 1681, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk., uvist
dog hvor.
553
Larsen, Rådsaristokrati I, 202.
554
Erik Mule blev dog begravet på kirkegården, jfr.
Kirkebøger (note 9) 1. febr. 1751.
555
KglBibl. Kallske saml 130, fol., 271. Jfr. også Larsen, Rådsaristokrati I, 201.
556
Peder Pedersen Lerche blev begravet 1683 i sit
gravsted i S. Nikolaj kirke, København (DK KbhBy
1, 579).
557
Laurids Knudsens hustru, Marine Baggesdatter,
†1602 var 2° g . m . Clemens Sørensen. Vedr. hendes
gravsten, jfr. †gravsten nr. 36.
558
Jens Bircherods dagbøger (note 8) 116.
559
30. marts 1674 afregnedes for åbning af graven
samt for selve begravelsen, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. Endvidere smst. 1717. En række af Andreas
Lauritzens b ø r n begravedes i †begravelse nr. II,7, der
vel har ligget umiddelbart i nærheden af denne.
560
Jens Bircherods dagbøger (note 8) 236.
561
For betaling ved nedsættelse af sidstnævnte 23.
nov. 1758, jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
562
Larsen, Rådsaristokrati II, 148.
563
Lægen og frenologen Franz Joseph Gall.
564
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1620 og H o v e d r g s k .
1642 samt Larsen, Rådsaristokrati I, 202.
565
Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 140f. 7. okt. 1643
rykkedes for betalingen for gravstedet, jfr. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
566
Hans Bang Westengaard var oldebarn af Hans
Nielsen C h u l e n b r u n og hustru Maren Poulsdatter og
søn af borgmester Jens Eriksen Westengaard og M a ren Nielsdatter Bang. Hans Nielsen Chulenbruns h u stru, Maren Poulsdatter, der døde 1684, blev begravet i Jens Eriksen Westengaards »nye begravelse«
(hvilken?) som det første lig, LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. og Larsen, Rådsaristokrati II, 117.
567
HofmFund VI, 227.
568
Jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og G. L. Wad,
»Jacob Bircherods D a g b o g over K o n g Frederik IV.s
sidste O p h o l d i Odense«, FyFort III, 1921, 70.
569
PersHistT I,2, 1881, 366. NB
570
Jens Bircherods dagbøger (note 8) 69.
571
Larsen, Rådsaristokrati I, 38, 202.
572
27. aug. 1686 betalte hendes mand, Christopher
Pedersen Balslev for åbning af begravelsen (denne?),
jfr. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
573
Jens Bircherods dagbøger (note 8) 170.
574
Larsen, Rådsaristokrati I, 38, 202; II, 116.

Fig. 809. Kisteplade for Abel Brockdorff (†1661) (s.
916). Henrik Wichmann fot. 1995. - Coffin plate for
Abel Brockdorff (†1661).

575

Blomberg (note 241) 458, 462. En række af m a lerens tidligt afdøde børn blev imidlertid begravet i
O d e n s e Vor Frue kirke.
576
Larsen, Rådsaristokrati I, 286 note 64.
577
Testamente af 12. april 1551, jfr. DaMag V , l , 259f.
578
En o p h æ n g n i n g af kister i jernlænker eller -stænger, vel i første række g e n n e m f ø r t af konserveringsmæssige hensyn, kendes fra Christian I's og dronning
Dorotheas gravkamre i Helligtrekongers kapel, Roskilde d o m k i r k e (DK KbhAmt 1833-35).
579
Larsen, Rådsaristokrati II, 128.
580
Begravelsen er ikke registreret i Kirkebøger (note

9).
581

Christian Ulrich Bless' begravelse er dog ikke registreret i Kirkebøger (note 9) for det pågældende år.
582
HofmFund VI, 270f.
583
N M . Saml. ark. Inventarprotokol 1811, s. 163.
584
Bloch I,2, 323.
585
Jfr. note 364.
586
Jfr. note 364, regninger af 19. og 22. marts samt
1. april 1783.
587
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Karen Brahes bibliotek DII, 36. Bekendtgørelse, at O d e n s e borgmestre
og Råd har solgt Karen Brahe et begravelsessted i Sct.
Knuds kirke, 15. okt. 1704.
588
D o g anført i Kirkebøger (note 9) som nedsat i salig
Hans Møllers begravelse.
589
I Kirkebøger (note 9) angives dog begravelsesstedet
som »i den store Gang for Enden af Tvær-Gangen
under St. Knuds Kirche«, hvilket k u n n e tyde på en
(midlertidig?) placering i midtskibet.
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Fig. 810. *Bærehanke, 1600-1700'erne (s. 921). M ø n tergården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1995. *Coffin handles, 1600s-1700s.
590

Venligst meddelt af Eskil Arentoft, M ø n t e r g å r den, Odense.
591
Schmell var organist ved d o m k i r k e n (1677)16781701 iflg. venlig oplysning ved Ole Olesen. Jfr. også
Bispeark. S. Knuds kirkes breve, 29. jan. 1678.
592
Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 121f.
593
Larsen, Rådsaristokrati II, 281 note 388.
594
Larsen, Rådsaristokrati I, 201.
595
Jfr. Larsen, Rådsaristokrati II, 63.
596
Jfr. Sven Arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen
(Bang)«, FyMi 1968, 223.
597
Jfr. indskrift på gitteret og LAFyn. Stiftsøvr.ark.
Rgsk.
598
Abel B r o c k d o r f f var konventualinde i Preetz, jfr.
DaAdÅrb VIII, 1914, 14.
599
To af våbenskjoldene ( K M O / 1 9 9 5 / 4 1 5 D ) fandtes i
den s. 917 omtalte kasse m e d beslag, angiveligt hidrørende fra d o m k i r k e n . De øvrige genstande registreredes umiddelbart herefter, m e n deres proveniens
fra d o m k i r k e n er således ikke sikker.
600
Venligst foreslået af K n u d Prange (Breve af
26. okt. og 28. nov. 1996). Jfr. også meddelelse fra
Peter Kurrild-Klitgaard.
601
Ved at k o m b i n e r e v å b e n m æ r k e r n e lodret som nr.
2 k u n n e disse måske hentyde til dennes m o r f o r æ l d r e
(Jørgen Sehested og Øllegård v o n der Wisch) og ol-

deforældre på m ø d r e n e side (Osvald von der Wisch
og Magdalene Rantzau). Der er dog det væsentlige
forbehold for teorien, at von der Wischfamilien n o r malt førte en oprejst ulv som våbenmærke, j f r .
Achen, Adelsvåbener 44, o m e n d en gren af slægten
anvendte (dog k u n bevidnet af eksempel fra det
14. århundrede) et kronet bjørnehoved, svarende til
Buchwaldfamilien, jfr. DaAdÅrb 1931, 76. Vedr.
usikkerheden o m k r i n g den præcise identifikation, jfr.
også K n u d Prange og Peter Kurrild-Klitgaard. Sidstnævnte peger ligeledes på en mulig forbindelse til
Godske Rathlou til Ø s t r u p g a a r d (nuværende Ø s t r u p lund), Abel Rathlous far.
602
Jfr. note 601. Peter Kurrild-Klitgaard nævner også
tolkningen af dette våben som et H a r d e n b e r g - eller
Godovvåben, m e n peger som ovf. anført på en f o r bindelse til kredsen o m k r i n g Godske Rathlou.
603
Da kassens indhold tilsyneladende ikke blev registreret ved overførslen til museet, kan det ikke afgøres m e d sikkerhed, om beholdningen siden hen er
blevet suppleret m e d andre beslag, måske endda fra
andre kirker. For venlig bistand i forbindelse med påvisning af paralleller til en række af de beskrevne kistebeslag takkes stud. mag. Marianne Linnée Nielsen.
604
Et beslag m e d en basunblæsende engel af bly blev
registreret smst. 1995. Proveniensen fra d o m k i r k e n
er usikker, m e n denne og en tilsvarende plade er
nævnt ndf. (nr. 17-18).
605
Nu monteret på plade og o p h æ n g t i kirken.
606
Jfr. Niels Jørgen Poulsen, »Michel og Nicolai
Schrøder. Om et københavnsk gørtlerværksted og
adelige begravelser på Frederik den Fjerdes tid«, Historiske Meddelelser fra København, Kbh. 1977, 84-113.

Fig. 811. *Kistebeslag, f o r m e t som bladsmykkede
pyntelister, 1700'erne (s. 921). Møntergården,
Odense. Henrik Wichmann fot.
1995. - *Coffin
mounts in the form of strip moulding enriched with foliage,
18th century.
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607

Poulsen (note 606) 97.
Jens Vellev, »Biskop Peder Villadsens gravkrypt.
Undersøgelse 1981«, MIV 12, 1984, 38f.
609
Ved registrering i Møntergårdens magasin juli
1 9 9 6 er forefundet et antal blomster- og bladprydede
beslag af bly, hhv. 7 x 5 , 5 cm, 1 2 x 6 cm og 1 2 x 7 cm
(formet som hjørnebeslag). Alle er uden inv. nr. og
deres proveniens fra d o m k i r k e n usikker.
610
Poulsen (note 606) 99, 101.
611
I Møntergårdens magasin er juli 1996 yderligere
registreret fragment af bladliste, antagelig af bly, 5
cm bredt. Proveniensen fra d o m k i r k e n er dog usikker. U d e n inv. nr.
612
Huller til fæstnelse er ikke synlige.
613
Om anvendelsen af lys- eller mindeskjolde, jfr. S.
Ellkier-Petersen, »Offerlys og mindeskjolde«, Vejle
Amts Aarbøger 1981, 7-60.
614
Beskrivelsen bygger på indberetning, udarbejdet
august 1 9 9 6 af Irene Skals, Nationalmuseets bevaringsafdeling. Bundstoffet og foret er vævet i en ottebindig satinbinding.
615
La Metamorphose de l'Ovide figurée, Lyon 1 5 5 8 .
616
Jfr. Irene Skals (note 614).
617
Iflg. Møntergårdens arkiv skulle huen efter m u n d t lig meddelelse hidrøre fra domkirken.
618
Jfr. brev af 2. febr. 1996 fra Karen Finch, London;
12. marts 1996 fra Leonie van Wilckens, M ü n c h e n og
21. marts 1996 fra Inger Estham, Uppsala, alle venligst formidlet gennem Else Østergaard, N M .
619
Det er fristende, m e n ganske ubevisligt, at henføre
huen til Hannibal Sehesteds begravelse (s. 713 og
note 31). Sehesteds nære relationer til det franske hof
og hermed til dets leverandører k u n n e medvirke til at
kaste lys over huens f o r n e m m e kvalitet og mulige
herkomst fra en parisisk hofleverandør. I boet efter
h a m registreredes blandt værdisagerne også tre skrin
med diverse galanterivarer og klæder af forskellig
slags, heriblandt vel den pynt, der var indkøbt for
mere end 5000 livres til prinsesserne, j f r . Petersen
(note 31) 320f.
620
Jfr. huer hidrørende fra det p o m m e r s k e hertughof,
opbevaret på Nationalmuseet i Stettin, m e n oprindelig hidrørende fra krypten under kapellet på slottet
smst. Barbara Januskiewicz, Klejnoty i stroje ksiaziat
Pomorza Sachodniego XVI-XVII wieku,
Warszawa
1995, nr. 23, 29, 33, 37, 46. Endvidere s. 77 med
afbildning af hertug Filip II på lit de parade (1618).
For henvisning til dette værk takkes Else Østergaard,
NM.
621
Jfr. Estham (note 618). Om kroningshimlen, jfr.
Karl Erik Steneberg og Åke Setterwall, »Drottning
Kristinas Kröningshimmel«, Livrustkammaren 1, 910, 1939, 165-95.

608

Fig. 812. *Fanestænger, 1700'erne (s. 922). M ø n t e r gården, Odense. Henrik Wichmann fot. 1996. *Flagstaffs, 18th century.

N O T E R TIL
KIRKEGÅRDSMONUMENTER
622

Jfr. således rgsk. 1834, der nævner, at adskillige
sten på den indenbys kirkegård var hjemfaldne. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
623
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. og Schack (note 242) 6.
624
Karin Kryger, »Gravmælet over Friederich Ernst
Johann von O h l r o g g e af H. E. Freund«, Helsingør kirkegård (red. Lars Bjørn Madsen og Kenno Pedersen),
Helsingør 1990, 99-104. Redaktion af Jens Benzons
m o n u m e n t skyldes Karin Kryger.
625
T h . O p p e r m a n n , Hermann Ernst Freund 17861849, Kbh. 1916, 114-116; Tove Lund Larsen, »Billedhuggeren H. E. Freunds arbejder på Fyn«, FyMi
1969-71, 226-230. På Kunstakademiets Bibliotek er
bevaret en række udaterede tegnede skitser. Skitsen
(fig. 786), viser dog en afvigende u d f o r m n i n g af t o p gavlen. Akroterierne vokser op af en akantusranke
med en lille fugl ved hver akantus. Dette m o t i v be-
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nyttedes i O h l r o g g e s m o n u m e n t . Til reliefferne »Afskeden« (jfr. fig. 813) og »Gensynet« udførte Freund
en række modellerede skitser (Ny Carlsberg G l y p t o tek, inv. nr. 349, 351-55 (depositum fra Kunstakademiet)). Jfr. også Hans Edvard Nørregaard-Nielsen,
Omkring Loke. Arbejder af Hermann Ernst Freund, Ny
Carlsberg Glyptotek, 1986, kat. nr. 59.

626

Fyens Stiftstidende 65, nr. 109, 26. juni 1836.
Fundats for Legatet til St. Knuds Kirke i Odense. Nr.
6 og 13 af de Benzons=Gersdorffske Legater, O d e n s e
1842.
628
LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirkebygningen 1919-80.
629
S. Knuds Kirkeblad. Jan.-febr. 1991.
627

Fig. 813. »Afskeden«. Detalje af gravmæle nr. 4 for
Antoinette Gersdorff og Jens Benzon (s. 925). Henrik
Wichmann fot. 1996. - »The Departure«. Detail of sepulchral monument to Antoinette Gersdorff and Jens Benzon.

KILDER OG H E N V I S N I N G E R
For en oversigt over arkivalier og litteratur, jfr. i øvrigt s. 52-55 og 56-61.

ARKIVALIER
RIGSARKIVET. Kongehusets og Rigets arkiv: Ulfeldtske sager, fasc. 48. - Danske Kancelli: B180. Indk o m n e ordrer og breve (vedr. 3. sept. 1613 og
27. marts 1627). - F42. Kancelliets breve (vedr. spirsagen 1789ff.). - G56a. 1803-29. Beretninger og k o n ceptforestillinger ang. de deputeredes embedsrejser
v e d k o m m e n d e . - H2. Forestillinger til 1. departem e n t (19. juli 1805). - H17. Brevbøger (vedr. 1816). H18. Brevsager (vedr. 1804, nr. 1321; 1806, nr. 807 og
1483; 1816, nr. 2554; 1834, nr. 1775).-Lensregnskaber:
1660-61. S. Knuds klosters j o r d e b o g . - Indenrigsministeriet: B y g n i n g s - og havesager. 1860-61. Journaler
m e d tilhørende journalsager. - Kirkeministeriet: 1.
kontor. 1931-35. Journaler m e d tilhørende journalsager (vedr. 1931, nr. 4E 1398; 1935, nr. 4J 777).
LANDSARKIVET FOR FYN. Fyns bispearkiv: Kopibøger (vedr. 1751; 1805-07). - O d e n s e Hospitals og
K o m m u n i t e t s breve (vedr. 1678-79; 1805-07). Fyns
Stiftsøvrigheds arkiv: Gråbrødre Hospitals, Pårups og
Gråbrødre kirkes m . v . regnskaber (vedr. 1690-93;
1715-24; 1750-52). - O d e n s e Vor Frue kirke. Regnskaber (vedr. 1850-53, 1873-79). Gråbrødre Hospitals
arkiv: Regnskaber (vedr. 1678-1752). - I n d k o m n e
breve (vedr. 1712-1819). - Overslag og licitationer til
bygningsarbejder ved hospitalet (vedr. 1748-52). Forhandlingsprotokol (vedr. 1748-52). - Syns- og
taxationsforretninger (vedr. 1748-52). Kirkeinspektionsarkiver: Odense, S. Knud. 1811-66. Begravelsesprotokoller. - 1862-1924. Kirkeprotokol. - 1741-47.
Procesakt mellem S. K n u d s kirke og Margrethe Levetzau vedr. stolestaderne. - O d e n s e Vor Frue kirke.
I n d k o m n e breve (vedr. 1806, 1851, 1875, 1883). - K o pibøger (vedr. 1890, 1896-97). Præstearkiver: O d e n s e
S. Knud. (1658-98) 1698-1805. Kirkebøger - Odense
S. Hans. 1757-1814. Kirkebøger. Odense amtsarkiv:
1750-52. Breve fra biskoppen. Fyns Guvernementsarkiv: Kopibøger (vedr. 1816-17). - Div. 1823-40. Læg
126, nr. 16 (Rector, Professor Saxtorphs Afskrift og Tydning af Biskop Gisicos Indskrift (...) 6.Juni 1830). Odense byfogedarkiv: Skifteprotokol (vedr. 1651-60). D o k u m e n t e r til skifteprotokollen (Peder Eilschous
og hustrus skifte). - Tingbøger (vedr. 1625-26; 167678; 1681-83). - Auktionsprotokoller (vedr. 1739-54;
1791-1807; 1870-79). - Skøde- og panteprotokol
(vedr. 1695). Odense magistratsarkiv: Rådstueprotokol
(vedr. 1675-80). - I n d k o m n e breve (vedr. 1667-99). Kopibog over missiver fra borgmestre og råd (vedr.
1667-82). - K o p i b o g over de fra magistraten udgåede

breve (vedr. 1748-57). Litteraria: G. L. Wads og Svend
Larsens samlinger. Topografica: 85. Biskop C. T h . E n gelstofts Collectanea vedr. Odense. - 87. Samlinger
til O d e n s e bys og herreds historie af G. L. Badens
papirer. - 90. Diverse sager. Karen Brahes bibliotek:
DII, 36. Bekræftelse af 15. okt. 1704 på erhvervelsen
af A n n e Brahes begravelse.
D E T K O N G E L I G E BIBLIOTEK. Supplerende u d gaver af Bircherod, Monumenta: GlKglSaml 2350,
fol.; Thottske Saml 1727-29, 4°; NyKglSaml 185, 8°. NyKglSaml 184, 8°. Jacob Bircherod (formentlig), Topographia Otthiniensis. - Thottske Saml 1869, 4°.
P.J. Lucoppidan, Collectanea varia genealogica.
N A T I O N A L M U S E E T . Korrespondance m.v.: 1843,
1850-52, 1858-61, 1873-75 (vedr. Herholdts restaurering, helgenskrinene og de kongelige skeletter), 1883
(vedr. de kongelige skeletter), 1929-37 (vedr. restaureringen af Claus Bergs altertavle). Håndskriftsamlingen: Beskriffuelse paa nogle M o n u m e n t e r som findis
udi Graabrødre Kirke i Odense. Privatarkiver: Arkiver for Jacob Helms, N. L. Høyen, Poul N ø r l u n d ,
H e n r y Petersen, J. M a g n u s Petersen og C . J . T h o m sen. Notebøger: J. K o r n e r u p V, 29. - H e n r y Petersen
VI, 27; XII, 7. - C. M. Smidt VIII, 105. - Indberetninger: Ved Stiftsøvrigheden i Fyn 1805 (de kongelige
skeletter fra †Gråbrødre kirke); T. C. Wirth 1809
(Claus Bergs altertavle); stiftsfysikus Guldbrand 1833
(helgenknoglerne); Fr. Schmidt 1874-75 (de k o n g e lige skeletter fra †Gråbrødre kirke); C. F. Herbst,
A. Strunk, C. Engelhardt, C. Paludan-Müller og Fr.
Schmidt 1874-75 (helgenskrinene og helgenknoglerne); J. H. Chiewitz og J. H. Ditlevsen 1883 (dronning Elisabeths og prins Hans' skeletter); M. Mackeprang 1905 (kisterne i Valkendorfs kapel); N. Termansen 1908 ((†)prædikestol, udsnit i R ø r u p k.);
M. Mackeprang 1915 (†middelalderlige grave); Chr.
Axel Jensen u.å. (o. 1922 og senere; bygning, gravsten); Victor H e r m a n s e n u.å. (o. 1922; inventar og
gravminder); M. Hald 1939 (Ørnetæppet); Tage E.
Christiansen u.å. (før 1945; de kongelige begravelser
fra †Gråbrødre kirke); N . J . Termansen 1947 (alterbordsforsiden); K. Roland-Hansen 1948 (alterbordsforsiden, Dohnas epitafium); Lucien Hecklen 1963
(inventar, epitafier); M o g e n s Larsen 1964 (bispeportrætter og malede epitafier); M o g e n s Larsen 1971
(prædikestol); Else Østergaard 1973 (gravfaner fra
Ahlefeldts kapel); Fritz T h o d e og M o g e n s Larsen
1975 (Claus Bergs altertavle); Else Østergaard 1979
(Ørnetæppet); Fritz T h o d e 1981 ((†)epitafium nr. 1-2);
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Isabella Tkocz og Kaj Robert Jensen 1981 (helgenknogler); Tore N y b e r g og Ebbe Hædersdal 1982 (Gisicoindskriften); Else Østergaard 1982 og 1986 (om
gravfaner); Peter Pentz 1984 ((†)gravsten); Bent G a m meltoft-Hansen 1987 (klokkerummet); Hans Henrik
Appel, Iben D a m g a a r d , Anita Hansen Engdahl, Lars
Grambye, Birgitte Bøggild Johannsen, Marie-Louise
Jørgensen, Ulla Kjær, Vibeke Andersson Møller,
Marianne Linnée Nielsen, Per Nielsen og Anders
H o l m Rasmussen 1987-96 (inventar og gravminder);
Birgitte Bøggild Johannsen, H u g o Johannsen, M o r ten A a m a n Sørensen og Birgit Als Hansen 1989 (kormuren); Hans Stiesdal 1990 (tårnuret); Bent Jacobsen
1992 (Claus Berg. Altertavlen i Sct. Knuds Kirke,
Odense. Tavlens restaurering 1976-1983, Korinth 1992);
Pia Bennike og Tove Hatting 1992 (knogler, muligvis
af Erik Klippings døtre m.fl.); Pia Bennike 1993 (helgenknogler); Else Østergaard 1993 (tekstiler fra helgenskrinene); Kaare Lund Rasmussen 1994 (kulstof-14 datering af helgenknogler); Orla Hyllebjerg
Eriksen 1994 (dendrokronologisk datering af søjleskrinet); Ebbe Lehn Petersen 1996 (Rapport om epitafiernes tilstand i Valkendorfs og Ahlefeldts kapel); Irene
Skals 1996 (lighue); Kay S. Nielsen 1996 (kyrassérharnisk) og Pia Bennike 1996 (Sophie Elisabeth
(Pentz') skelet).
Ved udarbejdelse af beskrivelsen har redaktionen
kunnet benytte rapporter, tegninger og fotografier
m . m . i arkitekt Ebbe Lehn Petersens privatarkiv. Peter Zeeberg har været behjælpelig m e d oversættelse af latinske indskrifter, K n u d Prange m e d heraldisk bistand. - Historisk indledning ved Anne Riising
og Birgitte Bøggild Johannsen, beskrivelse af kirkens
omgivelser og kirkegård ved Birgitte Bøggild J o hannsen; b y g n i n g ved H u g o Johannsen; bygningsindskrifter ved H u g o Johannsen i samarbejde m e d
Fritz Saaby Pedersen; inventar ved Birgitte Bøggild
Johannsen (indledning, alterborde og -paneler, Claus
Bergs høj altertavle, andre altertavler, alterkalke, o b latæsker, alterkander, alterstager nr. 2-3, liturgiske
dragter, bortset fra korkåbe nr. 1 (se ndf.), korskranker og -gitre samt (†)prædikestol) og Ulla Kjær (helgenskrin, hostiegemme, alterstager nr. 1, bogbind,
alterbordskrucifiks nr. 1, alterskranke, døbefont
m.v., prædikestol, stoleværk, særlige r u m i n d r e t n i n ger, kister og skabe, pengebeholdere, dørfløje og pulpiturer, orgelfacade, forskellige tavler, bispeportrætter og andre malerier, lysekroner og klokker), m e d
bidrag af Anita Hansen Engdahl (alterbøger), Marianne Linnée Nielsen (brokadeimitationer, diske,
sygesæt nr. 2-3, skeer og skål), O l e Olesen (orgler),
Sissel F. Plathe (korkåbe nr. 1) og Hans Stiesdal (ure);
gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen m e d bidrag af Iben D a m g a a r d (Rasmus Andersens epitafium), Anita Hansen Engdahl (gravsten nr. 8-24),

H u g o Johannsen (Dohnas epitafium), Karin K r y g e r
(Benzons m o n u m e n t ) og Marianne Linnée Nielsen
(kisteplader og -beslag).

TEGNINGER
N A T I O N A L M U S E E T . Bygning m.v. To tegninger
med afskrift af Gisicoindskriften ved Søren Abildgaard o. 1770. - Plan m e d inventarindretning ved J.
Hanck 1813. - Kirken, set fra øst ved J. Hanck? Diverse tegninger ved Niels Ringe, formentlig fra
1830'erne: Prospekt fra åens sydbred, kirkens n o r d side m e d angivelse af Gisicoindskriften, også sydsidens, indre m o d øst og m o d n o r d (forlæg for litografier 1840). - Kirkegården, set m o d Jens Andersen Beldenaks kancellibygning ved H. B. Storck 1857 (kopi
efter Trap). - To blade med plan og snit af krypten,
det ene et rekonstruktionsforslag, signeret J. D. H e r holdt 2. dec. 1872. - Kalker og tegninger af kalkmalerispor på hvælv i nordre sideskib og h ø j k o r ved
A. Behrends 1873. - Tre blade af krypten efter dens
t ø m n i n g (plan og snit, opstalt af pille samt diverse
løsfund), signeret J. D. Herholdt 23. apr. 1874. - Plan
af kirken m e d angivelse af fornyet m u r v æ r k 1874. Krypten, set m o d øst ved Aug. Behrends 1875. Div. opmålinger af det o m b y g g e d e klosterkompleks
samt punktudgravninger ved Aage H. Mathiesen
1894. - Udsnit af tårnets vestfacade m e d ur (tryk)
samt tre blade m e d div. opmålinger i tårnets mellemstokværk ved Bertram Larsen 1896 og 98. - U d g r a v ninger øst for koret ved Vilh. Petersen. - O p m å l i n g s sæt og div. detailtegninger ved A. J. Mark-Nielsen og
Palle Møller 1929-35: situationsplan, tre etageplaner
af kirken, fire af tårnet, fire facader af kirken, længdesnit m o d nord, tværsnit m o d øst, vest og i vestfrontens trappesystem, detaljer af mellembygningens
planlagte tårn, vinduesprofiler og gnidebillede af Gisicoindskirften. - Div. planer og snit af varmeanlæg i
kirke og kloster ved H. P. Knudsen 1946 (tryk). - Ni
måleblade af udgravninger 1946-47 ved C. G.
Schultz. - Plan med rekonstruktion af frådstenskirken ved C. G. Schultz 1946-47. Tryk af s a m m e m e d
alternativt forslag til vestfront (1956). - Div. skitser
til korløsninger ved C. G. Schultz. - Plan og snit af
udgravning vest for kirken ved Stadsingeniøren 1956.
- Sammentegning af måleblade fra udgravningen
1946-47, 1956 og 1993 ved Torben H j e l m 1981 m.fl. Længdesnit i n o r d r e og søndre sideskib ved Ebbe
Hædersdal og J o h n Bennetzen 1989. - Dobbeltarkade
i søndre sideskib, fripille i søndre arkade, sokkel på
pille i n o r d r e arkade, udsnit af vestfrontens loftsvæg,
*granitsøjle (Møntergården) ved J o h n Bennetzen
1993. - Inventar. Altertavlens predella ved Søren
Abildgaard 1760. - Kiste o. 1350 ved C. Brandt 1763.
- Altertavlens predella ved J. Hanck 1813. - To blade
med helgenskrin ved J. Hanck 1833. - 12 blade m e d

KILDER OG HENVISNINGER
altertavlens figurskulpturer ved A. Behrends 1858. Klokkeindskrift ved J. Kornerup 1866. - Alterstage
(nr. 1), usigneret, 1871. - (†)Altertavle ved A. Behrends 1872. - O t t e blade m e d opmålinger og detaljer
fra helgenskrin ved J. M a g n u s Petersen 1875. - P o r trætter fra altertavlens predella ved J. M a g n u s Petersen 1883. - O p m å l i n g e r af klokker og urværk m . m .
ved Bertram Larsen (u.å., o. 1890). - Tegning af vævning fra silkepude i helgenskrin ved J o h n Becker
1983. - O p m å l i n g af jernbeslag, fundet i niche i østm u r e n ved Jesper Sort 1989. - O p m å l i n g af bagside af
altertavlens midtskab ved J o h n Bennetzen 1994.
Gravminder. Epitafier over k o n g Hans og prins Frans
samt gravsten for Gert Rantzau ved Søren Abildgaard 1760. - K o n g Hans' kranium ved J. Hanck
1805. - To blade m e d Christian II's kranium ved J.
Hanck 1817. - Portrætterne på k o n g Hans' mindesten
ved C. H o l m 1825. - K o n g H a n s ' mindesten ved
J. Hanck 1826. - K o n g H a n s ' mindesten ved A. Behrends (u.å.). - Smedejernsgitter til Valkendorfs kapel
ved Vilh. Petersen 1871. - Blad med placeringsskitse
og opstalter af v æ g m o n u m e n t e r ved J. D. Herholdt
1872. - Christoph von Dohnas epitafium ved
V. Koch 1874. - Div. blade med tegninger af k o n g
Hans' mindesten i søndre sideskib, kryptens åbning
samt de kongelige kranier før og efter undersøgelse
ved J. M a g n u s Petersen 1874 (kong Hans), 1876
(Christian II) og 1883 (prins Hans og dronning Elisabeth). - Prins Frans' mindetavle ved A. Behrends
(u.å., før 1875). - Prospekt af Ahlefeldts gravkapel
ved A . B e h r e n d s (u.å., før 1875). - O p m å l i n g e r af
ligsten i midtskibet ved Peter Pentz 1984.
K U N S T A K A D E M I E T S BIBLIOTEK. Bygning m.v.
Plan, n o r d - og vestfacade samt snit m o d syd ved J. D.
Herholdt 1843. - Plan, syd- og østfacade samt tværsnit m o d øst ved J. E. G n u d t z m a n n 1862. - Seks blade
med tegninger af pille-og vinduesprofiler m . v . , f o r mentlig ved G n u d t z m a n n 1862. - Div. forslag til regulering af kirkens omgivelser ved J. D. Herholdt
1862-64. - O p m å l i n g af midtskibets tagstol ved
A. Berthelsen 1863. - Udkast til ligkapel ved J. D.
Herholdt 1864. - Udkast til nyt spir ved J. D. H e r holdt o. 1864. - Seks blade med udkast til smedejernsgitter og port ved J. D. Herholdt o. 1866. - Div.
detailtegninger fra Herholdts restaurering 1868-75:
Udsnit af vestfacade m e d alternative forslag til portalindramning, signeret Hansen, Herholdt og H ø y e n
1869. - Plan, facade og snit af nordportal. - Udsnit af
nordre arkademur m e d spor af ældre indretninger i 4.
fag. - Tegning til fripille. - Tegninger til stavværk. Tre blade med tegninger til kirkens døre og dørfløje.
- Fem blade med tegninger til kortrappe, gelænder,
kandelabre, kryptvinduer m.v. - Konvolut med tegninger til flisegulv. - Div. akvareller af kalkmalerispor på hvælv samt udkast til u d s m y k n i n g af indre
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ved G. Hilker o. 1874. - Div. tegninger og fotografier
fra undersøgelsen af Knudsklosteret ved Valdemar
Schmidt 1913-15. - Tegninger til Knudsklosterets
g e n o p b y g n i n g (herunder ligkapellet) ved Valdemar
Schmidt 1919. Inventar. Tegninger fra Herholdts restaurering 1868-75: Tre blade m e d udkast til k o n g e stol. - Seks blade med stolestader ved Hans J. H o l m .
Gravminder. To blade m e d udkast til ligsten for k o n g
Hans.
D E T K O N G E L I G E BIBLIOTEK. Tegninger af
gravminder og udvalgte inventargenstande i Bircherod, Monumenta (NyKglSaml 185, 4°; N y K g l S a m l
739a, 4°; N y K g l S a m l 4646, 4°). - Predella på altertavle, indklæbet i Resen, Fyn (Ulldalske saml. 186,
fol.). - Skitser af koret i †Gråbrødre kirke m e d angivelse af altertavle og kongelige gravminder ved
Christian Brandt (NyKglSaml 407, 4°).
RIGSARKIVET. †Blykiste og kong Hans' kranium,
tegninger ved J. Hanck 1805. - Korvæggens nicher
med helgenskrin, tegninger v e d j . Hanck 1833.
STATENS M U S E U M FOR K U N S T . Søndre sideskib, set m o d øst, tegning ved Christen K ø b k e 1835.
- Kirken, set fra øst, olieskitse ved Dankvart Dreyer.
LANDSARKIVET FOR FYN. Forslag til nødtag
over tårn samt materialhus på kirkegården ved Niels
Nielsen Finech 1780. - Plan af Katedralskolens g y m nastikplads, indrettet 1810 syd for kirken. - Stolestadeplan o. 1820. - Forslag til frilæggelse af korets
nordside ved J. Hanck 1827. - Plan af kirkens o m givelser ved Jacob Saxtorph 1835. - Skitseplan af o m givelser m o d vest og sydvest 1841. - Plan af o m givelser 1844. - Udkast til glasmaleri ved Peter Larsen
Michelsen o. 1845. - To usignerede udkast til altervinduets glasmalerier o. 1845. - Plan af haveanlæg
ved kirkens sydside 1847. - Forslag til topstykke på
altertavlen ved Carl August Møller 1852. - Forslag til
kirkepladsens regulering ved N . J e n s e n 1858. - Prospekt af domkirken, set fra Odense å. Oliemaleri af
Simon Chr. B o n d o o. 1859. - Forslag til fornyelse af
vinduer ved Chr. Hansen? o. 1860. - Div. udkast til
våbenhusets vindfang ved Vilhelm Haugsted o. 1861.
- Forslag til midlertidigt tårnspir ved J. D. Herholdt
1864. - Topografica 7. Div. tegninger af kirkens ydre
ved C. Faber (1800-69). - Udkast til s a l m e n u m m e r tavle og opmåling af dør til konsistoriesal ved Vilh.
Petersen 1896.
E B B E L E H N P E T E R S E N S ARKIV, O D E N S E .
Bygning m.v. Sydfacade, øst- og vestgavl samt tværsnit m o d øst, hovedsagelig kopieret efter G n u d t z mann, m e n signeret Herholdt 1862. - Restaureringsprojekt, omfattende plan, facader og snit, signeret
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Herholdt april 1864. - Revideret udkast til østfacade,
signeret Herholdt febr. 1866. - Tre skitser af kalkmalerispor ved Vilh. Petersen 1872-73. - Div. udkast
og skitser i forbindelse m e d projektering af nyt tårnspir ved Vilh. Petersen 1885 og 1904. - Div. udkast og
skitser til glasmaleri i koret ved Vilh. Petersen o.
1889. - Forslag til kvist på østside af konsistoriebygning ved Vilh. Petersen 1898. - Forstærkning af støttepille i krypten under altertavle ved Vilh. Petersen o.
1909. - Proportionsstudier ved K n u d Lehn Petersen
u.å. Inventar. Div. udkast til projekteret kongestol
ved Vilh. Petersen 1870'erne. - Udkast til nuværende
kongestol ved Vilh. Petersen o. 1892. - Udkast til
gelænder og kandelabre ved kortrappe ved J. D. H e r holdt og Vilh. Petersen u.å. Gravminder. To blade
med detalje fra gitter til Valkendorfs kapel ved Vilh.
Petersen 1872. - Tegning af udsnit fra gitter til Ebbe
M u n k s †kapel ved Vilh. Petersen 1873.
M Ø N T E R G Å R D E N , O D E N S E . Kirken, set fra
Klingenberg. Tegning ved C. Faber 1835. - Ydre, set
fra n o r d ø s t o. 1840. - Kirkegårdens nordre del, set
m o d Katedralskolen. Oliemaleri ved Niels M o e 1847.
- Prospekt af Albani Torv. Oliemaleri ved August
Behrends 1850. - Prospekt af Klingenberg o. 1850. Indre, set m o d øst. Oliemaleri ved C. O. Zeuthen
1863. - S. K n u d s m a r k e d på Albani Torv. Oliemaleri
ved Pietro K r o h n 1864.
V E D E M B E D E T . Indre, set fra vest. Tegning af
H. C . J e n s e n 1832. - Indre, set fra øst og vest. Farvelagte litografier af N. Ringe 1840.
PRIVATEJE. J. Hancks skitsebog. - S. Knuds m a r ked på Albani Torv. Farvelagt udkast til oliemaleri
ved Pietro K r o h n 1864.

LITTERATUR
Lauritz Luja, Om St. Knuds Kirkes, Klostres og de Latine Skoelers i Odense Første Begyndelse og Opkomst,
O d e n s e 1726. - Kong Knuds Tale om sig selv til Folcket
samt Taksigelse til Monarchen og Øvrigheden for sin Kirckes Reparation, O d e n s e 1754. - A. F. Mülertz, Noget
om Altertavlen i Frue Kirke i Odense, O d e n s e 1813. E. C. Werlauff, Monument over Kong Hans og Dronning
Christine, i St. Knuds Kirke i Odense, Kbh. 1827. C. Paludan-Müller, » O m Opdagelsen af Knud den
Helliges Relikvier«, Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed II, 1833, 193-223. - C. Paludan-Müller, » O m Biskop Gisicos Indskrift paa St. K n u d s Kirke M u u r « ,
Mumme 1844, 60-83. N. L. H ø y e n , »St. Knuds Kirke,
betragtet som et M o n u m e n t i Spidsbuestilen«,
Mumme 1844, 85-104. - »Beretning til Hans Kongelige H ø i h e d Kronprindsen om en Undersøgelse i St.

Knuds Kirke i Odense«, Tidsskrift for Literatur og Kritik 5, O d e n s e 1847, 166-79. - A . K . Damgaard, » O m
Indskriften udenpaa Sct. Knuds Kirke i O d e n s e og
dens Restauration i Aaret 1872«, KirkehistSaml 2, VI,
1872-73, 795-820. - L. Fenger, » O m Tidsfølgen ved
Opførelsen af St. Knuds Kirke i Odense«, Kirkehist.
Saml 3, I, 1874-77, 352-57. - C. T h . Engelstoft, » O m
Christine M u n k s Liigkiste i St. Knuds Kirke«, Fy.
Saml 7, 1878, 311-33. - C. Paludan-Müller, » O m Fru
Kirsten M u n k s Ligkiste i St. Knuds Kirke«, Fyns
Stiftstidende nr. 205, 1878. - C. T h . Engelstoft, »Tilsvar til Artiklen om Christine M u n k s Kiste i St.
Knuds Kirke«, Fyns Stiftstidende nr. 208, 1878. C. Paludan-Müller, »Endnu en B e m æ r k n i n g i Anledning af Spørgsmaalet om Kirsten M u n k ' s Kiste«,
Fyns Stiftstidende nr. 209, 1878. - C. T h . Engelstoft,
»Bidrag til Personalhistorien af M i n d e s m æ r k e r i
fyenske Kirker IV«, FySaml 7, 1878, 1-33. - C. T h .
Engelstoft, »Bidrag til Personalhistorien af Mindesm æ r k e r i fyenske Kirker V. Hans B r u u n s og Marine
Bangs Gravsten i St. Knuds Kirke (Familien Balsløv)«, FySaml 9, 1884, 243-62. - C. T h . Engelstoft,
»Bidrag til Personalhistorien af Mindesmærker i f y enske Kirker VI. K n u d Lauridsen og Peder Lerche«,
FySaml 9, 1884, 263-83. - A. D . J ø r g e n s e n , »Helgenskrinene i St. Knuds Kirke«, ÅrbOldkHist 1886,
204-14 og 1887, 125-70. - A. K. D a m g a a r d , » O m Benedicts Skrin i St. Knuds Kirke i Odense«, Kirkehist.
Saml 4, I, 1889-91, 244-67. - L. Fenger, » N y t Indlæg i
Striden om Tidsfølgen ved Opførelsen af St. K n u d s
Kirke i Odense«, KirkehistSaml 4, IV, 1895 - 97,
641-71. - A. K. Damgaard, » O m Korets Alder i St.
Knuds Kirke«, KirkehistSaml 4, IV, 1895-97, 672-77.
- Hans Rasmussen, Sct. Knuds Kirke i Odense. Vejledning for Besøgende, O d e n s e 1903 (rev. udg. 1913, 1927
og 1934). - M. Mackeprang og G. L. Wad, » O m den
hidtil som Kirsten M u n k s betegnede Kiste i O d e n s e
St. Knuds Kirke«, ArkMus II, 1905, 500-12. - Petrus
D. Steidl, »Naar blev K n u d Konge skrinlagt?», Varden 5, 1907, 391-97. - J o h n M. Møller, »Nogle Bemærkninger om Adamsklokken i Odense«, ArkMus
V, 1912-15, 454-55. - C. Krollmann, »Ein Werk Wilhelms v o n dem Block in O d e n s e auf Fühnen«, Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins 13, Danzig
1914, 54-58. - G. L. Wad, »Borggreven af Dohnas
Epitafium«, FyFort IV, 1924, 182-88. - Christine Reimer, »Fra Domkirkespiret i Odense«, Danske Studier,
1928, 168-72. - Agnes Geijer, »Sidenvävnaderna i H e lige Knuts helgonskrin i O d e n s e D o m k y r k a « , Årb
OldkHist 1935, 155-68. - Sven Arnvig, »Et nadverbillede fra St. Knuds kirke«, FyMi 1954, 50f. - Henrik
Møller, »Hullerne i k o n g Hans' kranium«, Medicinsk
Forum 15, 5, 1962, 129-41. - K. C. H o l m , » N y t liv i
gamle bygninger«, FyStbog 1978, 7-14. - Tore N y berg, »St. K n u d and St. K n u d ' s Church«, Hagiography and Medieval Literature, O d e n s e 1981, 100-110.

KILDER OG HENVISNINGER
- Jens Vellev, »Helgenskrinene i Sct. Knuds i
Odense«, FyStbog 1981, 15-44. - Erik Skov, »Claus
Bergs altertavle i Skt. Knuds kirke i Odense«, Polykrom skulptur og maleri på træ (Steen Bjarnhof og Verner T h o m s e n , red.), K b h . 1982, 72-80. - Fritz T h o d e ,
»Den igangværende restaurering af Claus Bergs altertavle i Odense«, smst., 106-11. - Samme, »Odense
domkirkes Claus Berg altertavle under restaurering«,
FyStbog 1982, 26-44. - Richard G. Nielsen, Odense
Sankt Knuds kirke, O d e n s e 1986. - Jens Vellev, »Helgenskrinene i O d e n s e - f u n d og forskning 15821986«, Knuds-Bogen, 1986, 123-56. - Isabella Tkocz
og Kaj R.Jensen, »Antropologiske undersøgelser af
skelettet i skrinet med de snoede søjler«, Knuds-Bogen, 1986, 117-22. - Peter Pentz, »Alterskabet i Sct.
Knuds kirke i O d e n s e og Erhard Schöns rosenkrans«,
ICO 3, Sthlm. 1986, 32-38. - Samme, »Odensetavlen
og rosenkransmotivet. De teologiske forudsætninger
for hovedfeltets fremstilling på altertavlen i St.
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Knuds kirke i Odense«, hikuin 14, H ø j b j e r g 1988,
159-72. - Hans Bjørn, »Jeg vil blive hos Eders
Nåde«, Skalk 6, H ø j b j e r g 1989, 14-20. - H. Erik Olesen, »Margrethe Skovgaards gravsten i Sankt Knuds
kirke i Odense«, Heraldisk Tidsskrift 7, 61, 1990 18-27.
- Birgitte Bøggild Johannsen og H u g o Johannsen,
»Den y d m y g e soldat og udødeligheden. Wilhelm van
den Blockes gravmæle i O d e n s e domkirke«, Synligt
og Usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, Herning 1990,
95-114. - Bent Østergaard, »Våbenskjolde på en alterstage«, Heraldisk Tidsskrift, 7 66, 1992, 284-85. - Ulla
Kjær og Birgitte Bøggild Johannsen, »Hvad kisterne
gemte. Om undersøgelsen af helgenskrinene og
knoglekisten med »Erik Klippings døtre« i O d e n s e
domkirke«, FyStbog 1993, 95-108. - Birgitte Bøggild
Johannsen, »Hvorledes Odense domkirkes prædikestol blev til tre«, NMArb 1994, 98-113. - J ø r g e n N y b o
Rasmussen, Claus Bergs kongelige altertavle og franciskanerne, Kbh. 1996.
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Fig. 814. Prospekt af domkirken, set fra Odense å, o. 1859. Oliemaleri af Simon Chr. Bondo. Landsarkivet for
Fyn. NE fot. 1990. - View of the Cathedral seen from the river, c. 1859. Oil painting by Simon Chr. Bondo.

O D E N S E CATHEDRAL • ST. K N U D ' S C H U R C H
ENGLISH SUMMARY

HISTORICAL B A C K G R O U N D
(pp. 75-86)
T h e assassination of King Canute II in Odense
on the 10. July 1086 was an event of crucial significance both for the ecclesiastical life of the
t o w n in general and for the Cathedral in particular. In 1095 the mortal remains of the king
saint were m o v e d to the crypt of the church
built of calacareous tufa, the later Cathedral. A
few years afterwards on the 19. April 1100 they

were laid to rest in a shrine and placed on the
high altar. T h e church with attached Benedictine monastery would become the centre of his
cult, and already in the early 1100s it was named
after the King with the dedication: " T h e church
of Christ, the Virgin M a r y and the blessed m a r tyrs, St. Alban and St. Canute in Odense". A
confirmation of the m o n k s ' privileges in 1139
reveals that the monastery church held the status
of cathedral. It meant, moreover, that the c o m m u n i t y of m o n k s functioned as the chapter, a

ENGLISH SUMMARY

position it held - apart f r o m a short break
1474-90 - until the Reformation.
St. K n u d ' s C h u r c h continued to serve as the
principal church in the Funen diocese after the
Reformation, and it also became a parish church
in 1618 u p o n taking over the old parish of St.
Alban.
T h e Cathedral's accounts, preserved f r o m
1618 onwards, reveal that the building and f u r niture were considerably restored at that time,
although a restoration - notably of the building
- had been undertaken back in the 1580s. Extensive repairs were carried out at the end of the
17th century, likewise in the period 1749-54, and
in 1868-75 the major restoration under the direction of J. D. Herholdt.

M E D I E V A L ALTARS A N D C H A P E L S
(pp. 87-91)
Little is k n o w n about the Cathedral's altars and
chapels in the Middle Ages. T h e high altar was
probably dedicated to St. Canute, and presumably also to Christ, the Virgin M a r y and St. Alban. There were also side altars consecrated to
St. Canute, St. Anne, C o r p u s Christi and St.
Lawrence, as well as altars named after the bishops
Jens Andersen Beldenak an N a v n e Gyrstinge
(Our Lady's altar). Lastly, the following chapels
are k n o w n : St. Benedict's chapel and St. Canute's chapel (Bishop Mogens Krafse's chapel).

S U R R O U N D I N G S (pp. 93-103)
With its high tower crowned by a spire the C a thedral has for centuries stood out as a fixed
point in the distance whether beheld f r o m its
landward side or f r o m the sea. Seen f r o m the
river Odense Å and neighbouring parkland the
setting of St. K n u d ' s C h u r c h has not undergone
great changes since the oldest building phase of
the church; however, when turning to face the
other cardinal points we find that the townscape
has to a marked extent altered in character.
T h e oldest traces of buildings f r o m the early
Middle Ages have come to light north of the
river on what was originally a morainal ridge
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with a sharp drop to the south. †St. Alban's, the
oldest church in Odense, stood in the same vicinity. Directly south-west of this w o u l d be the
site chosen for the Cathedral and large Benedictine monastery, possibly as a consequence of
royal possessions in the area. St. K n u d ' s Church
m a y have been built close to, or even on the
king's estate - a parallel to the situation in Roskilde, Dalby and Lund. T h e bishop also had a
great estate to the north of the river, east of the
Cathedral, although this m a n o r is first documented in the 1400s.
In the Middle Ages, the Cathedral stood in
the northern part of an extensive monastic complex of buildings d o w n towards the river. T h e
boundary between the monastery and the surrounding t o w n was f o r m e d by the cemetery and
main traffic route, namely Overgade and Vestergade with three market places or squares: Fisketorvet, Flakhaven and Klingenberg, where a
n u m b e r of late medieval craftsmen's guilds had
guildhalls, and where the t o w n hall was situated
- the administrative centre of the town. A street
running north/south, Munkemøllestræde, linked
Klingenberg with M u n k e Mølle, a large watermill o w n e d by the monastery since the 12th century.
T h e Reformation gave rise to several alterations to the surroundings of the Cathedral. T h e
demolition of St. Alban's Church, and by royal
c o m m a n d the laying-out of a public square on
the site, led to large-scale building works east
and north of the Cathedral, and in time the area
was distinguished by the addition of some large
residences o w n e d by members of Funen's nobility, councillors of state, well-to-do merchants,
and the learned class. To this picture of the Cathedral's environs belonged a complex of three
school buildings which housed the Latin School,
a board school called the Danish School, and
ultimately the G y m n a s i u m , founded in 1621 in
what was formerly the old east wing of the
monastery.
In the course of the 19th century through to
very recent times some drastic changes were
made to the vicinity of the Cathedral. T h e
steady g r o w t h of the urban c o m m u n i t y brought
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an increasing demand for n e w buildings, road
extensions and m o r e squares. From the mid
1800s there was, at the same time, a n u m b e r of
people w h o supported the idea of exposing the
Cathedral to view, so that it w o u l d be s h o w n
off in all its splendour f r o m the t o w n ' s principal
street. However, the gradual reduction of the
churchyard and demolition of the old group of
buildings west of the Cathedral were sooner
motivated by a desire to establish better, wider
thoroughfares t h r o u g h the town. Spared,
though, were the green areas south of the C a thedral, where a large park, viz. the H. C. A n dersen Garden (or 'Eventyrhaven' (fairy tale
garden)) was laid out in the 1940s, based on the
designs of the landscape architects P. Wad and
C. T h . Sørensen.

ST. K N U D ' S C H U R C H Y A R D
(pp. 104-130)
There was probably a churchyard attached to
the monastery of St. K n u d f r o m the beginning,
but precisely h o w far it extended in the Middle
Ages cannot be ascertained in detail. To the
north-east the churchyard adjoined the south
and west walls of St. Alban's churchyard,
whereas to the north it appears to have continued right up to Bishop M o g e n s Krafse's property (later N o . 16 St. Alban's Square). At the beginning of the 1500s the churchyard was extended into Flakhaven's land to the north-west,
but the cart-road f r o m M u n k e Mølle and the
monastery's o w n buildings probably served as
the churchyard's boundaries to the west and
south. Medieval graves have only been localised
east of the church (p. 106 ff.).
After the Reformation the churchyard was
partially t r i m m e d away to the north when a
street was built f r o m Flakhaven to St. Alban's
Square, although this was compensated for to
some degree by incorporating a garden into the
churchyard, presumably west of the Cathedral
near the Latin School. A burial directive f r o m
1682 gives the plan of the churchyard, and enumerates its division into t w o parts. In addition
to this was the plot for the poor, where tithe

payers were also entitled to a free burial in the
cloister south of the church.
A rearrangement of the churchyard was discussed in the 1860s w h e n the major restoration
of the Cathedral was being planned. T h e d e m o lition of a n u m b e r of buildings close to the
churchyard or even in it (Brohm's Gård, the
Danish School, the Latin School, and Beldenak's Gård) brought to the forefont the need to
regulate the churchyard and to establish its precise limits.
T h e past 100 years have brought about a
steady reduction of the churchyard precincts. It
began in 1883 w h e n about 1974 sq. yards were
relinquished to provide land for enlarging the
t o w n ' s market places, and it continued in the
present century with the extension of existing
streets and building of n e w thoroughfares to the
north and west of the Cathedral.
Boundary walls and entrances (p.111). Marked in
the north and north-west by w r o u g h t - i r o n railings made in 1866 after a drawing by J . D . H e r holdt. To the south-west a m o r e recent l o w
brick wall abuts the cloister.
†Boundary walls (p. 112). There are no surviving records concerning the oldest boundary
walls to the north and west. In 1542 the churchyard wall facing north was presumably rebuilt
w h e n St. Alban's Square was laid out. T h e other
sides also had a boundary wall, the repairs to
which are regularly mentioned in records f r o m
the 17th century and early 18th century. During
the major restoration of the 1750s the wall was
replaced by a fence but this was demolished after about a century and superseded by the present w r o u g h t - i r o n railings.
†Gates and gratings (pp. 114, 116). Braun's m a p
of Odense f r o m 1593 (fig. 15) showed three entrances to the east, north and west (viz. facing
St. Alban's Square, Flakhaven and Klingenberg
respectively), all three enriched by means of
corbie-stepped portals. T h e earliest mention of a
fourth entrance, to the north-west by the D a n ish School, is f r o m 1682. T h e threshold of each
gate was fitted with an iron grating in a w o o d e n
frame over a brick-lined pit.
†Vegetation and paving (p. 117). O n l y sparingly
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mentioned in the sources. In the 18th century and
up to the mid 19th century a large n u m b e r of
lime-trees f o r m e d avenues along the churchyard
walks, and were also part of the boundary to the
west.
Churchyard monuments (p. 117). In 1875 a m o n ument was erected to Bishop T h o m a s Kingo
(died in Odense in 1705) by the sculptor T h e o bald Stein, with funds raised by public collection. Originally at the north front of the Cathedral by the Valkendorf Chapel, but m o v e d to
the cloister in 1943.
Buildings near the church (p. 118). T h e great
Benedictine monastery, the nucleus of which
comprised a three-winged, heterogeneous c o m plex of buildings, is not here described m o r e
closely except for those parts which are of special significance in relation to the church (sacristy or consistorium) and the mortuary. At any
rate in the late Middle Ages a cloister provided a
sheltered walk to the south and west sides of the
Cathedral. A hospital and a school were situated
within the grounds of the monastery. Church
Hall (p. 121) converted in 1977 f r o m the former
G y m n a s i u m building, originally the east wing
of the monastery. Mortuary (p. 121), built in 1919
in the neo-Gothic style after drawings by Valdemar Schmidt, and located in the west wing of
the 1915-19 reconstruction of the monastery site.
†Mortuaries (p. 122). Three earlier mortuaries are
k n o w n , all of them abutting the north wall of
the monastery's south wing: 1) Built 1748-51, of
brickwork and half-timbering like 2) built
1827-28 after drawings by Johan Hanck. 3)
1877-79, brickbuilt by Carl Lendorf after d r a w ings by J. D. Herholdt (1864). Other †huildings
(p. 123). A m o n g smaller buildings either beside
the church or in the churchyard should be m e n tioned a n u m b e r of storehouses, a lime kiln, a
fire station, as well as diverse coach houses and
privies.
The clergy's official residences and schools (p.
124). In the late Middle Ages the bishop's residence was situated east of the Cathedral, in
buildings which later housed Det adelige Jomfrukloster (home for spinsters of high rank).
From 1538 the Lutheran superintendant (viz. the

equivalent of bishop) had his residence in the
former nunnery of St. Clare, west of the
church. T h e residence of the dean was situated at any rate in late medieval times - south of the
C h u r c h of O u r Lady. After the Reformation but
before 1680, w h e n the appointment was p e r m a nently attached to the Cathedral's parish priest
(pastor), this position was held in turn by the
pastors of the other parish churches in Odense
and accordingly the residence varied f r o m one
to the other. T h e Cathedral's parish priest and
his curate resided in Klaregade opposite the
bishop's palace; the former until 1746, however
the latter only until 1654. From 1816 the incumbency of curate was combined with the benefice
of pastor at the Greyfriars hospital and Odense's
w o r k h o u s e (abolished 1865), after which the curate was allotted an official residence at the hospital.
T h e medieval cathedral school has been either
a m o n g the monastic complex of buildings or in
a building in the churchyard, perhaps where the
Latin School was later housed. T h e Latin
School's building was rebuilt in 1597, 1693-97
and 1760-61. In 1637 a municipal primary
school, the Danish School was added to the
south-west corner of the building. T h e Latin
School, whose pupils were transferred in 1846
to n e w premises in Store Gråbrødrestræde, was
demolished in 1883, and the Danish School in
about 1865. In 1621 the Odense G y m n a s i u m was
founded to provide further education after the
Latin School, and the college inaugurated t w o
years later was accommodated until 1802 in the
old east wing of the monastery. Various institutions have afterwards been housed here.

THE BUILDING
Earlier research (pp. 138-54). T h e earliest attempt
to unravel the building phases of the church and
determine its architectural prototypes was by
Niels Laurits Høyen (1798-1870), w h e n in 1844 he
contributed to H . P . M u m m e ' s description
(Mumme). In his account Høyen, w h o had made
some important notes and sketches of the
church (figs. 53-54) as early as 1830, was the first
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to maintain that the existing brick building was
later than the one mentioned by Aelnoth f r o m
the close of the 11th century, and that it was not
begun until after the earlier church burnt d o w n
in 1247. In his view the present church had been
erected in stages f r o m east to west, culminating
with the five westernmost bays which, according to the inscription on the north aisle, were
built by Bishop Gisico (1286-1300). In Høyen's
opinion the architectural idiom had very little in
c o m m o n with contemporary Danish and N o r t h
German churches (for example, Marienkirche in
Lübeck). He maintained to the contrary that it
revealed the influence of 13 t h -century English
church architecture (articulation, the gallery
storey, the deep recess in the towerless west facade), and thus a testimonial to sustained contact with the country f r o m which the monastery's first m o n k s had been s u m m o n e d about the
year 1100.
H ø y e n ' s assessment was contested in connection with the publication of his collected writings in 1873, in which the article of 1844 had
been reprinted with an appendix by the architect
Ludvig Fenger (1833-1905). According to Fenger, w h o was able to profit f r o m archaeological
evidence which came to light during the major
restoration of the fabric in 1868-1875, the Gisico
building did not represent the church's youngest
phase, but rather the first stage in the rebuilding
of the older church. T h e chancel, three bays in
length, was purported to be a later, coarser repetition of the west part of the church, and the
linking t w o bays (called "the middle building")
between these t w o parts therefore inevitably the
youngest phase. Since the restoration had
s h o w n that the middle building was contemporary with a no longer extant north chapel, possibly St. K n u d ' s Chapel built in 1466, there
seemed m u c h to indicate that the rebuilding begun by Gisico did not reach completion until the
1400s, and that the record of a reconsecration of
the church in 1499 marked the end of the medieval rebuilding project.
Fenger's radical re-interpretation of Høyen's
exposition stirred great controversy, and a n u m ber of experts headed by J. D. Herholdt (1818-

1902), leader of the ongoing restoration, hotly
opposed this criticism of the late Master. As did
t w o local arbiters, Bishop C. T. Engelstoft (180589) and Archdeacon A. K. Damgaard (1808-1906).
Herholdt even exhorted the great authority on
Ribe Cathedral, Pastor Jacob Helms (1824-1906)
to challenge Fenger. On the question of St.
K n u d ' s architectural history Helms endeavoured
to uphold Høyen's chronology, however he
granted Fenger that the architectural background should not be searched for in England
but in the brick architecture of northern Germany. T h e dispute about the chronology of
building phases remained unresolved through
the rest of the 19th century. T h e controversy was
further complicated by the assumption that the
just discovered chancel crypt was part of the
original church f r o m c. 1100. A theory (cf. fig.
58) put forward by Herholdt's colleague, the architect Carl Lendorf (1839-1918). T h e confusion
by no means diminished w h e n the archaeologist
Henry Petersen (1849-96) in his publication on St.
K n u d ' s shrines (1886) puts forward the h y p o thesis that the stone church mentioned by Aeln o t h had not stood on the same site as the present church, but on the contrary ought to be
identified as the church of St. Alban demolished
in 1542 - viz. the stone-built successor of the
w o o d e n church in which King K n u d (Canute II)
was murdered!
T h e participants in the unresolved quarrel
during the 19th century about the building history of the church were all dead w h e n m u s e u m
curator Chr. Axel Jensen (1878-1952) in his account of the church's architecture (1926) had to
agree with Fenger on all essential points. He
pointed out that the restoration of 1868-75 in the
crypt had brought to light remains of calcareous
tufa which must have come f r o m the oldest
stone church - an observation which was not
curiously enough given emphasis. When the
church's heating plant had to be renewed in
1946, another m e m b e r of the National M u seum's staff, architect C. G. Schultz (1905-58)
seized the chance to trace - if possible - the
ground-plan of the earlier church. In a series of
strategic trial excavations, both within the exist-
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ing building and outside it, he succeeded in
1946-47 in establishing the extent and principal
plan of the tufa church (cf. fig. 63), which Fenger had in his conjectural drawing of 1896 (fig.
59) virtually anticipated. Schultz's interpretation
of his finds are unfortunately k n o w n only f r o m
the drawings he left. Evidently, he imagined
that the three-aisled pillared basilica with chancel, apse and transept w o u l d have had a facade
with t w o towers, and that the chancel had been
secondarily rebuilt with towers, possibly at the
same time as the crypt was extended to the
west. No firm evidence in relation to the west
facade came to light during the investigation,
and the drawings left by Schultz (cf. fig. 63c)
reveal that here, following building w o r k s in
the area west of the church, he went on to p r o pose an alternative, highly hypothetical reconstruction. In 1946 he had already detected the
traces of yet another apse wall of calcareous tufa
east of the church, as well as the heavy foundations of a later ambulatory, interpreted as a p r o posed ambulatory with radiating chapels contemporary with the Gisico building.
T h e German art historian Hubert Krins dealt
exhaustively with the church in his dissertation
(1966) on early stone churches in D e n m a r k . In
the main he accepted Schultz's reconstruction,
although in his opinion the transept was possibly lower, and he found nothing to suggest a
facade with t w o towers. He considered that the
building, notably including the chancel, corresponded entirely with the early Saxon tradition
(St. Cyriakus in Gernrode, Quedlinburg IV, St.
Adalbert in Aachen and St. Kilian in Höxter).
T h e striking resemblance between the foundation remains in the west and the course of the
present facade indicates that the west front of
the church built of calcareous tufa has also been
enriched by a large recess (cf. fig. 88). In which
case the motif was the only evidence of an architectural loan f r o m the m o n k s ' homeland, cf. the
monastery church in Tewkesbury, not far f r o m
Evesham, which still has a large facade recess.
Krins, like Schultz, presumed that the stone
church of such unprecedented size was begun
immediately after the assassination of King

K n u d in 1086 as a demonstration of power by
the C h u r c h and C r o w n . Conversely, t w o y o u n ger historians (Per Kristian Madsen, Axel Bolvig)
have set an earlier date for the foundation of the
church, and look u p o n it as one of several n e w
building projects which marked the diocesan division of 1060.

†THE C H U R C H OF
CALCAREOUS TUFA
(pp. 155-76)
A few traces of the first stone church are visible
in the present crypt and an adjoining burial vault
(cf. figs. 69, 76, 90 and 186). Apart f r o m these,
the reconstruction (figs. 65, 67) is based on
Schultz's measured plans and drawings, which
have been amalgamated in a plan (fig. 66) of the
excavations 1946-47, as well as in 1956 and later.
T h e graphic material is also supplemented by a
series of photographs.
Building materials were calcareous tufa on a
field-stone foundation. In all likelihood the
foundations, which f r o m the beginning have set
out the ground-plan of the entire church (fig.
67), indicate the courses of the support walls.
T h e y were overlaid by one or t w o levelling
courses of calcareous tufa to serve as the basis
for the walls above. T h e walls have been built as
faced double walls with a core of field stones
and stumps of calcareous turfa. No wall thicknesses have been ascertained with certainty, but
presumably the walls rose f r o m †plinths, and
were therefore narrower than the c. 140-45 cm
wide levelling courses.
T h e principal features revealed by the
church's ground-plan (fig. 65) were a nave with
three aisles in a pillared basilica 60 m long with
slightly projecting transept, chancel and crypt;
both the chancel and transept were enriched by
apses. T h e excavation in the remains of the crypt
(figs. 68-69, 72-79) - the only relic of the chancel - yielded traces of an original structure as
well as its rebuilding and extension. T h e original
crypt had a m o r e or less square (c. 9x9 m) main
central space and a stilted apse, undoubtedly
corresponding to the chancel above. In the
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western extension t w o passages through the
support wall of the chancel arch opened into
small square annexes, presumably the remains
of ways d o w n into the crypt. T h e original bearing system might have comprised four pillars in
the central space, and a similar n u m b e r in the
apse. Of these only traces of the apse's n o r t h west pillar, whose slight projection in relation to
the arch of the apse suggests the presence of wall
ribs for vaulting along the walls of the main central space. Lastly, foundation traces of an altar
and sarcophagus were detected which, together
with the preserved - later renewed - well on the
principal axis, represent the liturgical focal point
of the main central space.
T h e enlarged crypt was achieved by building a
western extension reaching about as far as the
middle of the transept. T h e original system of
vaults was removed and the extended interior
received twelve square pillars, of which the pillar on the b o u n d a r y between the apse and the
main r o o m was rectangular, probably an enlargement of the original pillar. Pillars had been
added along the rounding of the crypt; of which
the north-western pillar had a preserved chamfered base on a high plinth (fig. 79).
Obviously, the church's elevation can only be
roughly gauged f r o m the ground-plan, since the
latter yields no proof of details. Apart f r o m giving some idea of general features such as vaults
in the crypt and apses, raised chancel, and basilican construction of the nave, there are single
details which convey a m o r e specific f o r m . For
example, the absence of imposts on the easternmost pair of pillars towards the nave indicates that the nave apparently reached as far as
the chancel, unbroken by a separate bay for the
crossing. This disposition indicates that the
transepts m a y have been in the nature of chapellike annexes, the walls of which w o u l d not have
been as high as those of the nave. As far as the
nave is concerned, traces in the joins between
the Gisico building and the middle-building
demonstrate that the walls of the clerestory rose
to a height of c. 14-14.5 m over floor level (cf.
figs. 144-45). Therefore the dimensions do not
rule out the possibility of a tribune. If so it

w o u l d have provided the model for the triforium of the brick-built church. T h e west f r o n t
represents another possible example of a transmission of a motif f r o m the church of calcareous
tufa to the brick-built successor. Here, Krins
pointed out (see above) the striking similarity
between the excavated remains of its inner face
and the west front of the Gisico building; and,
furthermore, that the small rooms at the west
end of the side aisles did not appear to represent
the eventual remains of flanking towers.
Dating. T h e church built of calcareous tufa is
undoubtedly identical with the church m e n tioned in Aelnoth's chronicle (c. 1120) of the torment and canonisation of King Knud. In it a
description is given of K n u d ' s elevatio in April
1095, w h e n the mortal remains of the king were
disinterred f r o m their resting place in St. Alban's Church and ceremoniously removed to
the stone church south of this ("ad basilicam australem, insigni lapideo tabulatu a fundamentis erectam"). Here, the deceased was laid in a stone
coffin ("saxeo sarcofago") which was placed in the
crypt ("in cripta"). On 19. April 1100 the king
saint was enshrined on the high altar, in the
shrine which is still preserved. Aelnoth stresses
that in 1095 the church was still not completed,
but that " n o w " , i.e. at the time of the writing of
the chronicle, it was consecrated in the name of
St. K n u d - but the building need not necessarily
have been fully completed.
As already stated research has been divided on
the question of what point in time the construction of the church began. However, the historical circumstances, and particularly the building's dimensions, which exceeded those of all
other Danish churches except for the cathedral
in Lund, suggest that the initiative resulted f r o m
a special chain of events. T h e m u r d e r of the
king, in the church of St. Alban in 1086, made it
necessary for the C h u r c h and the C r o w n to give
a challenging answer by means of a m o n u m e n tal edifice to serve as the setting for the shrine of
the martyred king, whose canonisation w o u l d
strengthen both the claim to the throne of Estrid's sons, and the position of the C h u r c h
within the realm.
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Fig. 815a-b. †Frådstenskirken, jfr. fig. 83 og 88. a. Ydre o. 1150, set fra nordøst. b. Ydre o. 1200, set fra sydvest.
Isometriske rekonstruktioner ved M o g e n s Vedsø 1995. 1:900. - The †church of calcareous tufa, cf. figs. 83 and 88. a.
Exterior c. 1150 seen from the north-east. b. Exterior c. 1200 seen from the south-west.

Architectural prototypes. As a type the basilica
with a nave and t w o aisles, an apse enriching the
chancel, a transept and a crypt, must be considered virtually obligatory a m o n g the larger
churches of the 11th century. In a local context
alone the renewal of Lund Cathedral likewise
resulted in an enriched east end, whereas the older and contemporary stone churches at Dalby,
Roskilde and Slagelse were m o r e simple. Seen in
a broader context the ground-plan, specially of
the east part of the church, discloses links with
Saxon church architecture, whereas the choice
of the pillared basilica and, presumably, of the
lower transepts, is sooner inspired by architecture in the Lower Rhine and Maas areas. At any
rate contact with the L o w Countries and E n g land was lively at this time, to which the m a r riage of K n u d to Edel, the daugher of Robert,
D u k e of Flanders bears witness, and later when
the m o n k s of Evesham were sent for.
T h e church's ground-plan was presumably
set out shortly after 1086. Walling techniques related to those of other early stone churches in
D e n m a r k (Dalby, O u r Lady in Roskilde and

Slangerup), as well as some uncertainty, in the
crypt for example, give reason to believe that
the master builder had his roots in this environment. T h e n e w basilica in Lund, and the
crypt of the former cathedral in Århus (now the
church of O u r Lady) represent a m o r e advanced
stage. If we accept the assumption of a west
front with a deep recess, this is probably the
solitary token of influence f r o m the Benedictine
m o n k s of Evesham. In which case a towerless
facade of this kind must represent a revision of
the original project, and it is unlikely to have
been begun before the 1120s at the earliest.
Alterations to the stone church. T h e archaeological excavations 1946 brought to light i m m e d i ately to the east of the present chancel gable the
remains of a semicircular foundation of field
stones, which bore traces of calcareous tufa m a sonry. Schultz first interpreted the vestiges of
masonry as the relics of a chancel rotunda, but
later j u d g e d it to be the apse in an extension of
the chancel. However, whether it represents a
first project or a later alteration (perhaps in connection with a possible fire in 1157), it seems
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unlikely that the foundation has ever been put to
use. In any event, no apse was found here when
the present chancel was begun c. 1400.

THE BRICK-BUILT C H U R C H
(pp. 177-280)
Plans, facades, sections and details (pp. 178-91)
The Gisico building. T h e oldest part of the brickbuilt church is the five westernmost bays
erected, according to the inscription on the
north wall, by Bishop Gisico (1286-1300). T h e
church, which is unlikely to have been c o m pleted during the bishop's term of office, stood
for m o r e than one hundred and fifty years as a
self-contained structure west of the old transept.
Materials and technique. T h e building stands
for the greater part on the foundations of the
demolished church. A brick-built octagonal
plinth (figs. 130, 132) serves as the structural basis for the c o m p o u n d pillars.
T h e principal building material is dark red
bricks, the average size of which being 27.5-28x
13,5x9 cm. T h e bricks are laid in regular ' m o n k '
bond
(stretcher-stretcher-header).
Moulded
bricks are employed for moulding on pillars,
doors and w i n d o w s , etc; they are usually made
f r o m bricks of the normal size (figs. 273-74),
and as such can be included in the regular bond.
A n u m b e r of moulded bricks, chiefly on the external face by apertures, have a black or dark
green glaze as emphasis. A hole (fig. 144) of later
date in the fabric reveals that the walls were
through-built.
The exterior. T h e spare, ascetic brick building,
whose effect was only mellowed through the
use of glazed ware to emphasise details of the
fabric's articulation, displays greater ornament
on the north front than on the m o r e simple
south front. T h e variation thus drew attention
to the facade on view f r o m the town, viz. the
north front, whereas the south front overlooking the monastery faced away f r o m the outer
world. E v e r y w h e r e the building had been
erected on a high plinth which had dripstones of
glazed brick. Both dripstones and the brick tracery in w i n d o w s were completely renewed in

1868-75, but the renewal of the latter was only
partly based on preserved fragments.
T h e original sihouette of the architectural
highlight, the west front, was lost when the t o w e r
was built in the second half of the 16th century.
However, in the present discussion, the west
front is interpreted as an updated repetition of
the early facade. Traces in the brickwork above
the 22 m high recess shows that the basilican
construction of the central part has terminated
in broad corbie steps; a bell m a y have been suspended in the surmounting step (fig. 108).
Moreover, this portal-like front is confirmed by
old drawings (cf. figs. 109, 230). Details of the
facade's medieval part n o w bear the mark of the
restoration of 1868-75, when wholly unauthenticated corbie-stepped gables were added to the
side aisles and the central portal was set-off by
quatrefoil string-courses and circular recesses.
T h e portal has also been reconstructed but, like
the moulding of w i n d o w jambs, evidently on
the basis of existing traces.
Behind the facade is concealed an unusual system of staircases (figs. 110-16) which once gave
access to the following: 1) loft over the nave and
side aisles, 2) †gallery at the west end of the
nave, which linked the loft space above the side
aisles, 3) the bell h u n g either in the uppermost
†corbie step, or in a †timber ridge turret behind
it. T h e original entrance f r o m the church to the
staircases has been in the western corners of the
side aisles (re-established 1868-75 in the case of
the south side aisle), whereas the doorways
piercing the facade (in their present f o r m f r o m
1868-75) seem to have been built about 1600.
Originally, the triangular gable above nave was
steeper, and the staircase opened into the loft
through t w o round-arched doors, of which the
one to the north still opens into the loft, whereas
the other d o o r w a y situated higher up has either
led to the w o o d e n ridge turret close to it, or
communicated with a catwalk across the tie
beams. Below the latter door is a deep niche
(fig. 116) with traces of a round-arched hatch for
hoisting of building materials. Until its walling-up the hatch was seen at the top of the great
recess of the facade.
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Fig. 816a-b. D o m k i r k e n o. 1350, jfr. fig. 105 og 150. a. Ydre, set fra sydvest. b. Ydre, set fra nordøst. Isometriske
rekonstruktioner ved M o g e n s Vedsø 1995. 1:900. - The Cathedral c. 1350 after erection of the Gisico building west of
the Romanesque transept and chancel, cf. figs. 105 and 150. a. Exterior seen from the south-west. b. Exterior seen from the
north-east.

The north facade is notable for its projecting
portal's rich moulding, crowned by a rose-wind o w (fig. 149); both were largely recreated in
1868-75 on the basis of extant traces. T h e piers
of the side aisles have corner markings of glazed
bricks above the plinth, and a medieval brick
incised before being fired with the rendering of
a monstrance is built into the front of the fourth
pier f r o m the west (fig. 282). T h e section's easternmost pier is younger, in that it was not built
until after the Romanesque transept had been
demolished.
The south facade (fig. 119) is characterised to a
greater degree than the north front by faced
walls and other f o r m s of standardisation which
n o w conceal traces of additions to the fabric.
However, it is still very evident that details in
the side aisles, cf. doors and inscriptions, have
been symmetrically disposed around a n o w vanished extension abutting the third bay f r o m the
west (cf. fig. 105). This also explains w h y only
the first, second and fifth piers date back to m e dieval times. T h e t w o small doors (fig. 119), the

easternmost of which was discovered in
1868-75, appear to be correctly rerestored.
Inscriptions on the fabric (figs. 122-27) are preserved outside beneath the cornices of the side
aisles; here, glazed tiles inscribed with majuscules in verses with middle and end rhymes (leonine verse). T h e inscription on the north facade (p. 210 ff.) consists of four verses and it
names Bishop Gisico (1286-1300), whereas the
inscription on the south facade (pp. 212-214)
amounts to nine verses and gives a date, p r o b ably 1301, and the name of an otherwise u n k n o w n person Nicolaus Petri, hidden as an acrostic. T h e inscriptions were previously looked
u p o n as a whole, but formal and textual differences contradict this and the incriptions, which
have been scrutinised and translated anew (Fritz
Saaby Petersen), are individually treated in the
present study. Particularly the inscriptions on
the south front heavily reflect the restoration of
1868-75, although carried out so that it is possible to differentiate between the n e w and old
lettering tiles (cf. fig. 125).
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In the north, where most of the third verse
and almost all the fourth verse are lost, each tile
displays just one letter, carved with a knife f r o m
a template. T h e tiles, set in an original stringcourse, are glazed black except for the letter itself. T h e latter has probably been touched up
with mortar.
T h e situation differs in so far as the south facade is concerned, since the far lengthier inscription is disposed in t w o lines symmetrically
around a no longer extant chapel abutting the
third bay. T h e tiles (only t w o courses in height
as opposed to three courses on the north facade)
display two, sometimes three letters, and these
standardised majuscules are stamped with dies
into the soft clay; the surface is glazed green.
T h e inscription on the south front had to be extensively restored in 1868-75 w h e n a r o w of
eroded tiles was replaced (marked by halving
the tile-width). T h e basis for the n e w lettering
was uncertain and it included, inter alia, secondary painted letters. In the n e w reading therefore
w o r d s (italicised) are included which disagree
with the present appearance of the inscription.
Square brackets signify the places where the
original text is lost, and round brackets are used
w h e n expanding abbreviations.
Indeed, the disparity between the inscriptions
m o r e than suggests that they represent t w o separate statements which are unlikely to have been
made within the same limited span of time, nor
are their contents conceived in the same contemporary light. T h e inscription on the north
front faces the t o w n and proclaims Bishop Gisico's role as the master builder of the n e w
church. On the south front, on the other hand,
the inscription containing the acrostic seems to
refer to an underlying understanding and be addressed to the monks. It contains partly an appeal for funds to help with building the edifice,
and partly the date 1301, w h e n "one, w h o can be
named (Nicolaus Petri), brought the building
into use". From an architectural point of view, it
is unlikely that the five bays of the Gisico building were completed by 1301, and it cannot be
entirely ruled out that the inscription on the
south front, whose date can theoretically be read

as either 1310 or 1330, is in fact a secondary one.
T h e light, graceful interior of the Gisico building (figs. 51, 128-41) is characterised by the soaring u p w a r d articulation of the H i g h Gothic. T h e
core of this structure are the c o m p o u n d pillars
of the arcades (figs. 129-32), which were heavily
restored in 1868-75. T h e type is very familiar:
composed in the f o r m of t w o quadrilaterals
turned on edge (viz. t w o rhombi): one, a rectangle (with chamfered corners), the long sides of
which are aligned with the longitudinal axis of
the church; the other, a right-angled square, the
projecting corners of which are softened by
moulding which is continued in the arcade
arches and vaulting, although there are one or
t w o illogical gaps in the moulding of the arcades. Originally, the piers rose f r o m a brickbuilt octagonal plinth above which was a
moulded limestone base (now only preserved in
the free-standing pier furthest west in the north
row). T h e plinth and base have not been reconstructed, instead the piers n o w have s m o o t h
brick-built bases corresponding to those in the
chancel and middle-building. T h e piers have encircling string-courses only broken by the
mouldings for the vaulting of the nave.
T h e triforia, in the f o r m of pointed (segmental) arches, overlook the loft above the side aisles. T h e y were all originally open and linked by
a †gallery level with the sill of the west w i n d o w
in the nave (cf. fig. 113). Most of the triforia
were walled up when the tower and organ loft
were built, but with the exception of the t w o
most westerly ones, they were opened up again
in 1868-75 and given w i n d o w panes.
T h e clerestory's vaults spring f r o m five pairs
of capitals. H o w e v e r those between the first and
second bays are presumably concealed behind
the retaining wall for the later tower. T h e capitals between the second and third bays (fig. 137)
stand out by virtue of their purely architectural
f o r m , which is related to the kind found in the
corners of the westernmost vault in the nave
(fig. 136). T h e rest (figs. 138-40), which constitutes a homogeneous group despite slight variations, are embellished with different kinds of
foliate ornament (oak leaves, vine leaves, and
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palm fronds). T h e capitals cannot be closely examined, but they are presumably of limestone,
although the possibility that they are modelled
in stucco like a n u m b e r of related examples in
north German churches cannot be excluded.
In the five clerestory vaults, sharply ridged
tripartite ribs (fig. 273 u) f o r m an incomplete
star-shape. T h e same kind of moulded brick is
used for the transverse arches, whereas the wall
ribs are of plain, chamfered bricks. Above the
vaults whole bricks have been used to reinforce
the lower part of the vault cells, and between the
bays there are small cross-walls above the transverse arches (cf. fig. 142).
Both side aisles are terminated by deep,
pointed recesses, the plan of which corresponds
to the nave's external recess. T h e vaults of the
side aisles have the same f o r m of ribs as the
nave, whereas the vault-pillars are reconstructions f r o m 1868-75 with bases and string-courses
similar to those of the arcade piers.
Generally speaking the various building phases
can still be identified. Initially the entire nave of
the church built of calcareous tufa was demolished as far as the transept, although for a time
the south aisle was left standing to screen the
monastery site. Preserved corners (cf. figs. 144,
146) reveal that the longitudinal walls were built
f r o m the old transept to the east and continued
towards west, corresponding to the reading direction of the inscription in the north aisle. On
the south wall of the clerestory it can be seen
h o w the even masonry of the corner above the
roof of the transept is followed by vertical
toothing (cf. figs. 144-45), thereby indirectly
giving us information about the height of its
predecessor. O t h e r toothings reveal that the arcade walls up to triforium level joined the west
gable, the upper part of which was, besides, first
built after the roof over the nave had been
erected. Moreover, putlog holes several courses
in height, through the entire width of wall,
mark the horizontal building phases of the clerestory walls (sills of triforia - vault capitals crown of wall), and they were used for putting
up flying scaffolding.
Dating. Bishop Gisico (1286-1300) is declared
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the builder of the renewed nave in the inscription on the outside of the north aisle ("Hoc opus
erexit Phynensis Gisico preses ..."), and its equivalent on the outside of the south aisle relates that
the building was brought into use in 1301. Even
though it is doubtful whether the inscription on
the south side really has been put up in 1301 (see
above), there can be no doubt that Gisico was
looked u p o n by his contemporaries as the instigator of the n e w building. Tradition has it
that a possible fire during the troubled times of
1247 which bordered on civil war was the reason for the rebuilding, although it did not commence until m o r e than thirty years later, nor did
the first phase include the chancel and transept
since these were still usable. Possibly reasons of
prestige were an equally important impetus behind the n e w project, which should certainly be
seen in the light of the C r o w n ' s revived interest
in Odense (founding the Greyfriars monastery
in 1279 for the burial place of Erik Glipping; the
convening of important assemblies).
T h e project seems to have been planned already by Gisico's predecessor, Bishop Jens, (letters of indulgence 1284 and 1285), but a series of
n e w indulgences in which Gisico's successor
Peder Pagh in 1305 seeks support for "rebuilding the burned d o w n church" implies that the
undertaking was not completed. Whether the
indulgence issued in 1345 "for the completion of
the church building begun so many years ago"
refers to the Gisico building, or other parts of
the scheme for modernisation, the chancel for
example, must remain an open question. In
view of the fact that the closest parallels to the
vaults and capitals in the nave are found in, respectively, the Greyfriars' churches of Odense
(consecrated 1343) and Svendborg (consecrated
1361), it seems probable that time dragged on
before the building project finally came to an
end.
Architectural prototypes. T h e models for the
Gisico building's structure and decorative details are found in the Gothic brick architecture of
north Germany and the Baltic area f r o m the last
third of the 13th century. Of central interest in
this context is the arcade pier which appears to
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be a simplified and not quite as formal version
of the chancel piers in Lübeck's Marienkirche
and in S. Nicolai in Stralsund. T h e datings of
the t w o key north German m o n u m e n t s are disputed, but at all events the piers in Odense,
which must have been d r a w n in the 1280s, represent an astonishingly early appropriation of
the n e w idiom. O t h e r details such as the m o u l d ing on doors and w i n d o w s , the use of glazed
bricks, and foliate capitals point in the same direction, although unquestionable archetypes
have not been established. T h e closest parallels
to the Odense capitals are found in Schleswig
and Svendborg.
Parallels to the inscriptions on the outside of
the Gisico building, and the unusual star-shape
of the nave vault seem sooner to be found amid
the tremendous building activity of the German
order of chivalry about 1300 in the region round
Visla, cf. the inscriptions at Marienburg, S.Jak o b in T h o r n , and others; the stellar vault in
Pelplin).
In contrast to its detail the Gisico building as
an architectural entirety is not derived f r o m "the
cathedral Gothic" of north Germany or other
m o n u m e n t a l w o r k s in the broad belt of brick
architecture along the south coast of the Baltic
Sea. Both its ascetic exterior and absence of flying buttresses, as well as the tripartite structure
of the clerestory wall, does not reflect Marienkirche, the key m o n u m e n t in Lübeck. On the
other hand, the English influence which Høyen,
Beckett, et al. felt they discerned in the triforia
openings, the towerless facade and the stellar
vault, is scarcely testimony to renewed contact
with the Evesham m o n k s ' native land; except
perhaps the vaults which might be an indirect
reflection of influence f r o m that direction.
Instead, the Gisico building's tripartite clerestory wall m a y be a repetition of the structural
system of the old church, exactly as assumed in
the case of the recess on the west facade. In
which case the church is a modernisation of the
old building which, inspired by contemporary
Hanseatic brick Gothic, simply appears in a n e w
guise. There can be little doubt that the Odense
bishop s u m m o n e d brickbuilders f r o m north

Germany, possibly even f r o m Lübeck, w h o
were familiar with the n e w moulded-brick technique. This would, moreover, fall in line with
the very close links which existed between the
Hanseatic League and the Danish king w h o entered into a pact in 1284 in Odense with the
rulers and trading cities of north Germany. Just
as both Danish and Hanseatic negotiators attended the assembly at Gulbergshede in 1285
w h e n letters of indulgence were issued in connection with the building of the Cathedral.
T h e north German influence, which was
freshly interpreted in the Gisico building, later
manifested itself in the second decade of the 14th
century in the architecture of the t w o big n e w
churches on each side of the Sound (†church of
O u r Lady in Copenhagen, and St. Peter's
church in Malmø). These buildings, however,
are m o r e reliant on the north German p r o t o types, not only in technique and details but also
in their over-ruling structure. On the other
hand, the mason's lodge of the Odense Cathedral site seems to have exerted an influence on a
n u m b e r of n e w churches in the 1300s, viz. the
Greyfriars churches in Odense and Svendborg,
both in Funen, and across Store Bælt with the
renewal of St. Michael's church in Slagelse.
Proposed †chancel. Although, contrary to general practice, the building of the n e w church of
brick began f r o m the west end, scholars have
naturally held that an over-all plan for the rebuilding has surely existed f r o m the beginning.
Early on Fenger, for example, imagined plans
perhaps of a high Gothic ambulatory with radiating chapels, and when Schultz in 1946 localised some foundations (partly already known) in
the d o w n w a r d sloping terrain east of the present
church, he felt that these substantiated the h y pothesis. It is, however, difficult to combine
these exposed, heavily disturbed foundations of
field stones without any indication of continuous walling, with the notion of radiating
chapels, still less the alternative suggestion: a
large octagonal chancel rotunda (cf. fig. 64). In
this light, then, perhaps the most feasible interpretation is that these remains of foundations
are relics f r o m a proposed polygonal ambula-
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tory, which m a y have been begun in the 14th
century after the completion of the Gisico building but never finished. To what extent this a m bulatory with a five-eighth-part termination - a
type found in several medieval churches in
towns - might have corresponded to the plans
in hand at the time of Bishop Gisico is a question which cannot be answered. Perhaps it represents a simplification, just as the present
chancel begun at long last about 1400 could well
be called "an austerity model".
The chancel, comprising the church's three
most easterly bays and the recreated (1873-75)
crypt, was probably built over a fairly long period of time in the first half of the 15th century;
to begin with extending only as far as the old
transept (cf. below). It replaced the Romanesque
chancel, whose lay-out influenced the n e w
building project (crypt, quadratic bays in the
chancel determined by the Romanesque apse).
T h e project has rightly been described as a repetition of the Gisico building simply with sparser
details (no cordon cornice, no piers had
moulded plinths, no string-course, no carved
capitals).
There are indications of uncertain planning on
a n u m b e r of points, possibly partly as a result of
revisions in the original building p r o g r a m m e .
For example, the a w k w a r d l y n a r r o w third bay
intended for vaulting seems surprising: 1) If the
intention was a regular division of bays corresponding to that of the Gisico building, it would
have been m o r e reasonable to set out as m u c h of
a normal arcade as space permitted. 2) T h e triforia and w i n d o w s in the clerestory walls are
smaller and set lower than those in the Gisico
building (cf. fig. 98), for which reason the
crown of the wall and b o t t o m of w i n d o w s had
to be raised after the removal of the old transept,
and the merging of the western and eastern parts
of the n e w church. Against this background,
then, it seems m o r e likely that the master builder has been influenced by earlier plans f r o m the
time of Bishop Gisico in which the transition
f r o m chancel to nave was marked by a transept?
However, it ought to be added that such an arrangement is not easily fitted into existing con-
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texts, either if one imagines it projecting like the
Romanesque transept or only marked by a
change in elevation.
Materials and technique. T h e chancel is built
partly on sloping ground to the east, perhaps for
this reason with somewhat thicker walls on
foundations of boulders (figs. 153-55). T h e
walls are of brick (26-28.5x12-14 x 8-9.5 cm),
mainly red or dark red bricks, but sometimes
yellowish - a variation which reflects stages in
the building process. In contrast to the Gisico
section, the brickwork is chiefly laid in Polish
bond (stretcher-header-stretcher in each course),
and the walls are double walls.
Exterior. In all essentials the chancel looks like
a repetition of the Gisico building, although less
completely conceived, and with details which
resulted f r o m gradual adjustments made during
the various stages of construction. Firstly, for
example, the absence of the cordon cornice
(added on the north side in 1868-75) and lacking
coordination between the axes of w i n d o w s in
side aisle and clerestory (cf. fig. 94-95), whereas
a striking secondary adjustment is walling up
the base of the clerestory w i n d o w s , and adding
a quatrefoil frieze to the crown of the wall (cf.
figs. 98, 157-58, 179).
T h e east gable appears to be a simplified repetition of the west facade, and like the latter it,
too, is marked by the restoration of 1868-75 (cf.
figs. 97 and 247). Increasing the height of the
buttresses (compare fig. 247 with fig. 255),
which Herholdt for aesthetic reasons incorporated in the gable in analogy with the west
front, is unlikely to be correct. On the other
hand, the addition of corbie steps presumably
agrees with the original version (cf. fig. 213),
except that any thought of recreating the steep
roof over the nave had to be abandoned for financial reasons (cf. 255 and 257). T h e disposition of the w i n d o w s corresponds in principle to
that on the west side, but in addition there are
t w o (reconstructed) w i n d o w s in the crypt's
nave, as well as a bricked up peephole between
them and the large central w i n d o w . T h e light
since bricked up may once have had some purpose in relation to the function of the altar.
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In contrast to the Gisico section, the t w o longitudinal walls of the chancel are (with only a
few minor variations) principally the same except for a secondary door in the second bay of
the south aisle (fig. 159) which m a y have had a
lower predecessor. T h e door leads d o w n under
the the floor of the aisle and has probably served
as the entrance to the crypt, first of all as access
d o o r w a y during building works, and later the
communicating door with the closed precincts
of the monastery west of the chancel gable (cf.
fig. 213).
T h e interior of the chancel is notable for its
unusual crypt which, in its present form, is
largely a reconstruction f r o m 1873-75 based on
archaeological remains (cf. figs. 162-63). Like
the chancel, the crypt has a nave and side aisles
and follows the same division of bays. O n l y the
nave is vaulted, however, in this case by t w o
r o w s of vaults carried on round piers. T h e side
aisles are open. T h e well (now with reconstructed rim and cover) dating f r o m the church
built of calcareous tufa was preserved and given
a brick-lined conduit (cf. fig. 68). T h e principal
elements of the reconstruction m a y be deemed
correct, including the preservation of traces surviving f r o m changed plans (cf. below and fig.
180). Freely reconstructed, though, are the stairs
leading to the side aisles (the traces presumably
lost due to post-medieval interments), although
these stairs would not have been established u n til after the construction of the middle-building,
since they would have succeeded some means of
access through the west part of the Romanesque
crypt and the outside south door mentioned
above. T h e appearance of the west wall of the
crypt is entirely unauthenticated, viz. with its
w i n d o w s into the church (doors to the burial
vaults added in 1947), the strengthening along
the outside walls of the crypt, as well as the door
to the burial vault beneath the renaissance chapel
of the Valkendorf family.
T h e chancel is marked by the irregular division into bays, one result of which is for example the missing triforia in the n a r r o w third bay,
nor does this bay accommodate w i n d o w s in the
side aisles. Access to the high choir up the wide

stairs of Bremer sandstone is purely based on
the present interior of the church and without
medieval precedence. On the other hand, the
east wall of the high choir bears traces of original features in the f o r m of t w o recesses high up
in the wall (the south recess lowered later) flanking the previously mentioned peephole (cf. figs.
100, 167). All three must be assumed to have had
some bearing on the adornment and function of
the vanished side altars. T h e vaults differ in detail f r o m those of the Gisico building, and in the
large eastern bay they are regular stellar vaults.
T h e vaults in the third bay were not built until
after the construction of the middle-building
(here was a temporary w o o d e n ceiling).
Building phases are m o r e easily legible in the
chancel than at the Gisico building, probably
because progress was slower. T h e main features
of the building phases are particularly apparent,
for example, f r o m the exposed toothing in the
brickwork of the loft (figs. 101-02, 171-72, 17477), and a series of isometric reconstructions
(figs. 170, 173 and 178) endeavours to illustrate
these. 1) Works began in the usual medieval w a y
by building the chancel's outside walls in order
to keep the old chancel functioning for as long
as possible. 2) T h e old chancel and crypt were
then demolished and the n e w arcade walls were
built to the same height as the side aisles. Since
the transept provisionally remained in use it
meant that the great chancel arch had to be t e m porarily bricked up. 3) T h e crown of the nave's
clerestory walls including triforia and w i n d o w s
up to an initial level - later heightened. T h e
m e t h o d of laying toothing for the gable walls is
unusual. 4) T h e innermost part of a closing wall
for the nave gable has then been bonded into the
vertical toothing, but in such a way that on the
outside this wall gave the appearance of rusticated toothing where the external face had been
later bonded. Afterwards, the building of the
vaults over the crypt, side aisles and nave was
begun. Vaulting has undergone adjustments
everywhere, particularly in the crypt where the
piers are secondary (cf. fig. 163), and a primary
system of arcades in the west was changed (cf.
fig. 180). T h e n a r r o w third bay closest to the
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Fig. 817a-c. D o m k i r k e n s kor under
opførelse 1400-1425, jfr. fig. 170, 173
og 178. a-c. Ydre, set fra nordøst.
Isometriske rekonstruktioner ved
M o g e n s Vedsø 1995. 1:900. - Building phases during the erection of the new
chancel east of the Romanesque transept,
cf. figs. 170, 173 and 178. a-c. Exteriors
seen from the north-east.
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transept originally had a temporary w o o d e n
ceiling. 5) T h e upper facades of the chancel gable and gable triangles are built. It can be n o ticed that the gable triangles are in carelessly laid
' m o n k ' bond, and toothing for the south side
aisle's triangle is not utilised (cf. fig. 175-177),
whereas the facades are in Polish bond, apart
f r o m the roof gables of the side aisles, the o u t side of which are laid in the same bond as inside.
Dating and architectural prototypes. No surviving sources refer specifically to the building of
the chancel but we k n o w that it was put up before the 1460s, w h e n the middle-building was in
the course of construction. There is a stylistic
and technical affinity with the Bridgettine convent church at Maribo in Lolland which m a y
have been built by the same artisans as those
employed for the principal church in the diocese. Here, in addition to the plane chancel gable, are recurrences of m o r e specific details such
as stellar vaults (both the "incomplete" f o r m ,
and the regular one as in the chancel of St.
Knud's), as well as Polish bond. T h e convent
church in Maribo was probably begun in the
first decades of the 1400s, and according to an
indulgence m o r e than half of the church was
built by 1446. Seen in this light, then, it seems
possible that ongoing w o r k s on the chancel in
Odense had continued for quite a n u m b e r of
years, viz. f r o m the beginning of the 1400s until
towards the middle of the century.
As already mentioned, the chancel of three
bays in length should be looked u p o n as being a
simplified repetition of the Gisico building, and
in keeping with the trend of the times without
special emphasis on this part of the church. Yet,
with its crypt unusual for the Gothic period, the
chancel represents an independent solution to
the task set: retaining a crypt for historical and
liturgical reasons, as well as practical due to the
terrain, with the additional aim to establish a
f o r m of "ambulatory". Another example of an
u n d e r g r o u n d ambulatory of this nature in D e n mark is found in the contemporary chancel of
Haderslev Cathedral, southern Jutland.
The middle-building, viz. the church's fourth
and fifth bays, was commenced in the mid 15th

century after the demolition of the Romanesque
transept. T h e intention was to complete the rebuilding of the calcareous tufa church, begun
almost t w o hundred years before, by merging
the Gisico building with the chancel. T h e lack of
h a r m o n y between the details of these t w o building phases could be camouflaged by a n u m b e r
of special features on the boundary line between
the high choir (chancel) and the congregation
(nave). In other words, St. K n u d ' s chapel (1466)
to the north, also a proposed †tower in the same
location; and inside, a †pulpitum. And to the
south, the contemporary rebuilt monastery
wing was adjoined.
Materials and technique. T h e foundations have
not been closely studied, but a support-wall
m o r e than 2 m in width of ' m o n k ' brick beneath
the north arcade wall is still discernible f r o m a
burial vault (cf. fig. 186), and detected besides in
1946 (cf. fig. 66). T h e ascending brickwork is of
flamed or dark red ware laid in Polish bond.
Exterior. At the restoration in 1868-75 both
facades were modified to correspond with the
neighbouring fabric; for example, plinth
moulding and glazed bricks as in the Gisico
building. However, the clerestory w i n d o w s are
well preserved; and traces of the arcade to St.
K n u d ' s chapel and toothings for the proposed
tower, both on the north side, have been respected; likewise in the south where a f r a g m e n tary original w i n d o w in the side aisle remains
and indicates the partly demolished monastery
wing.
In the case of the interior, too, Herholdt has
also harmonised and adapted the middle-building's t w o bays whose details, especially m o u l d ings, are noticeably simplified. For example, the
east arcade (originally part blind) on the north
side was completely rebuilt, and even subdivided below by the brick-built twin arch for the
king's pew. D u e to the proposed tower the
same bay lacks both triforium opening and clerestory w i n d o w ; instead the wall surface is b r o ken by a deep recess with a pointed arch.
In the north side aisle the remains of voussoirs
for the arcade originally opening into St. K n u d ' s
chapel can be seen, and in the south aisle the
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Fig. 818. D o m k i r k e n s
ydre o. 1475, set fra n o r d øst efter opførelsen af
mellembygningen, jfr.
fig. 185. Isometrisk rekonstruktion ved M o g e n s
Vedsø 1995. 1:900. - Exterior of the Cathedral c. 1475
seen from the north-east after
demolition of the Romanesque transept and erection of
the middle building, cf. fig.
185.

traces of t w o walled up doorways into the m o n astery wing, as well as a third opening high up,
n o w only visible f r o m the confirmands' r o o m in
the loft above the consistorium.
T h e vaults of the middle-building also cover
the n a r r o w third bay of the chancel, where the
vault cells could only be fitted by cutting and
reshaping the wall ribs, just as the w i n d o w s here
are partly cropped by the vaults (cf. figs. 19091).
T h e proposed †tower above the north side
aisle's fourth bay was still a current project
when the clerestory walls were built with (preserved) toothing for the tower's east and west
walls (figs. 187, 192-94). Judging f r o m the traces
exposed by the restoration (cf. figs. 56, 197) the
clerestory's blind wall, intended to carry the
south side of the tower, seems to have been articulated below by recesses pierced by a d o o r way. In the wall above this are the remains of a
staircase, and doorways leading off it have
served as communication between the †pulpit u m and the first middle storey of the tower
above the vault of the side aisle; there m a y also
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have been stairs leading up f r o m †St. Knud's
chapel. T h e wall rib on the church's north wall,
level with the vaults of the nave (cf. figs. 187,
192), shows that the middle storey was planned
with vaults. Possibly even t w o m o r e storeys
were proposed, just as the project probably included doorways leading off stairs built into
thickness of the walls.
Sources record that †St. Knud's chapel (cf. figs.
23, 185), demolished in the 1580s, was built in
1466 by Bishop Krafse w h o was himself buried
there. T h e chapel, which had to be inspected
annually by the church's structuarius (master
builder?) was an integral part of the middlebuilding, borne out for example by the chapel's
arcade which was primary. Little is k n o w n as to
its appearance apart f r o m what can be deduced
by the traces of the arcade in the fourth bay of
the side aisle. This communicating link corresponds approximately to the bay width and
height of the side aisle, which shows that the
chapel has been of the same height as the side
aisle. Remains of brickwork in ' m o n k ' bond
discovered in 1866, about 8 m north of the
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church, was possibly a relic of the gable wall;
and as for the width, it would have most likely
corresponded with that of the proposed tower
(c. 7 m). T h e impressive chapel, whose interplay with the proposed tower never materialised, was undoubtedly vaulted and had its o w n
entrance in the gable. This was easily reached by
the assisting priest to w h o m the bishop had assigned a house north of the church. Moreover
there m a y well have been a door here (in the
Romanesque transept) before the chapel was
built. After the demolition of the chapel, at any
rate, a †door was made in the blind arcade (cf.
figs. 222, 244).
Furthermore, in 1466, Bishop Krafse installed
a n e w gallery in the church, viz. a pulpitum to
mark the boundary between nave and chancel.
This disappeared in the course of the 1580s together with the crypt, and the only visible testim o n y of its existence is the partially preserved
door in the north wall in the fourth bay of the
nave (cf. fig. 56, 189), to give access f r o m the
pulpitum to the proposed tower (see above).
T h e threshold of the d o o r w a y is about 6 m
above the present floor which indicates a gallery
high above floor level to screen off the raised
chancel over the crypt. Apart f r o m this there are
not m a n y clues to help reconstruct the pulpitum
in detail. It was in all likelihood analogous with
similar structures which have consisted of a
vaulted brick or stone-built lower chamber with
altars, and stairs leading up to the high choir.
T h e pulpitum itself might have been of w o o d ,
and it was reached by stairs f r o m the chancel. A
high-lying door in the south side aisle shows
that there was also once direct access to the high
choir f r o m the d o r m i t o r y of the monastery
wing and lastly, as already mentioned, f r o m the
pulpitum to the proposed tower.
Dating. In contrast to the archaeological evidence in the chancel, the record of Bishop
Krafse's beneficience in the mid 1460s provides
points of support for dating the final merging of
nave and chancel. Since both the pulpitum and
chapel presuppose that the construction of the
middle-building was well on the way to c o m pletion, it seems possible that the former t w o

projects were begun already in the 1450s. In
1477 it is on record that the church lacked a
tower, and this juxtaposed with the information
that Bishop Karl R ø n n o w consecrated the
church in 1499 might perhaps suggest that the
final building stages, such as putting up the
vaults, were finished towards the close of the
century.
The monastery and the church. An account of the
monastery is not within the scope of " D a n marks Kirker", but a brief mention will be made
of the extent to which its buildings have directly
influenced the lay-out of the church. Investigations (1894, 1947 and 1966) of the post-medieval
east wing revealed that a monastery wing w h o s e
east wall was aligned with the church's transept
had been built as early as the 12th century,
whereas the west wall was set back about 1.2 m
in relation to this. A late Romanesque brick
building incorporated into the westernmost part
of the reconstructed monastery's south wing indicates that even in the 13th century steps had not
been taken to establish a regulated cloister garth.
This seems to have been done in the 15th century, w h e n Prior Matthias in collaboration with
Bishop Krafse completed the church and the rebuilt monastery. N o r did the Gisico building
f r o m c. 1300 take a cloister into account; for
example, an old porch abutting the south wall
was rebuilt (see below), and t w o small s y m m e t rical entrances flanking the porch have not originally been connected with a cloister.
T h e construction of the middle-building,
coupled with the demolition of the Romanesque
transept which preceded it, caused unavoidable
damage to the old east wing of the monastery,
and the combined n e w w o r k s resulted in a t w o storeyed building (cf. fig. 201) with a cloister on
the west side. When the floor of the consistorium was examined in 1946-47 (cf. fig. 202)
traces closest to the church came to light of a
r o o m that once had t w o rows of vaults over at
least three bays. There had been t w o deep recesses along the west wall of the r o o m , of which
the recess to the south had a door leading into
the cloister. In the case of t w o walled up doors
to be seen in the south side aisle, west of the
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post-Reformation door to the consistorium, the
one to the east must have communicated with a
corridor in the upper storey of the monastery
wing; whereas the one to the west has given
access to the cloister. Moreover there was once a
d o o r w a y level with the high choir and pulpitum
(see †pulpitum). T h e cloister, which was still
mentioned in records during the first third of
the 1600s, explains the original w i n d o w high up
the wall in the fourth bay of the south aisle.
Presumably the west wing bounding the m o n astery quadrangle had a cloister which connected with the west door of the south aisle. It
must be emphasised, however, that extremely
little light can be shed on the the physical links
between the late medieval monastery and the
church.

THE POST-REFORMATION PERIOD
T h e present tower which so radically altered the
west front of the church was not built until after
the Reformation. In 1558 Christian III once
m o r e enjoined the prior to complete the tower
which was half begun in order for a tocsin and
other bells to hang there. Until n o w received
opinion has looked u p o n the present tower as
the result of this royal c o m m a n d . However, the
possibility cannot be excluded that it was still on
the subject of the middle-building's half-fmished tower, and therefore that the present
tower is younger, and probably first built as part
of the rebuilding w o r k s which took place in the
1580s. By the time the prototype of Braun's
prospect of Odense was drawn in 1586 the
tower had become a reality.

Vanished medieval †extensions. South porch ("St.
Benedict's chapel"). That there was once an extension by the south side aisle at the third bay
f r o m the west of the Gisico building is suggested first and foremost by a pointed double
arch in the south wall (fig. 205) discovered in
1868-75. T h e excavations in 1946-47 yielded additional evidence, besides which it was also
k n o w n that the bay had been windowless until
1752. Against this background the existence of
t w o extensions can be ascertained: 1) In the
1200s a brick building was erected; the b o t t o m
courses of the threshold of a door to this building were discovered in 1947 (cf. figs. 203-04).
T h e position of this door was asymmetrical in
relation to the Gisico building, but axial to the
arcades of the calcareous tufa-built church. 2)
About 1300-25 part of the renewal of the Gisico
building entailed building a n e w entrance, the
only visible relic of which is the double arch
mentioned above. T h e closest local parallel is
the galilee at the transept of Roskilde Cathedral
likewise with double arch. T h e extension perhaps ought to be identified as St. Benedict's chapel, mentioned in 1357 as the setting of a trial,
and in its earliest f o r m as "atrium S. Benedicti",
where Bishop Gisico granted the pupils of the
school permission to cat their meals there.

T h e tower is built above the nave's westernmost vault. It is built of large, red bricks laid in
Flemish bond which are to some extent reused
material, most likely f r o m the tower of demolished St. Alban's church and/or St. Knud's chapel. T h e remains of the original west gable and
the walls of the clerestory carry the tower, but
the east side is strengthened by a secondary supporting wall built into the span between the t w o
westernmost piers (cf. fig. 98-99). T h e wall is
pierced by three lancets, the lowest of which
opens into the nave's most westerly bay (made
into a separate porch in 1868-75), the middle one
opens into the organ loft, and the third - visible
f r o m the church loft - supports the east side of
the tower.
N o w a d a y s the two-storey tower bears the
mark of later alterations. For example, the original two-piece spire had a watchman's gallery
and corner pinnacles (cf. fig. 213). It was replaced in 1783-85 by the present spire donated
by Peter Eilschou, merchant, and his wife (cf.
fig. 211). At the restoration of 1868-75 the openings between the middle storey and belfry
storey were 'gothicised', and the string-courses
were removed (cf. figs. 209 and 212). Thus was
blurred the tower's renaissance character which
had formerly displayed a striking resemblance
to a tower presumably contemporary with it,
viz. over the crossing at Ringsted church.
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Herholdt's restoration project of 1864 included a completely new, m o r e 'authentic in
style' spire (fig. 254). H o w e v e r , the idea of a
n e w spire was postponed at first for financial
reasons, but on the basis of a f u n d set up in 1883
to build a n e w spire Vilh. Petersen, w h o was the
church's consultant architect, submitted a series
of proposals between 1885 and 1905 none of
which were adopted (figs. 214-16).
T h e consistorium (figs. 201, 218-20) is the name
given to the t w o n o r t h e r n m o s t bays of the old
east wing of the monastery which in 1586 were
assigned to the rural deans of the diocese for use
as the decanal convention chamber after †St.
K n u d ' s chapel had been pulled d o w n (p. 270), as
well as fulfilling daily functions as sacristy,
waiting r o o m and so on. T h e chamber was put
in order for the requirements of these n e w functions, although by and large its medieval character was probably preserved. T h e founding in
1621 of the G y m n a s i u m (grammar school), established in the remaining part of the wing (p.
126 and fig. 40), gave rise to the removal of the
cloister on the west side in 1636, and as a result
the d o o r w a y connecting the south aisle and the
consistorium was made (it is still in use). A very
crucial phase in relation to the exterior of the
w i n g was the total renewal of the G y m n a s i u m
in 1754-57 through which it gained m u c h the
same general appearance as it has today, with
auricular architraves and centrally placed gabled
attic instead of the upper storey (figs. 40, 201).
T h e interior of the consistorium with its plaster
ceiling displaying stucco details likewise dates
f r o m this rebuilding. After the discontinuation
of the G y m n a s i u m at the beginning of the 19th
century its premises were occupied by the diocesan library, Stiftsbiblioteket. After the library
closed d o w n the parish council took over the
entire wing and in 1977-82 the interior was
turned into offices and meeting r o o m s for parish
activities.
T h e Valkendorf chapel (figs. 221-28) abutting
the third bay of the church's north wall is the
sepulchral chapel built in 1633-36 for Henning
Valkendorf, the lord lieutenant residing at the
m a n o r Odensegård. Originally, this renaissance

chapel with the Dutch gable so typical of the
time bounded a manor-house to the east which
was demolished in the 19th century (cf. figs. 17,
46). T h e brickwork consists of large red bricks,
the plinth courses and corners are of granite ashlars, and cornices and gable ornament of sandstone. T h e chapel, built adjacent to the b u t tresses by the side aisle's third bay, comprises
three storeys: the b o t t o m storey is the vaulted
burial crypt; the middle storey is the chamber of
the chapel itself with a stellar vault, and highlying door with basket arch contiguous to the
side aisle, and the n o w inaccessible third storey
built to give the chapel the same height as the
aisle, as well as to provide external access to a
gallery within the church. Later repairs brought
alterations to the appearance of the chapel in a
n u m b e r of ways. For example, a stair turret to
the east was removed about 1750 (cf. fig. 233). It
had given access to a gallery in the third bay of
the chancel. U p o n the restoration of 1873-74 the
exterior of the chapel was radically altered: the
original lancet w i n d o w s were replaced by
round-arched w i n d o w s , and on the east side,
exposed to view since the 1830s (cf. figs. 20, 32),
a gable was built to correspond with the other
two, which were besides also entirely rebuilt.
Lastly, the burial vault was made accessible
f r o m the recreated church crypt.
Demolished †porches. Until the major restoration of 1868-75 most of the church's entrances
were protected by porches (cf. fig. 236), for example by the t w o small doors in the north-east
(taken d o w n in 1868) and south-west (1868f), as
well as a regular addition to the front of the
north-west portal.
T h e last-mentioned porch, built in 1618-19, as
a result of the church's n e w status as parish
church, was demolished in 1868f, but k n o w n
f r o m older depictions, f r o m sources and f r o m
excavations (figs. 229, 240-41, 244, 249). This
porch, built in continuation of the buttresses
flanking the Gothic portal, was constructed of
large red bricks; it had a s m o o t h gable laid in
raking course. In connection with the extensive
restoration undertaken in the 1750s the entrance
to the porch was updated by means of a sand-
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Fig. 819a-c. D e n eftermiddelalderlige domkirke, jfr. fig. 232-33 og
238. a. Ydre o. 1620, set fra sydvest.
b. Ydre o. 1650, set fra nordøst. c.
Ydre o. 1800, set fra sydvest. Isometriske rekonstruktioner ved M o g e n s
Vedsø 1995. 1:900. - The post-medieval Cathedral, cf. figs. 232-33 and 238.
a. Exterior c. 1620 seen from the southwest. h. Exterior c. 1650 seen from the
north-east. c. Exterior c. 1800 seen from
the south-west.
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stone portal, supplied in 1754 by the court
sculptor, Johann Friedrich Hännel of C o p e n h a gen. T h e interior was vaulted.
After the demolition of a south annexe ("St.
Benedict's chapel") a half-timbered †lime shed
appears to have been built on the same spot (cf.
fig. 232). It was removed in 1752.
Changes between 1536 and 1748. T h e church
underwent a n u m b e r of substantial alterations in
the span of time between the dissolution of the
monastery at the Reformation and the f o r m a tion of St. K n u d ' s parish in 1618. Unfortunately
very little light is shed on these changes in surviving records, and indirect testimony is few
and far between. However, the church certainly
underwent alterations in the 1580s when Odense
was the focus of festivities on t w o notable occasions, viz. the provinces of Schleswig and Holstein swear feudal loyalty to the C r o w n in 1580,
and celebrations to do h o m a g e to the crown
prince in 1584. U n d o u b t e d l y the principal
church in the diocese w o u l d have been appropriately updated and improved for these events.
A record establishes that in 1582 an order was
given to demolish St. K n u d ' s chapel and use its
fabric for repairs to the church. T h e chancel was
undergoing repairs even before this, and there is
much to suggest that the tower dates f r o m this
time. T h e changes to the chancel are not specified, but they must have primarily entailed the
removal of the pulpitum, lowering the floor
level of the high choir, and extending the floor
of the aisles to the gables with resulting demolition of the crypt's vaults. T h e underlying reason
for these radical changes was presumably to
bring the chancel and nave into closer contact;
besides it also probably played a role that by this
means space was relatively easily found for lucrative burial crypts.
A m o n g the m o r e conspicuous changes in the
following period should be mentioned the partial walling up of the large gable w i n d o w s . For
example, the chancel w i n d o w was reduced to
half its height after the great baroque altar-piece
by Anders Mortensen was installed (p. 539),
whereas the west w i n d o w , already cut d o w n in
size w h e n the organ loft was built in the 1580s,

was bricked up in 1685 (cf. figs. 239 and 250).
The modernisation of 1748-54. U p o n a visit to
the church in 1748 Frederik V pointed out that
its furniture and sepulchral m o n u m e n t s were in
a state of disrepair not permissible in the premier church of the diocese. A year later the
church displayed a newly whitewashed interior
and vaults embellished with gilded stars. T h e
corporation, however, headed by the m a y o r
Augustus Martfeldt seem to have rapidly conceived plans for a m o r e splendid updating of the
church, notably its interior, which would entail
renewing galleries, standardising sepulchral
m o n u m e n t s , and so on (cf. furniture and sepulchral monuments). T h e project was entrusted to
the master builder Ludwig Henning Schack
N e u m a n n of Flensborg, w h o arrived at the
church with his team of j o u r n e y m e n in March
1752. Towards Christmas 1754 the church reopened although one or t w o details were not
completed until 1756. T h e financial consequences of the modernisation had by that time
long since broken the budget, ruined the m a y o r
and necessitated a transfusion of funds through
loans and special collections in churches
throughout the country. Several repairs had to
be postponed, the most important of which being the dilapidated spire.
T h e nature of the interior renewal is perpetuated through drawings and photographs prior
to the large-scale restoration of 1868-75 (figs.
234-35, 236-37, 281, 295, 494). These s h o w that
the most significant architectural innovation has
been a remodelling of the piers to accord with
the n e w tiered galleries. Characteristic features
are the concave corners, richly moulded cornices, and rocaille ornament modelled in plaster.
Most likely master builder N e u m a n n was responsible for the design of the interior, the details of which harmonise well with w o r k s in
Flensborg k n o w n to be by him. He possibly
collaborated with local master craftsmen w h o
had inspected the fabric and submitted their tenders already in 1748. T h e fact that the n e w portal
for the porch was commissioned f r o m court
sculptor Hännel of Copenhagen demonstrates
that not all contracts went to N e u m a n n . On the
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exterior all other doors were likewise renewed,
a m o n g which the bricked-up main door was
given an ornate portal not unlike the porch entrance (cf. fig. 212).
The period 1756-1868. T h e church's hardpressed e c o n o m y did not allow for the spire's
renewal until 1783-85, and then only thanks to a
donation f r o m merchant Peter Eilschou and his
wife, Anne Marie Becker (p. 287). T h e latter
made a further donation which provided the initial funds for restoring the roof of the nave. T h e
first step was the removal of the ridge turret and
in 1791-92 a n e w roof was constructed which,
for both financial and practical reasons, had a
lower pitch than its predecessor. As a result the
corbie-stepped gables had to be foreshortened
and rebuilt with straight sides (cf. figs. 246-47).
The major restoration of 1868-75 was prompted,
to begin with, by the fabric's critical need of
repairs, particularly w i n d o w s , but under the
guidance of architect J . D . Herholdt, cf. the restoration proposals f r o m 1864 (figs. 251-57), this
soon led to plans for removing f r o m the medieval building "the distortions" of later periods
and to restore it as far as possible to its original
appearance. In April 1864 Herholdt submitted
his plans for a comprehensive restoration. H o w ever, opposition f r o m local ecclesiastical authorities prevented the Valkendorf chapel and the
consistorium building f r o m being demolished.
Pecuniary considerations likewise dictated that
the architect waived proposals to renew the
spire and the roof over the nave. T h e restoration
which has hallmarked the present building was
thus the result of a gradual process, influenced
by discussions between the local authorities on
the one hand, and architect Herholdt and N . L .
Høyen, chairman of Det Særlige Kirkesyn (supervisory committee for churches of specific
importance) on the other. Herholdt and H ø y e n
had already collaborated back in the 1840s on
the description of the church's medieval architecture (cf. p. 138 and figs. 240-43).
T h e exterior of the church was concentrated
on in the period 1868-72: plinths and stringcourses were renewed, and the inscription on
the Gisico building was restored. T h e medieval
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doors were recreated, and the w i n d o w s were
furnished with brick tracery, including the large
w i n d o w s in the gables which were re-established in full size. As far as possible, everything
was accomplished on the basis of archaeological
evidence. Secondary extensions, such as porches,
were removed, and where for practical reasons
this could not be done, an endeavour was made
to gothicise details, cf. the tower. Works on the
interior began in 1872. T h e primary object was
to recreate the c o m p o u n d piers, added to which
came the unexpected discovery of the crypt
(figs. 162-63, 260). Finally, on Sunday the 18th
July 1875, the church was consecrated in the
presence of the royal family (cf. figs. 261, 298).
Herholdt's restoration is characterised by the
desire of his time to recreate the original m o n u ment by removing the additions of later periods
and reconstructing lost details. This clash between aesthetic considerations and a m o r e archaeological/historical approach can be discerned in the final result. For example, the renaissance tower was clad in a m o r e gothic fashion (plans for a matching renewal of the spire
had to be abandoned), just as a n u m b e r of details
(the Gisico building's high plinth, the chancel's
brick-built pier bases and string-courses) were
adopted for aesthetic reasons not justified by the
original fabric. On the other hand, various archaeological traces were preserved (arches leading to demolished chapels, toothing for the
tower of the middle-building, walled-up doors
and w i n d o w s , traces of earlier vaulting in the
crypt); and the inscription on the Gisico building was renewed with archaeological precision.
Taken as a whole, then, we must acknowledge
this considerable feat of reconstructing the
largest Gothic church in the country at a time
when there was little prior expertise to draw on
in this field.
After the church's architectural description
and account of its history the present m o n o graph continues with a n u m b e r of thematic subsections on the subject of floors, w i n d o w s , roof
structures, roof covering, approach to colours,
heating and light, weathervanes and stray items
of masonry.
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Earlier plans (cf. figs. 283a-b, 285) to fill the
great east w i n d o w with stained-glass became topical once m o r e after the magnificent altar-piece
by Claus Berg was installed in the recreated
high choir. T h e task was given to the church's
consultant architect, Vilh. Petersen, w h o submitted a n u m b e r of designs (figs. 284a-b) which
are variations of the panes put up in 1889.
Mural paintings. As f r o m 1914 the walls of the
church have been whitewashed, and f r o m about
1947 this has also applied to the crypt. Here, in
the south aisle on the j a m b s of the d o o r w a y
leading d o w n to the crypt there is an inscription
painted in 1875 c o m m e m o r a t i n g the housecarls
w h o lost their lives in 1086 together with King
K n u d the Holy. This mural is today, therefore,
the sole representative of the medieval tradition.
†Mural paintings. 1) C. 1325. During the restoration of the church interior in 1872f. many
traces of original (and of later) murals must have
come to light, yet the only documented remains
in the Gisico building are painted ornament on
t w o vaults in the north aisle (figs. 270, 286 and
291). 2) C. 1425. A fragmentary mural decoration on the t w o easternmost vaults of the nave
was recorded, and evidently on these t w o vaults
only. In view of the architectural history of the
church these murals m a y be assumed to be older
than the middle-building and the insertion of
the three ensuing vaults. T h e best preserved of
these mural fragments were the depictions in the
east cell of the east vault (fig. 287) showing
Christ on the Cross, flanked by St. Christopher
and St. George. In the adjoining bays were representations of St. Dorothea, Veronica's Sudarium and an u n n a m e d bishop. T h e Wheel of
Fortune was one of the principal motifs in the
second bay (fig. 288); vent holes in the spandrels
were encircled by grotesquely obscene figures.
3) C. 1475. A purely ornamental decoration
was recorded on the ribs in the third bay of the
chancel, in addition to masks round vents. This
decoration extended to the vaults west of this,
although whether it also embellished the Gisico
section is not k n o w n .
4-13) After the Reformation the tradition was
established of embellishing the chancel with

murals depicting the coats of arms of the t e m p o ral head of the church: the sovereign. T h e series
began when the ancestral bearings of Frederik II
and his consort were h u n g there in connection
with the church's restoration in the 1580s (cf.
church furniture). After this - until Frederik VI
(1814) - the m o n o g r a m s of subsequent kings
and the dates of their accession were executed as
murals. In 1826 the royal m o n o g r a m s , except
for Christian IV, were transferred to tin shields
(p. 611).
14) In 1814-74 an ornamental decoration of the
walls and vaults was carried out by Aug. Behrends after drawings by Georg Hilker (fig. 290).
T h e point of departure was evidently the authentic fragments f r o m c. 1325 in the north aisle
(figs. 270, 286 and 291), re-employed for the
vault decoration of the side aisles. On the other
hand, no attention seems to have been paid to
the fragmentary late medieval murals with figures and ornament in the easternmost vaults of
the nave. T h e decoration (cf. figs. 262-63) with
its medley of medieval ornament should be
looked u p o n as a pastiche. Its primary purpose
has been to contribute towards the visual harm o n y of the different sections of the interior.

FURNITURE
Introduction. T h e Cathedral's interior arrangement through the centuries reflects the changing
status of the church since it was built towards
the close of the 11th century. T h e composition of
the medieval interior had been crucially influenced by the Cathedral's prominence as the shrine
of D e n m a r k ' s one and only king saint, K n u d the
H o l y (St. Canute), and its link with the Benedictine monastery nearby, whose ecclesiastics
made up the chapter. Moreover, the fact that the
church repeatedly underwent alterations over
long periods of time in the 14th and 15th centuries, virtually becoming a large-scale construction site, has probably also influenced h o w the
interior was arranged.
Very little is k n o w n about its medieval furniture, but the Cathedral's greatest treasure, the
shrine of the king saint (died 1086) presumably
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stood by the high altar in the choir, or in the
crypt beneath. A second shrine, probably with
the remains of King Canute II's brother Benedict has most likely stood on an altar in the east
end of the church, or in a specially arranged chapel. B o t h shrines have formed part of the treasury of the monastery church, although closer
details of its size and contents are not k n o w n .
T h e greater part of the treasury appears to have
been confiscated u p o n the Reformation. There
was probably a pulpitum dividing the choir
f r o m the nave, and a pulpit and organ m a y have
been installed on it, perhaps beneath a crucifix.
Flanking the pulpitum to the north and south
were side altars consecrated to St. Canute and
St. Anne. Chairs for the congregation were
probably dispersed throughout the nave. T h e
west door had a lion's head door knocker. T h e
Cathedral's medieval bells m a y have hung in a
bell-cote on the west gable (and possibly in another one on the ridge).
St. Knud's kept the status of Cathedral after
the Reformation, although it did not have its
o w n parish until 1618. Prior to this the interior
had been radically altered by the renovation carried out in the 1580s when the crypt and the
pulpitum were demolished, and the floor of the
choir was made m o r e or less level with that of
the nave. T h e n e w arrangement was marked by
t w o important acquisitions: a n e w altar-piece
(1582) displaying catechismal texts for the high
altar and a pulpit (1591), both were private d o nations (see below). T h e pews in the nave had
been rearranged beforehand after the model of
those in the C h u r c h of O u r Lady in C o p e n h a gen (Copenhagen Cathedral).
Following 1618 the newly established parish
church acquired some notable furniture, viz. a
baptismal font, a confessional, several pews and
galleries, as well as an organ. Its crowning glory
was the City's bell, the tocsin, which was hung
in the tower - completed a few decades before.
T h e central position of the Cathedral in Odense,
at the heart of a parish populated by the aristocracy and well-to-do citizens, is demonstrated in
the 17th and 18th centuries by m a n y n e w acquisitions, including an altar-piece (1649) for the

Danmarks Kirker, Odense

high altar, donated like much else by a private
benefactor.
Frederik V's visit to the Cathedral in 1748 heralded an extensive restoration and renewal of its
furniture, and m u c h of the older items was discarded. T h e greatest changes were made to the
furniture of the nave - f r o m the chancel rail in
the east, the pulpit, all the pews and pew galleries on the ground floor and along the walls of
the central nave to the west end, where a m a g nificent n e w organ was installed. Everything,
including the colour scheme of white, pearl,
gold and blue bore the hallmark of the prevailing rococo style.
U p o n J. D. Herholdt's restoration, 1868-75, a
conscious effort was made to recapture the
overall effect of the original Gothic interior
without the later disturbing additions. This
meant that galleries and pews were discarded
after only a century. Re-establishing the medieval crypt and raising the floor of the choir likewise influenced the furnishing of the choir. At
first the existing altar-piece was reduced in
height, but later - in 1886 - it was replaced by
the late Gothic altar-piece by Claus Berg f r o m
Greyfriars church. A royal pew, executed in the
style of the altar-piece, was set on the threshold
between the choir and nave, and the font placed
directly below it.
A n u m b e r of minor changes in the course of
the 20 th century have not made any great difference to the general appearance of the interior
after Herholdt's restoration.

DESCRIPTION
In the following an account of the Cathedral's
most outstanding furniture will be given in the
same order as it is described in the Danish text,
with relevant illustrations and page numbers denoted in brackets.
Altar (figs. 296-97, 355; pp. 421-22) constructed c. 1875, incorporating panels f r o m the
17th and 18th centuries. T h e frontal's four panels
display four scenes f r o m the Old Testament (fig.
297) painted by Johan Zachariassen Getruer in
1694. N o n e of the early antependiums are pre-
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served, the oldest of which is k n o w n to have
dated f r o m 1598.
Saints' shrines (figs. 298-336; pp. 424-58) are
the Cathedral's most outstanding medieval treasures. T w o shrines are preserved, each barely
the length of a man. T h e shrine with arcade ornament along the sides is of oak, and the shrine
with hipped roof is part oak and part ash; both
shrines bear traces of riveted gilt copper sheet.
T h e shrines held the skeletons of t w o men and
various textile fragments. T h e shrine with
column decoration is believed to be that of St.
Canute, and the hipped roof shrine that of his
younger brother Benedict. B o t h were assassinated in St. Alban's Church, Odense, on 10th
July 1086.
T h e history of the shrines is obscure on several points, particularly their fate following the
Reformation and until 1582, w h e n they both or possibly only the columned shrine - came to
light w h e n St. K n u d ' s was rebuilt. Just as much
uncertainty prevails as to their (or only the
columned shrine's) position and condition until
1694, w h e n they were (again?) recovered f r o m a
walled up niche in the east wall of the chancel.
Shortly afterwards both were again bricked in
and apart f r o m coming temporarily to light in
the 1750s, they were not permanently removed
f r o m their walled location and examined until
1833. In connection with the major restoration
of the church both the shrines were restored in
1874-75 and put on permanent display in the
crypt. In the present century the textiles in the
columned shrine have been rerestored, and in
1992-94 the shrines u n d e r w e n t renewed investigation, including an anthropological assessment, a C14 dating, trace element analyses of
bones, as well as a dendrochronological dating
of the columned shrine.
On the basis of these findings, combined with
a critical evaluation of the written sources, it is
possible to date this shrine to the close of the 11th
century. T h e bones contained in it belong to one
and the same person, viz. a m a n between thirtyfive and forty-five years old, w h o died sometime between 980 and 1170, bearing traces of
wounds; inter alia of a heavy b l o w to the lower

part of the sacrum. T h e skull had a relatively
high gold content, possibly after having been
preserved in a gold (or gilt) reliquary. " T h e
Eagle Cloth", the most notable textile in the
shrine, is a twill - samitum - f r o m the 11th century, the weave discloses a Byzantine influence.
There were once t w o †inscriptions in or on the
shrine of St. Canute, and these are today k n o w n
only f r o m later transcriptions.
T h e hipped roof shrine is presumably later,
made c. 1150-75. T h e bones are those of a y o u n g
man (between eighteen and twenty-five years
old), w h o died between 1030 and 1285, and with
an unhealed lesion f r o m a gash in the left femur.
The altar-piece (figs. 337-412; pp. 459-538) on
the high altar is by the sculptor and painter
Claus Berg of Lübeck w h o made it c. 1513-23.
According to tradition, the altar-piece was c o m missioned by Christine, the consort of King
Hans. It stood originally on the altar of Greyfriars C h u r c h in Odense, where it served as the
focal point for the devotions and regular requiem masses in m e m o r y of the royal family, b u r ied before the altar. After the discontinuation of
the monastery church in 1805 the altar-piece was
installed for a n u m b e r of years in the C h u r c h of
O u r Lady, Odense, until in 1886 it received its
permanent place on the high altar of the Cathedral.
T h e altar-piece, which represents a masterpiece a m o n g the late medieval w o r k s of art of
northern Europe, has in its present state a central compartment housing sculptured figures
portraying a complex vision of the K i n g d o m of
Heaven, in which representations of the C o r o nation of the Virgin, Christ on the Cross, St.
Francis, and St. Anne with Virgin M a r y and
Child are prominent together with the nine
choirs of angels and a wide selection of holy
men and w o m e n . T h e central compartment (corpus) is flanked by wings, the inner face of which
displays relief scenes f r o m the Passion, and the
outer face painted scenes f r o m the lives of the
Virgin M a r y and of Christ. T h e altar-piece rests
on a predella; here, Christ is portrayed as the
M a n of Sorrows, flanked by seven kneeling
m e m b e r s of the Danish royal family: King Hans
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(†1513), Queen Christine (†1521), their children,
King Christian II (11559), Prince Frans (†1511)
and Elisabeth,
Electress of Brandenburg
(†1555), as well as Christian II's consort, Queen
Elisabeth (11526), and the royal couple's eldest
son, Prince Hans (11532).
In its original form, the altar-piece presumably had a pair of fixed rear wings, and a pair of
hinged wings. T h e predella has likewise had
wings on hinges. Most likely the altar-piece
once had some f o r m of superstructure. About
1750 the altar-piece was given secondary additions in the f o r m of a top-piece, side wings, and
paintings on the backs of the inner pair of
hinged wings and also on the backs of the predella wings. In 1852 it received a n e w top-piece
and probably n e w wings for the predella. D u r ing an extensive restoration in 1885-86 these
pieces were replaced by a fleur-de-lis frieze
above the central compartment and by t w o consoles beneath the predella's heading plank. N e w
restorations followed in 1931-37 and in 1976-83.
(†)Altar-piece (figs. 413-28, 546-51; pp. 539-47)
made c. 1649 by the Odense wood-carver A n ders Mortensen, with paintings (perhaps later
than 1656) by Hans Schütte. Everything was donated by Henrik Gyldenstjerne and Lisbeth Podebusk. T h e three-tiered altar-piece, about 11 m
in height, was adorned with seventeen large figures and fanciful carvings in the auricular style
of exuberant Baroque. T h e altar-piece was dismantled in t w o phases, 1872 and 1886 respectively. Of the three original paintings only the
painting of the Last Supper is preserved.
Altar plate and furnishings (figs. 430-52, pp.
549-62) is largely f r o m about 1700 or after. N o table exceptions are a medieval ciborium in the
f o r m of a Eucharist dove and an enamel plaquette, probably f r o m a book-cover; both are
Limoges-work f r o m the first quarter of the 13th
century (figs. 435-36; pp. 551-52 and fig. 449,
pp. 560-61).
Vestments. Since the Middle Ages the Cathedral has had various liturgical textiles in its possession, the most outstanding a m o n g which are
eight embroidered figures of saints f r o m a cope,
presumably of N o r t h German origin, c. 1500,
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and a chasuble richly t r i m m e d with a wide b o r der of guipure lace, c. 1700 (figs. 453, 458; pp.
563-66).
Font and font enclosures. N o t until the Cathedral was given the status of parish church did it
acquire a font, cast in 1620 by the bell-founder
Bernd B o d e m a n n of Lübeck (figs. 461-62; pp.
569-70). T h e original baptismal dish was substituted in 1764 by t w o n e w ones, of silver and
brass respectively, both donated by Andreas
von Bergen and Karen Landorph; the first-mentioned dish was made by Abraham Biørnsen
Witsten (figs. 463-64; p. 571). Prior to 1750 the
font is recorded as having a †canopy embellished
with angels, probably with the instruments of
the Passion; moreover a †lattice mentioned already in 1676 served as an enclosure. In 1752-55
it was replaced by a carved screen enriched with
carvings of angels, presumably all by the hand
of H e r m a n Jansen (figs. 295, 468; p. 572).
Chancel rails and screens (figs. 466-68, pp. 57374). T h e threshold between the choir and nave
has since the Middle Ages been marked by either rails or screens, possibly to begin with by a
pulpitum which after the Reformation was succeeded by screens of w o o d or of metal, first
mentioned in 1627. During the extensive restoration of the 1750s a l o w w o o d e n rail was put
up, enriched by t w o life-size cherubim and t w o
flower vases carved by H e r m a n Jansen (figs.
467-68, 494; p. 574).
Pulpits. As already suggested, the Cathedral's
oldest pulpit might well have been a readingdesk on the medieval pulpitum. In 1591 Eiler
Brockenhuus donated a handsome three-sided
bay pulpit executed by the Odense carpenter
Jens Asmussen, w h o copied it on a smaller scale
for Ribe Cathedral in 1596 (figs. 470-71; pp.
577-80). T h e pulpit in St. K n u d ' s was split up in
1750, but three parts of it were re-used in the
village churches of Rørup, Gelsted and H a r n drup in west Funen. T h e present pulpit in the
rococo style dates f r o m 1754-56, with carvings
by H e r m a n Jansen (fig. 469; pp. 576-77).
Pews, stalls and chairs (figs. 473-85; pp. 58194). T h e seating arrangement has undergone
many great changes through the course of time.
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From the close of the Middle Ages, c. 1475, t w o
rows of simple choir stalls are preserved (fig.
478, p. 587). Following the Reformation private
pews were established, and the system was revised after 1618. T h e townspeople had their set
places according to social rank, this sometimes
gave rise to bitter disputes. After the extensive
restoration, c. 1750, w h e n the n u m b e r of pew
galleries was substantially increased, the pew
order at floor level was changed - to be entirely
dropped during the 1800s. Remnants of the
pews f r o m 1751-53 have survived. T h e present
pews date f r o m 1874-75, whereas the King's
p e w is f r o m 1894; the latter succeeded at least
three older royal pews, the earliest record of
which goes back to 1628.
Chests and cupboards. An unusual medieval
iron-bound chest f r o m c. 1350, displaying carvings of Valdemar Atterdag and Queen Helvig,
flanked by St. Canute and the incumbent
bishop, Niels Jonssøn was still in existence during the late 18th century (figs. 486-88; pp. 59596).
Pew galleries (figs. 293-95, 468, 494, 820; pp.
601-03). In the period following 1618, various
pew galleries were incorporated along the t w o
rows of pillars in the central aisle and the chancel. These p e w galleries were radically altered
and their area considerably increased after 1750,
but removed for good u p o n Herholdt's restoration of 1868-75.
Organs (figs. 495-98; pp. 604-09). T h e Cathedral has had at least four earlier organs before
the present organ with 56 stops was built by
Marcussen & Son of Åbenrå in 1965, using several older organ parts. T h e oldest organ, m e n tioned in 1524, was followed by a second-hand
organ f r o m Copenhagen, reconditioned by J o han Lorentz in 1625-26, which in 1756 was replaced by an organ built by A m d i Worm. In
1862 this was succeeded by an organ f r o m M a r cussen & Søn. T h e organ case was made in
1755-56 for A m d i W o r m ' s instrument; with the
wide flattened curves of its central superstructure it represents a local Danish innovation
strikingly reminiscent of the organ architecture
of Saxony, and perhaps influenced by one of

Fig. 820. Plan af pulpiturer på 1. og 2. etage, o. 1820
(s. 602f.). Landsarkivet for Fyn. - Plan of pulpit galleries, c. 1820.

D e n m a r k ' s most prominent internationally orientated architects, Nicolai Eigtved.
Portraits of bishops and other paintings (figs.
501-14; pp. 611-19). T h e series of bishops' p o r traits was not initiated until the close of the 19th
century, therefore it numbers only a few earlier
works, a m o n g them Wilhelm Bendz's painting
of Frederik Plum (c. 1831) and the painting by
Jørgen Roed of T h o m a s Kingo (1854).
Chandeliers (figs. 515-22; pp. 620-25). N i n e
chandeliers in all, mainly 17th and 18th century,
and just t w o m o r e recent acquisitions, in 1875
and 1922 respectively.
Tower clocks (figs. 525-26; pp. 626-27). T h e
present tower clock by the clockmakers Messrs.
Bertram Larsen dates f r o m 1899. T h e w o r k s of
an older clock by the clockmaker Hans Madsen
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made about 1580 are preserved, and bear a close
resemblance to the w o r k s of contemporary
tower clocks in St. Hans, Odense, and at G a m mel Estrup, Auning and Døstrup.
Bells (figs. 527-31; pp. 628-32). In the Middle
Ages the Cathedral lacked a tower to serve as a
m o n u m e n t a l f r a m e w o r k for bells. T h e t w o
k n o w n medieval bells (c. 1300, cast by the bellfounder Adam, and re-cast by brother Adam in
1410) m a y have hung above the west facade or
nave. T h e tocsin, cast in 1597 by Jens Hansen of
Sørby, was transferred f r o m Greyfriars Church
c. 1618, and supplemented by another bell in
1622. There are, in addition, t w o later bells,
f r o m 1767 and 1873 respectively, both cast f r o m
older bells. In 1988 a n e w carillon was installed
in replacement of the earlier one f r o m 1936.

SEPULCHRAL

MONUMENTS

Introduction. Testimony to the Cathedral's sepulchral m o n u m e n t s in the early Middle Ages is
very scarce, or better said, apart f r o m the supremely important events c. 1100 in connection
with the enshrinement of St. Canute, and presumably of his brother Benedict. Graves close
to the east end of the church, where the saints
were presumably interred, have only been localised outside the building, in the churchyard.
Written records, however, mention the burials
of t w o m e m b e r s of the royal family, both of
w h o m were also received into the Benedictine
order, viz. King Erik Lam (†1146) and Prince
K n u d Pritzlausen (†c. 1183), grandchild of K n u d
Lavard. Erik Lam was possibly buried in the
south-west end of the church, whereas the grave
of Prince K n u d was perhaps in the east.
T h e sources are m o r e revealing in the 1300s.
Three bishops: Gisico, Peder Pagh and Niels
Jonson were buried in the church; the t w o firstmentioned bishops close to the entrances, i.e.
the north door, and probably the west door respectively. Whereas Niels Jonson was interred
beneath a black tombstone in the ambulatory,
i.e. either in one of the side aisles or in the m o n astery's cloister south of the church. In the following century Bishop Mogens Krafse's choice
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of burial place represented a break with tradition
when he built a sepulchral chapel for himself by
the north wall of the church in 1466 (pp. 27072).
In the decades up to the Reformation there are
scattered references to interments in the nave,
both of the church's clergy and the occasional
representative of Funen's nobility. But in this
respect the Cathedral appears to have been m o r e
shut off f r o m the outside world than the other
churches in Odense. T h e continued building activities over a period of m o r e than t w o hundred
years may also have p r o m p t e d these groups to
select other churches as their final resting place.
Burials in the Cathedral were still rare during
the first decades of the post-Reformation period. Yet Christian Ill's burial here in 1559 could
perhaps be interpreted as a signal - for a time at
any rate - to turn Odense into a royal necropolis
on a level with Roskilde. Thus, Christian Ill's
paternal uncle and his first cousin, both kings of
D e n m a r k , namely Hans (d. 1513) and Christian
II (d.1559) were buried in Odense, albeit in
Greyfriars Church. Yet the sequence of royal f u nerals was not to continue, in that Frederik II
transferred his father's mortal remains to Roskilde in 1578. Nonetheless Odense Cathedral
continued to serve as the setting for funerals
and, m o r e rarely, as the burial place of members
of the royal family, the last being Christian II's
consort, Elisabeth, and his son Hans, whose
mortal remains were transferred f r o m Belgium
to D e n m a r k in 1883.
T h e oldest k n o w n burials of the post-Reformation period were all situated in the nave or
side aisles of the church. However, with the m a j o r alterations to the east end of the church in the
1580s opportunities opened up for n e w interments under the chancel; possibly the earliest of
which is the grave f r o m 1584 of Burggraf Christoph von Dohna, by the second chancel pier to
the south.
Since sources begin to f l o w m o r e freely f r o m
then onward, it is possible to f o r m an impression of the ownership of the graves, their
whereabouts and appearance. At the close of the
16th century and later, notably after receiving the
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status of parish church in 1618 and up to the
beginning of the 19th century, the position of the
Cathedral was established as the most favoured
burial place for high-ranking people f r o m
Odense, and evidently f r o m the Funen area as a
whole: chosen by virtually all bishops, several
m e m b e r s of the Funen nobility, and a long line
of councillors of the municipal corporation of
Odense headed by their mayors.
T h e large-scale modernisation of the Cathedral c. 1750 drastically cut d o w n the church's
sepulchral m o n u m e n t s in number. M a n y t o m b stones were either re-cycled with fresh inscriptions or simply destroyed w h e n the n e w floor
was laid. Wall m o n u m e n t s were disposed of in
the same way whereas those preserved were
given ornamental frames in the rococo style.
Interments within the Cathedral were continued after the modernisation for half a century
but to a considerably reduced extent. Likewise
the n u m b e r of wall m o n u m e n t s and tombstones
fell sharply. A change in burial customs is also
reflected by a systematic filling in of the many
graves under the floor of the church which began in the 1780s and continued into the next
century until the ordinance of 22. February 1805
definitively put a stop to n e w burials inside the
church.
However, an exception to the rule occurred a
few days earlier when the mortal remains of
m e m b e r s of the royal family were transferred
f r o m Greyfriars Church, which was subject to a
demolition order, and reinterred at the southwest end of the Cathedral. A temporary burial
place was installed here in 1817 on the initiative
of Prince Christian Frederik, the governor of
Funen, where memorials c o m m e m o r a t i n g King
Hans, Queen Christine and Prince Frans were
put up. A corresponding royal burial place (fig.
566) was established in 1833-34 for the t w o
newly discovered shrines of St. Canute and presumably of his brother, Benedict, in the diametrically opposite corner of the Cathedral, formerly the chapel of Ebbe M u n k in the easternmost bay of the north side aisle.
T h e second extensive course of repairs and
alterations to the Cathedral, viz. Herholdt's res-

toration project of 1868-75, also affected sepulchral m o n u m e n t s but to a lesser extent than before. However, the rediscovery and re-establishment of the crypt in 1873-75 meant that all
graves under the chancel and the easternmost
bays of the north side aisle had to be dismantled.
T h e saints' shrines as well as the royal coffins
and memorials were subsequently placed in the
renovated crypt including the side aisle's east
bays, and the space thus derived gave it the status of a royal burial chapel. And in 1883 the
mortal remains of Queen Elisabeth and Prince
Hans were laid to rest there f r o m Belgium.
T h e sepulchral m o n u m e n t s have not undergone any significant change of status in the span
of time since this major restoration except on
occasions w h e n selected m o n u m e n t s have to be
restored.

DESCRIPTION
In the following an account of the Cathedral's
most outstanding graves and m o n u m e n t s will
be given with relevant illustrations and page
numbers denoted in brackets.
Medieval burials (p. 711). Apart f r o m the interments excavated in the churchyard at the beginning of the present century (p. 106f.), and the
foundation
excavated
in
the
crypt
by
C. G. Schultz in 1946-47, interpreted as being
the plinth of a sarcophagus, no other remains of
medieval graves have come to light. On the
other hand, there are reports of occasional m e dieval †tombstones (p. 814f.).

ROYAL BURIALS A N D SEPULCHRAL
MONUMENTS
T h e church of St. K n u d ranks with the monastery churches in Ringsted and Sorø, and the cathedral in Roskilde as one of most important
royal mausoleums in D e n m a r k . Dealt with in
detail in the description of the shrines (pp. 42458), the Cathedral was the setting of a royal
burial as far back as 1095 when the mortal remains of St. Canute were transferred f r o m the
†church of St. Alban to a stone coffin in the
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Fig. 821. Mindesten nr. 2, efter 1513, over k o n g Hans, dronning Christine og prins Frans (s. 733). Litografi af
O. T h o m s e n efter tegning af Niels Ringe. Fra Mumme (1844). - Memorial no. 2, after 1513, for King Hans, Queen
Christine and Prince Frans.
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newly arranged crypt; remains of calcareous
tufa masonry in the crypt m a y possibly be f r o m
a base for this stone coffin or sarcophagus (p.
714).
Within the span of time between c. 1100 1883 no less than three kings (Erik Lam (p. 714),
Hans and Christian II (p. 727-29), three queens
or royal consorts (Christine and Elisabeth (p.
728f.), as well as Kirsten M u n k (p. 745) found
their last resting-place here. In addition there are
a n u m b e r of persons of royal descent, presumably including five children of kings (Cathrine
and Elisabeth, daughters of Erik Klipping (p.
715); Frans, son of Hans (p. 727); Hans, son of
Christian II (p. 729), and Sophie Elisabeth,
daughter of Christian IV (p. 744f.).
In 1875 a royal memorial chapel (mentioned
above) for King Hans and his closest family was
arranged in the re-established crypt. T h e wall
m o n u m e n t (figs. 587-91, p. 730-33), 1511, for
Prince Frans was installed here; enriched with
his coat of arms and epitaph it is attributed to
Claus Berg's w o r k s h o p . Another wall m o n u ment (figs. 572, 576, 592-99, 789, 821, p. 73340) of reddish Gotland limestone, with secondary date 1513, c o m m e m o r a t e s King Hans,
Queen Christine and Prince Frans. Attributed to
Claus Berg, it displays full-length figures of the
royal family, framed by the royal couple's ancestral coats of arms going back four generations, and a decorative border with renaissance
motifs. Lastly, a memorial tablet of marble (cf.
fig. 600) was put up in 1817. T h e royal graves
are marked by six tombstones (fig. 601-2, p. 741
f.), 1875 and 1883.

WALL M O N U M E N T S A N D
M E M O R I A L TABLETS
T h e Cathedral's stock of early wall m o n u m e n t s
and memorial tablets corresponds to the material recorded by Vedel Simonsen, Samlinger,
1811, and described in detail by Mumme, 1844. It
has increased by only a few m o n u m e n t s since
then, viz. those either transferred f r o m other
buildings or newly executed.
As already mentioned, the major modernisa-

tion c. 1750 radically interfered with church's
sepulchral m o n u m e n t s , even though the n u m ber of discarded wall m o n u m e n t s seems considerably less than the n u m b e r of destroyed or reused tombstones. Thus, in all twenty-three wall
m o n u m e n t s or memorial tablets are preserved
f r o m the period before 1753, whereas seventeen
wall m o n u m e n t s are k n o w n only f r o m the records (figs. 661-62, p. 790-800).
A m o n g the wall m o n u m e n t s of the Renaissance period a memorial tablet (no. 1, figs. 607-09,
790, p. 747-751), c. 1580 with later changes, for
Gert Rantzau, merits a special mention. It was
removed f r o m †Greyfriars C h u r c h and enriched
with a gilt copper relief of the T h r o n e of Grace,
probably a fragment of a wall m o n u m e n t to
Rantzau. Also a wall monument (no. 2, figs.
610-16, 791, p. 751-55) c. 1584 with a later painting (presumably between 1622 and 1644) m a r k ing the grave of Christoph von Dohna, the
w o r k of Wilhelm van den Blocke, a pupil of
Cornelis Floris of the Netherlands. T h e painted
wall monument f r o m the turn of the 16th century,
possibly c. 1601, for the grave of Margrethe
Skovgård (no. 3, figs. 617-20, p. 755-57), is
signed by the so-called Odense ' m o n o g r a m mist', possibly the sculptor Jørgen Stenhugger.
T h e high, so-called auricular Baroque style is
represented by large wall m o n u m e n t s for Jørgen
Mortensen Krag (1640), Hans Nielsen Chulenbrun (c. 1651), T h o m a s Brodersen Risbrich
(presumably c. 1651 with later additions), Hans
Mikkelsen (1654) and Peder Pedersen Lerche
(1668) (nos. 4-8, figs. 605, 621-35, p. 758-72.),
most of which are decorated with paintings. In
only one case, the wall m o n u m e n t for M a y o r
Chulenbrun, do the sources mention the artist
responsible for the central biblical painting and
fine small portraits, viz. Hans Schütte, w h o is
also recorded as the artist of the paintings on the
Cathedral's former high altar-piece. However,
Schütte has in all likelihood painted several of
the other portraits, perhaps together with a local
colleague, J o c h u m Madsen Brock. T h e carved
enrichments of a n u m b e r of wall m o n u m e n t s
undoubtedly display the characteristic idiom of
the sculptor Anders Mortensen, the other mas-
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Fig. 822. Dobbeltportræt af Frederik von Vittinghof og Eleonora Maria Sehested (s. 834).
Detalje af epitafium i Valkendorfs kapel. NE fot. 1989. - Double portrait of Frederik von Vittinghof and Eleonora Maria Sehested. Detail of the wall monument in the Valkendorf chapel.

ter of the high altar-piece, but they are not m e n tioned in the records. N o r are the masters
k n o w n of the wall m o n u m e n t s (nos. 9-10, figs.
636-37, p. 772-74) for Rasmus Andersen, diocesan clerk (c. 1674) and T h o m a s Balthasar Freithoff (c. 1691).
A great measure of simplicity characterises
the surviving wall m o n u m e n t s and memorial
tablets f r o m the last part of the 17th century and
throughout the following century. N o t e w o r thy, however, are the wall m o n u m e n t s marking
the grave of Anne Brahe (no. 12, fig. 641, p.
776f.), executed c. 1704 or c. 1715, possibly influenced by T h o m a s Quellinus's w o r k s h o p , of
Andreas von Bergen and his wife and of Peter
Eilschou and his wife, Anne Marie Becker (no.

24-25, figs. 651-53, p. 784-86) in the neo-classical style, c. 1783, probably by Andreas Weidenhaupt.

TOMBSTONES
In aggregate the amount of preserved t o m b stones in the Cathedral is far smaller. There are
only seven extant examples f r o m the period before 1753, the oldest of which f r o m 1559 and
1580 respectively (Jørgen Jensen Sadolin and
Gert Rantzau) were transferred f r o m †Greyfriars
Church (nos. 1-2, figs. 665-66). T h e former is
attributed to a Funen, possibly Odense, sculptor
working in the manner of M o r t e n Bussert,
whereas the latter could well be a German i m -
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port. Bishop Hans Mikkelsen's tombstone (no.
4, fig. 668, p. 806) stands out a m o n g the small
n u m b e r of later tombstones because of its size
and flowery epitaph in Latin and Greek.
T h e indiscriminate alterations of the 1750s in
relation to the Cathedral's sepulchral m o n u ments resulted in their widespread destruction;
the primary source of reference on the subject is
Bircherod, Monumenta (figs. 680-87, p. 801f.) a
small n u m b e r were carved afresh with a brief
inscription and simple frame (figs. 672-77, p.
809f.).

POST-MEDIEVAL SEPULCHRAL
CHAPELS
O n c e in the Cathedral there were three specially
appointed high-ranking graves either sequestered f r o m the rest of the church by a screen or
annexed in a chapel.
It seems that both the Cathedral's medieval
chapels had been demolished prior to 1620 (cf.
pp. 270, 277), but about 1626 a sepulchral chapel
was made in the easternmost bays of the north
side aisle for the lord lieutenant, Ebbe M u n k of
Fjellebro M a n o r and his wife, Sidsel H ø e g (figs.
735, 739-40, p. 867). T h e chapel displayed a wall
m o n u m e n t , and a *screen partitioned off the chapel f r o m the church interior. M e m b e r s of the
Podebusk (Putbus) family were laid to rest in
the crypt beneath, possibly the earliest would
have been Henrik Podebusk of Kørup, †1658,
whose sister Lisbeth Podebusk, together with
her husband Henrik Gyldenstjerne, donated in
1649 the magnificent altar-piece for the high altar. In 1833 the chapel was made into a m e m o rial chapel for the re-discovered shrines (fig.
566). T h e screen was dismantled in connection
with J. D. Herholdt's restoration and re-establishing of the crypt in 1872-75, and the crypt
below was demolished.
In 1632 Henning Valkendorf, lord lieutenant
at Odensegård, received permission to build a
chapel abutting the n o r t h wall of the church,
close to the spot where M o g e n s Krafse's chapel
had stood (cf. pp. 299-304) (the Valkendorf chapel, figs. 221-28, 688-709, p. 830). In 1677 the

chapel was conveyed by deed to Friherre Frederik von Vittinghof of Eskebjerg (Scheelenborg),
married to a half-sister of Henning V a l k e n d o r f s
third wife, Margrethe Blome. After this change
of ownership the coffins of the Valkendorf f a m ily were m o v e d d o w n into the burial crypt. T h e
chapel was provided with a splendid w r o u g h t iron screen executed in 1636 by Caspar Fincke,
Christian IV's artist-craftsman, and further enriched by a lavish wall monument made between
1691 and 1696, and attributed to the Netherlandish sculptor, T h o m a s Quellinus. In the chapel
there is still a small n u m b e r of coffins out of the
m a n y which originally stood there and in the
burial crypt; a m o n g them the coffins of H e n ning Valkendorf and his wives, Anne B a r n e k o w
and Margrethe Blome, as well as those of Frederik von Vittinghof and his wife, together w i t h
three of their children and grandchildren.
Anna R u m o h r acquired the easternmost bays
of the south side aisle in 1699 through an exchange of title with Bishop T h o m a s Kingo. T h e
Bishop had originally acquired the burial place
and tombstone of his predecessor, Bishop Jacob
Madsen. Here, she commissioned a sumptuous
sepulchral chapel (the Ahlefeldt chapel, figs.
710-34, p. 847) for herself and her husband,
Hans Ahlefeldt of Glorup, and their only son,
Christian Ahlefeldt. Also for Hans Ahlefeldt's
first wife, Catharina Sehested, a sister of Frederik von Vittinghof's wife, Eleonora Maria Sehested.
T h e chapel has a splendid portal embellished
with a personification of Time and a wall monument, 1701, signed by T h o m a s Quellinus, and
most likely the portal and t w o marble sarcophagi
in the chapel are also by him. Christian Ahlefeldt and Anna R u m o h r are laid to rest in t w o
richly decorated copper sarcophagi likewise in the
chapel, both evidently executed about 1695 by a
goldsmith f r o m Preetz (Joachim Reese?). A
n u m b e r of banners c o m m e m o r a t i n g Hans Ahlefeldt were hung in the chapel, t w o of which are
still preserved (at the National Museum), as well
as the lieutenant-general's armour and cavalry
sword.
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Fig. 823. Kisteplade for H e n n i n g Valkendorf(†1658) (s. 839). Detalje af fig. 698. Mouritz Mackeprang fot. 1905.
- Coffin plate for Henning Valkendorf (†1658). Detail of fig. 698.

POST-MEDIEVAL BURIALS A N D
FUNEREAL TRAPPINGS
Apart f r o m three rooms, nowadays only one of
which contains coffins (fig. 568, p. 876), the
post-medieval interments in the Cathedral are
k n o w n solely f r o m old records. T w o numbered
lists f r o m 1758 and 1777 are the most important
sources of information about the large amount
of brick-built graves and inhumations in the
church (nos. I-X, figs. 743-67, p. 877). T h e systematic filling in of early graves commenced
f r o m the close of the 1700s, and with the ordinance of 22. February 1805 n e w graves inside
churches were prohibited. M a n y of the coffins
formerly inside were interred in the churchyard

during the second half of the 19th century. H o w ever, a small n u m b e r of coffin plates and one ossuary (figs. 770-77, 809-11, p. 916f.) are preserved,
both at the church and at the M u s e u m s of M ø n tergården, Odense.

CHURCHYARD

MONUMENTS

For the extent of the churchyard, its boundary
walls and divisions, cf. pp. 104-118. T h e accounts and church registers of the Cathedral occasionally yield information about burials in the
churchyard, although very often simply just the
name of the deceased, and in one or t w o cases it
is mentioned whether a grave is marked by a
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stone, a frame or curb, or a so-called ' t o m b tree'. However, these are not included here since
they are not described in greater detail, neither
have they survived. A m o n g the preserved m o n uments n o w m o u n t e d on the north and south
walls of the Cathedral, or set in the former
churchyard, mention must be made of the m e morial tablets for Lorenz Ancher (no. 1, c. 1798,

fig. 783, p. 924), Jørgen Christian B r u u n (no. 2,
c. 1799, fig. 784, p. 924), and Peter Kryssing
Riissing (no. 3, c. 1829, fig. 782, p. 924f.), as
well as the m o n u m e n t for Jens Benzon by H e r man Ernst Freund (no. 4, 1836, figs. 785-86,
813, p. 926).
Translated by Jean Olsen

Fig. 824. Vinget fantasivæsen med svanehat. Detalje
af randbort på k o n g Hans' mindesten (s. 736). Henrik
Wichmann fot. 1995. - Head with a swan-shaped cap.
Detail of outer border on memorial for King Hans.
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