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Kerteminde er anlagt på nordsiden af Kerteminde 
Fjords udløb i Storebælt, hvor landevejen fra Hinds-
holm krydser fjordmundingen og syd herfor deles i ret-
ning af Odense og Nyborg. Tidspunktet for anlæggel-
sen er ukendt, men en egentlig bydannelse synes først o. 
1300 at have afløst det ældre, sæsonbetonede fiskeleje, 
der vel må være opstået i løbet af 1100-1200-tallet.1

 Byen har altid hørt til blandt de mindste på Fyn, 
og købstadsrettigheder opnåedes først i 1413.2 Byens 
opland var for lille til at understøtte en egentlig vækst; 
men de gode havneforhold udnyttedes i stort omfang 
i senmiddelalder og renæssance, da Kerteminde funge-
rede som stabelplads for Odense.
 I middelalderen fandtes ikke andre kirkelige insti-
tutioner i byen end sognekirken, hvis grundlæggelses-
tidspunkt ikke kendes. Den nævnes første gang 1350, 
da købmanden Johan Swanebeke, borger i Lübeck, 
betænkte kirken i Kerteminde i sit testamente.3 Den-
ne †kirke, der kun kendes i begrænset omfang (sml. s. 

1920), synes at have bestået af et skib med selvstændigt, 
muligvis smallere, kor. Bygningen er sandsynligvis påbe-
gyndt samtidig med at bydannelsen fandt sted o. 1300, 
men plantypen udelukker ikke, at den kan være ældre.
 Byens erhvervelse af købstadsrettigheder 1413 ses ik-
ke umiddelbart afspejlet i kirkens bygningshistorie. En 
betydelig udvidelse, som traditionelt dateres til 1476,4 
var tilsyneladende en belastning for den ikke særligt 
velhavende kirke – først mere end 200 år senere fuld-
førtes den efter de oprindelige intentioner (sml. ndf.). 
1559 fik kirkeværgerne tilladelse til at oppebære kon-
getienden af Mesinge Kirke i tre år for at istandsætte 
den meget forfaldne kirke.5 Bedre er situationen næp-
pe blevet efter den alvorlige bybrand, der indtraf det 
følgende år – selvom kirken ikke vides at have været 
direkte berørt heraf.6 1631 var det alle kirker i Nyborg 
Len, der efter evne måtte komme kirken til hjælp.7

 Den uden tvivl mest dramatiske begivenhed i byens 
historie indtraf under Svenskekrigene. I januar 1658 

SKT. LaurENTII KIrKE
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Fig. 1. Kerteminde set fra syd, tværs over fjordens udmunding i Storebælt. Lidt til højre for midten ses Skt. Lauren-
tii Kirkes tårn og messeklokkespir og til venstre, ved møllen, spiret på Emauskirken (s. 2079). Foto Mogens Vedsø 
2007. – Kerteminde seen from the south, accross the mouth of the fjord into the Great Belt. The St. Laurentii church tower and 
mass bell spire are visible center right, while the spire of St. Emaus church is visible to the left by the mill.



1914 Kerteminde · SKt. laurentii KirKe

besattes Kerteminde af svenske tropper på lige fod med 
resten af Fyn. Efter fredsslutningen i roskilde 27. febr. 
skulle besættelsestropperne trækkes tilbage, men al-
lerede inden dette var tilendebragt, genoptog Karl X 
Gustav krigshandlingerne i august 1658. Vendepunktet 
kom 31. okt. 1659, da en stor dansk-hollandsk flåde-
styrke under ledelse af Hans Schack og den holland-
ske admiral Michiel de ruyter ankrede op i Storebælt 
ud for byen.8 Efter et omfattende bombardement, der 
tilintetgjorde Langebro, forbindelsen mellem byen og 
området syd for indløbet til fjorden, samt forårsagede 
store ødelæggelser i byen, landsattes de danske tropper 
ved Kikkenborg nord for Kerteminde. 11. nov. forene-
des Schacks styrker i Odense med tropper, der, un-
der ledelse af Ernst albrecht von Eberstein, var rykket 
frem mod byen efter at have passeret Lillebælt nogle 
dage tidligere. Det afgørende slag fandt sted uden for 
Nyborg den 14. nov. 1659. Kerteminde Kirke bærer 
endnu vidnesbyrd om begivenhederne i form af et 
usædvanligt mindesmærke over en, nu ukendt, falden 
dansk officer (s. 2047, sml. sagn ndf.).9

 Kirken vides ikke at være blevet beskadiget under 
angrebet, men de alvorlige ødelæggelser skabte store 
økonomiske problemer for byen. Dette forværredes 
yderligere, da Odensekøbmændene efter 1680 be-
gyndte at benytte Stige Strand som ladeplads; herefter 
gik byens udvikling stort set i stå.

 Fra midten af 1600-tallet modtog kirken betydelige 
gaver fra byens velstående borgere. altertavlen skænke-
des 1675-76 af borgmester Johan rudolph Burenæus 
og hustru Karen Poulsdatter, mens den samtidigt an-
skaffede prædikestol skænkedes af sognepræst anders 
Poulsen og hustru anna Pedersdatter. Borgmesterpar-
ret Johan Glysing og anna Mølkens testamentariske 
donation til kirken af 30. nov. 1696 gav midler til an-
skaffelse af et nyt korgitter og et orgel, der dog først 
opstilledes 1719. En betragtelig sum anvendtes til at 
fuldføre kirkebygningen, der fik indbygget hvælv i si-
deskibene og højkirkens vestende.10 Som betaling for 
deres gravsted (jf. s. 2046) gav de endvidere en vind-
mølle og et ligklæde, som skulle udlejes.11

 Kertemindes stadige tilknytning til havet med sejlads 
og fiskeri fremgår bl.a. af det 1737 stiftede Skipper-
ligbærerlav, hvis ligbårer endnu opbevares i kirken (s. 
2007), men først i løbet af 1800-tallet skabtes fornyet 
vækst ved opbygning af en betydelig søfart og et større 
fiskeri.12 Byens fremgang afspejles tillige i kirken af to 
store istandsættelser af dens indre i 1854-55 og dens 
ydre i 1873-76.
 Fra 1526 nævnes Drigstrup som annekskirke til Ker-
teminde; i perioden 1931-79 var Drigstrup Sogn for-
enet med Munkebo, men er nu atter knyttet til Kerte-
minde pastorat.13

Altre og kapeller. Da kildematerialet er sparsomt, og 
altre og kapeller kunne være viet flere helgener eller 
skifte navn ved nyindvielser, er den følgende redegø-
relse næppe fuldstændig.
 Skt. Anna alter? Tilstedeværelsen af en Skt. anne gård 
kan tyde på, at der har været et Skt. anna alter i sogne-
kirken.14

 Vor Frue alter omtaltes 1487, da Clemens Persen og 
hans hustru, Else, skæn kede en kalk og disk samt en 
‘helligdom’ til alteret. Mathias Knudsen havde givet en 
gård, til gengæld for hvilken byen havde lovet at lade 
afholde en messe hver lørdag.15

 Skt. Gertruds alter nævnedes 1499, da et jordstykke, 
som tilhørte alteret, blev bortfæstet.16

 Skt. Nikolaj alter omtales i forbindelse med jordegods 
i Lille Viby.17

 Højalteret var antagelig viet til Skt. Laurentius. Ingen 
middelalderkilder nævner kirkens værnehelgen, men 
fra 1630 kaldes kirken jævnligt Skt. Laurentius,18 og 
det er naturligt at antage, at kirken – og højalteret –  har 
været viet til denne helgen.19

Sagn. Det fortælles, at en dansk officer i 1659 kæmpede 
med 10 svenskere på kirkegården. Han sårede de ni, men 
fældedes af den tiende. Til minde om den bedrift blev 
hans støvler og kårde hængt op i kirken (jf. s. 2047).20

 Om Peder Juels kapel fortælles, at de afdøde rejser sig 
fra kisterne nytårsnat og kører til Hverringe i en karet 
med fire sorte heste og hovedløs kusk (jf. s. 2036).21

Fig 2. Odensebispen Herman med en by, formentlig 
Kerteminde, i baggrunden. Tegning o. 1570 ved Cor-
nelius Hamsfort. I KglBibl. – Herman, the Bishop of 
Odense, with a town, probably Kerteminde, in the back-
ground. Drawing by Cornelius Hamsfort.
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Kirken er beliggende centralt i den gamle byker-
ne. Orienteringen er omtrent solret, og bygnin-
gen strækker sig fra torvet og Langegade i vest til 
Strandgade i øst. De to gader forbindes nord og 
syd for kirken af to passager benævnt henholds-
vis Nordre og Søndre Kirkerist. arealerne mellem 
kirkens langsider og ‘kirkeristene’ er græsklædte 
med enkelte mindre buske; til begge sider tillige 
nogle ældre gravsten (s. 2048). arealerne afgrænses 
til de frie sider af lave hegn med vandrette jern-
stænger mellem granitpiller. I øst flugter kirkens 

gavl med byggelinjen ud til Strandgade, mens der 
mod vest ud for kirken er en udvidelse af gade-
bredden, der nu indgår i byens torv. Ved en regu-
lering af terrænet 2004 sænkedes området foran 
kirketårnet omkring en halv meter (sml. s. 1937). 
adgangen hertil er ad skrånende granitklædte ram -
per fra nord og syd, mens der mod den resterende 
del af torvearealet er rejst en granitmur.
 †Kirkegård. Hele området, der omgiver kirken 
mellem Strandgade og Langegade, er identisk med 
kirkens oprindelige †kirkegård, der var i funktion 
indtil nogle år efter anlæggelsen af assistenskirke-
gården 1807 (s. 2087), sidste begravelse fandt sted 

Fig. 3. Tegning af Kerteminde Kirke. udsnit af miniature i kanten af kort over Fyn tegnet af den hollandske kort-
tegner J. Elandt 1659. I KglBibl. – Drawing of Kerteminde Church. Detail of corner miniature of a map of Funen drawn by 
J. Elandt, a Dutch cartographer.
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1852.22 Kirkegården blev flere gange gjort mindre 
ved bortsalg eller mageskiftning. 1807 solgtes et 
stykke af kirkegården til købmand Mads Møller.23

Oprindeligt strakte den sig lidt længere mod 
øst til omtrent midt i den nuværende Strandga-
de, men arealet her blev 1841 afgivet til byen.24 
Yderligere et mindre areal ved nordøsthjørnet 
blev afgivet til byen 1884.24

 1835 fremsattes forslag til beplantning af den 
da næsten afviklede kirkegård,25 mens man 1840 
i stedet ønskede en brolagt kirkeplads.24

 †Kirkegårdsmure og -hegn. Det er vanskeligt at 
skaffe sig fuldt overblik over kirkegårdens ind-
hegning. I hvert fald mod Langegade, mod vest, 
og mod nord var der mure, mens der var et sta-
kit mod stranden i syd. En mur mod Strandgade, 
mod øst, nævnes først sent (jf. ndf.).26 Et ned-
blæst hegn ved ‘det grundmurede hus’, dvs. mod 
syd nær Strandgade, repareredes 1697 af tøm-

rer Simon Møller27 og udskiftedes helt af ham 
1708.28 Murer Mathiis Johansen opmurede 1723 
et stykke af nordmuren, der året efter fik pålagt 
tagsten, og 1731 reparerede han tilsvarende mu-
ren mod Langegade; 1735 måtte han lægge tag-
sten på ‘begge’ mure.29 En større ændring indtraf 
1818, hvor snedker Niels Lauenborg opnåede 
mindste bud på istandsættelse af kirkegårdshegnet 
omkring den gamle kirkegård, hvilket approbe-
redes af biskop Plum. Ifølge licitationsmaterialet 
skulle der opføres to stakitter, et fra kirkeristen 
ved hospitalet til kirkeristen overfor ud til Lan-
gegade samt et fra kirkeristen ved lodsens hus 
til den modsatte kirkerist ved Langegade – dvs. 
langs kirkegårdens nordre og søndre side. Des-
uden skulle en port opføres i egetræ.23 Stakittet 
repareredes 1827 af Friederich Julius Bormann.30 
Muren mod Langegade fjernedes 1836 og er-
stattedes af stakit nærmere kirken (sml. fig. 6 og 

Fig. 4. Prospekt af Kerteminde med Langebro og kirken. udsnit af dørstykke fra herregården Lundsgaard. Ho-
vedbygningen opførtes 1765, og maleriet må være udført ved den efterfølgende indretning efter forlæg i DaAtlas 
1767. Foto Kertemindeegnens Museer. – Painting of Kerteminde, the Long Bridge and church. Detail of a door-section from 
Lundsgaard manor house. While the main building was erected in 1765, the painting must have been painted in connection with 
the following interior-design carried out to the plan noted in Daatlas from 1767.
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7).31 Den resterende del af ringmuren, dvs. øst-
muren, ønskedes fjernet 1841 og erstattedes af et 
stakit nærmere kirkens østgavl (sml. ovf.).24 1867 
nævnes, at der var træstakit mod Strandgade og 
jernstakit mod Langegade.32 Året efter opsattes 
nyt jernstakit mod nord og syd ved jernstøber 
Julius Nielsen. 33

 †Porte og låger. adgangen til kirkegården skete
ad en køreport og fire mindre fodgængerlåger, 
der alle har haft murede portaler. Køreporten var 
anbragt i vestmuren mod Langegade omtrent ret 
ud for kirkens vestindgang, mens to af lågerne 
sad i samme mur nær hjørnerne mod nord og 
syd; sidstnævnte var simple murede portaler med 
vandret øvre afdækning, mens køreporten mod 
Langegade fremtrådte med en kamtakket gavl 

prydet af en cirkelblænding (fig. 3).34 De to reste-
rende låger var anbragt mod Strandgade i øst. Den 
søndre, ofte benævnt porten mod stranden, var 
anbragt i sydmuren helt op til kirkegårdens syd-
østhjørne (fig. 3),35 mens den nordre var anbragt i 
tilknytning til eller muligvis endog sammenbyg-
get med skolen ved kirkegårdens nordøstre hjør-
ne. Porte og låger krævede hyppigt reparationer. 
1718 fremstillede snedker Florens Hansen en ny 
låge til køreporten, og Jens maler satte efterføl-
gende Frederik IV’s monogram og årstallet over 
porten.36 Samtidig istandsatte Florens Hansen to 
låger, og Per smed leverede de fornødne beslag til 
hele arbejdet.37 Få år senere, 1723, lavede Florens 
Hansen fire nye låger til ‘ristene’,38 og smeden 
rasmus Simonsen leverede hængsler, beslag og 

Fig. 5. Maleri af Kerteminde Havn med kirken i baggrunden. Malet af Niels Larsen 1828. I Kertemindeegnens 
Museer. – Painting of Kerteminde harbour with the church in the background. Painted by Niels Larsen 1828.
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håndtag.39 Den nordøstre fodgængerlåge styr-
tede sammen 1741 i forbindelse med skolebyg-
ningens renovering og genrejstes det følgende år 
af murermester Peter Sivers.40 En ny stakitport, 
der opsattes 1818 af N. Lauenborg,41 hører sam-
men med det af ham samtidigt opsatte stakit langs 
kirkegårdens nord- og sydgrænse. Samtidig med 
at kirkepladsens afgrænsning mod vest flyttedes 
nærmere kirken 1836 satte a. Kjærbye en sten-
kiste foran kirkens indgang, formentlig til gen-
nemløb for gadens rendesten.25

 †Kirkeriste. Fodgængerlågerne havde, i modsæt-
ning til porten, både riste og låger i gennemgan-
gen. De fire riste nævnes 1696;27 mens det 1705 
præciseres, at to af ristene var anbragt mod Lan-
gegade.28 Snedker Simon Møller lavede 1707 en 
‘ramme med opstandere’ ved den ene rist mod 

Langegade,28 og året efter udskiftedes rammerne i 
den anden låge mod Langegade samt mod stran-
den.28 Nye riste til tre låger fremstilledes 1728 
af karetmager(?) Niels ‘juulmand’, mens rasmus 
Simonsen leverede jernet;39 den sidste rist mod 
Langegade fornyede Niels 1742.42 ristene måtte 
atter fornyes både 1762 og 1783, sidstnævnte år 
ved Hans tømmermand,40 mens blot rammerne 
fornyedes 1810 ved tømrer Diderick Feldthusen.43

 Bygninger m.m. på kirkegården. Et †kalkhus, der 
var nødvendigt ved den stadige vedligeholdelse af 
kirken, nævnes første gang 1696, da der anskaf-
fedes en ny lås til huset.27 Dets nærmere belig-
genhed er ukendt. I forbindelse med indbygnin-
gen af hvælv i kirken 1698 (s. 1932) opførtes på 
kirkegården, opad kirkens nordside, et †kalk hus af 
tømrer- og murermester Christen Troelsen; huset 

Fig 6. Kirken set fra nordvest. I forgrunden vestre †kirkegårdsmur (s. 1916) og den nordre af vestmurens to †fod-
gængerlåger (s. 1917). Malet af Niels Larsen i 1820’erne eller -30’erne. I Kertemindeegnens Museer. – The church 
seen from the north-west. The western †churchyard wall and the northern gate, of two west wall †pedestrian gates, to the fore. 
Painted by Niels Larsen.



1919KIrKENS OMGIVELSEr

‘klædtes’ med brædder fra sideskibenes nedrev-
ne lofter. To år senere benyttedes ‘skuret’ stadig 
som materialhus.27 Kalkhuset repareredes 1729 af 
Mathiis Johansen.36 I hvert fald siden midten af 
1500-tallet havde byen haft en †skole,44 der var 
placeret uden for kirkegårdens nordøstre hjørne. 
En omfattende reparation af skolen 174140 havde 
karakter af en fuldstændig fornyelse.45 Dens funk-
tion som uddannelsessted ophørte 1805, mens 
bygningen bevaredes på stedet frem til 1933, hvor 
den flyttedes til Købstadsmuseet »Den gamle By« 
i Århus. Kirken havde fået varmeanlæg 1868 i 
kælderen under nordre sideskibs østfag. I 1951 

udgravedes et underjordisk brændselsrum på den 
gamle kirkegård nord for fyrkælderen med ad-
gang fra dennes trappenedgang. Siden overgan-
gen til fjernvarme tjener rummet til opbevaring.
 Fortov. Langs begge kirkens flankemure findes 
en sti, der tangerer støttepillerne og er brolagt 
med chaussesten; mellem stien og muren er be-
lagt med perlegrus.
 †Fortov. Kirkens fortov i Strandgade renoveres 
1805.43 1854, et par år efter sidste gravlægning på 
kirkegården, brolagdes omkring kirken;24 denne 
brolægning fornyedes ved kirkens restaurering 
1873-76 (s. 1936).

Fig. 7. Kirken set fra nordvest efter nedrivning af kirkegårdsmuren 1836 (s. 1916). Malet af Christoffer Faber. I 
Kertemindeegnens Museer. – The church seen from the north-west after the removal of the churchyard wall 1836. Painted 
by Christoffer Faber.
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Kirken består af et treskibet langhus med messeklok-
kespir over østgavlen og i vest et lavt tårn, der oprin-
delig er opført i tilknytning til en ældre †kirke. Den nu 
stående bygning er påbegyndt i midten af 1400-tallets 
anden halvdel og er for hovedpartens vedkommende 
fuldført før middelalderens slutning.

En ældre †kirke er, med undtagelse af det senere 
tilføjede, endnu bevarede tårn, kun i begrænset 
omfang påvist arkæologisk og giver sig først og 
fremmest til kende ved den nuværende kirkes 
bygningshistorie (sml. ndf.).

BYGNING

Fig. 8. Kirken set fra sydvest. Foto arnold Mikkelsen 2007. – The church seen from the south-west.
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 Et tagspor på tårnets østside viser, at bygningen 
har bestået af et skib af omtrent samme bredde 
som det nuværende midterskib og med tagryg-
gen liggende ca. 4 m lavere end dettes rygning. 
En tydelig pause i byggeriet af den stående kirke 
mellem 2. og 3. fag fra øst afspejler østafslutningen 
af et bygningsafsnit i den ældre kirke, formentlig 
skibet, der dermed har målt ca. 21,5×9 m. Øst 
herfor lå en korbygning, der som minimum har 
haft en længde svarende til det nuværende kors 
2. fag, men hvis øvrige dimensioner og udform-
ning er ukendt. Til dets nordside har knyttet sig 
en †tilbygning, formentlig et sakristi.46

 Kirken må være påbegyndt senest samtidig 
med byens opståen o. 1300. Et betragteligt antal 
genanvendte, rektangulære kvadre af kridt i 3.-5. 
fag af overmurene i det nuværende langhus må 
uden tvivl være overført fra den ældre kirke. Om 
kridt har været det eneste byggemateriale, eller 
om der har været suppleret med tegl, er uvist.47

 Et tårn, der som nævnt senere kom til at indgå 
i den nu stående kirke, blev, formentlig i sidste 
halvdel af 1300-tallet, føjet til den ældre †kirkes 
vestende. Bevaret er i alt fire stokværk – tårnrum, 
to mellemstokværk og klokkestokværk, mens gav-
lene er gået tabt ved en senere forhøjelse. Tårnets 
murværk, der har en forbavsende ringe murtyk-
kelse,48 er opført af munkesten i polsk skifte og 
rejser sig nu over en glat granitsokkel, der ved 
restaureringen i 1873-76 indsattes i et niveau 
ca. 0,5 m over den oprindelige syld. Tårnets ne-
derste del, indtil en højde omtrent svarende til 
de nederste to tredjedele af understokværket, er 
opmuret i skifter af vekselvis røde og gule sten, 
mens stenene i den resterende del af stokværket 
fortrinsvis er gullige iblandet enkelte røde. I ne-
derste mellemstokværk er murværket opført i en 
tilfældig blanding af gullige og røde sten, mens de 
røde munkesten stort set er enerådende i øverste 
mellemstokværk og klokkestokværket.
 Tårnets hjørner prydes af støttepiller, der rej-
ser sig til en højde omtrent midt i klokkestok-
værket. Den sydvestre er diagonaltstillet, mens de 
to mod øst knytter sig til henholdsvis nord- og 
sydmuren; sidstnævnte er nu for størstepartens 
vedkommende inkorporerede i vestgavlen af det 
senere langhus. Den nordvestre, noget større, pille 

springer frem i forhold til såvel vest- som nord-
muren og indeholder en trappe, der giver adgang 
til tårnets øvre stokværk.
 Tårnrummet overdækkes af et halvstens kryds-
hvælv med vederlag i væggene til alle sider49 og 
har retkantede, helstensbrede ribber.50 Der er ad-
gang udefra gennem en vestdør, der i sin nuvæ-
rende skikkelse stammer fra restaureringen 1873-
76 (sml. s. 1937), men som har haft en ældre, 
formentlig oprindelig forgænger.51 Den synes at 

Fig. 9. Dør fra tårnets 1. mellemstokværk til vindel-
trappen (s. 1923). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Door 
from the tower’s 2. floor opening onto the spiral staircase.

†KIrKE
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have været fladbuet i dobbeltfalset, spidsbuet spejl 
(jf. fig. 6, 17). Mod øst var forbindelse til skibet 
gennem en nu delvis blændet tårnbue, der over-
dækkes af et spidsbuestik og har tårnrummets 
fulde bredde. rummet belyses ensidigt fra syd af 
et spidsbuet vindue, hvis profilerede vanger og 
stik prydes af en slank tilspidset stav. To fladbuede 
gemmenicher i sydmuren er skjult ved indmu-
ring af ældre gravsten (s. 2027 f.).

 Forbindelsen til tårnets øvre stokværk formid-
les af en vindeltrappe, hvortil der er adgang ad en 
fladbuet, falset dør i tårnrummets nordvestre, 
skråt afskårne hjørne. Trappen, hvis løb overdæk-
kes af fladbuestik af bindere på fladen, snor sig 
om en halvstens, cirkulær spindel og giver adgang 
til såvel 1. som 2. mellemstokværk. I trappehusets 
vestside er tre seks til syv skifter høje og godt en 
halv sten brede lyssprækker.

Fig. 10. Nordre højkirkemur set fra sideskibets loft. I murfladen ses en række genanvendte kridtstenskvadre (s. 
1921). Foto HJ 1997. – The northern nave wall seen from the aisle loft. A row of reused chalk ashlars is evident in the ma-
sonry surface.
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 I 1. mellemstokværk er forbindelsen gennem 
en fladbuet dør, hvis halvstens brede og tykke 
døranslag vender ud mod trappen. Den indven-
dige dørniche har en dybde af ca. 1½ sten, i syd-
vest dog noget mere grundet dørens skrå place-
ring i hjørnet (fig. 9). I nordøstsiden er spor af 
to stabler og i 12. skifte over tærsklen et o. 140 
cm dybt stængebomhul, mens det tilsvarende i 
den modstående vange er en halv sten dybt. Dø-
ren udmunder forbavsende højt, 11 skifter, over 
stokværkets gulv, med hvilket den forbindes af en 
kort trætrappe.52

 I 2. mellemstokværk er dørens placering og 
udformning omtrent identisk med den forrige, 
dog er den indre niche blot en sten dyb, og der 
mangler stængebomhuller (fig. 12). Også her 
udmunder døren over gulvet, fem skifter, men 
tærsklen er senere sænket ved behugning.

 Det har tilsyneladende været planen også at 
skabe forbindelse til klokkestokværket, idet trap-
peløbet fortsætter yderligere seks trin over over-
dørens oprindelige tærskel, hvor det nu afsluttes 
af en lodret mur.
 1. mellemstokværk oplystes oprindeligt af otte 
lysåbninger – to til hver side.53 Åbningerne har 
indvendig seks til syv skifter høje og to sten dybe, 
fladbuede nicher, og i bunden heraf er jævnhøje 
1 sten brede og vandret overdækkede lysspræk-
ker. udvendig overdækkes sprækkerne af små, 
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Fig. 11. Glug i tårnets østmur i 1. mellemstokværk (s. 
1923-24). I bunden af gluggen ses ‘bagsiden’ af midter-
skibets vestre skjoldbue. Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– Peephole in the tower’s east side 2. floor wall. The “rear” of 
the middle aisle’s western supporting arch is evident through 
the base of the peephole.

Fig. 12. Dør fra tårnets 2. mellemstokværk til vindel-
trappen (s. 1923). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Door 
from the tower’s 3. floor opening onto the spiral staircase.
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fladbuede stik, der hver er opmurede af blot tre 
sten; disse hidrører fra kirkens udvendige restau-
rering 1873-76 og har afløst vandrette afdæknin-
ger.54 De to østre åbninger er, for at gå fri af det 
ældre skibs tagflader, hævet et skifte i forhold til 
de andre og skubbet helt ud mod hjørnet; yder-
mere sidder lyssprækken asymmetrisk i nichens 
bund. Begge er nu tilmuret i forbindelse med 
opførelsen af det nuværende midterskib.55 Midt i 
østvæggen ses den oprindelige adgang til det æl-
dre skibs loftsrum. Døråbningen, der er 13 skifter 
høj til vederlaget, har halvstensfals til begge sider 
og overdækkes af en højtrejst fladbue.56

 2. mellemstokværk er udformet omtrent som 
det underliggende, dog er åbningerne mod nord 
erstattet af en enkelt større af samme form som 
klokkestokværkets glamhuller. Den fladbuede, 
falsede åbning er nu tilmuret i ydre murflugt. 
af østsidens to åbninger er den nordre tilmuret, 
idet den ligger under det nuværende midter-
skibs tagflade, men den har bevaret den vandrette 

Fig. 13. Tårnets 2. mellemstokværk set mod sydvest. Foto arnold Mikkelsen 2007. – South-westward view of the 
tower’s 3. floor.

Fig. 14. Oprindeligt glamhul i tårnets klokkestokværk 
med sekundær forlængelse nedad (s. 1926). Set fra ski-
bets loftsrum. Foto HJ 1998. – Original soundhole in the 
tower’s belfry, with a secondary downward reaching extension. 
Seen from the nave loft.
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Fig. 15. Kirken set fra nordøst. Foto arnold Mikkelsen 2007. – The church seen from the north-east.
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overdækning, også på ydersiden, ind mod skibets 
loftsrum. Den søndre er gennembrudt og forlæn-
get nedad for at tjene som adgang til skibets lofts-
rum (fig. 14). Væggene brydes i en højde af seks 
skifter over gulvet af en række to skifter høje, til 
dels radiært gennemløbende, bjælkehuller, der nu 
alle er tilmurede i det ydre.
 Klokkestokværket har fladbuede glamhuller med 
halvstens fals både ude og inde – to til hver side; 
de østre, der kolliderer med langhusets tagflader, 
er nu tilmurede. Frem til restaureringen 1873-
76 kronedes stokværket mod vest og øst af to 
kamtakkede †gavle, der næppe var samtidige med 
tårnet, idet deres blændingsdekoration var af sen-
middelalderlig karakter (s. 1928).

DEN NuVærENDE KIrKE

Den nu stående bygning dateres traditionelt til 
1476 (jf. s. 1913). Den er opført i to faser, først 
de to østre fag og dernæst de tre vestre.57 Ho-
ved- og sideskibe er samlede under et fælles tag 
(sml. tagværker s. 1938), og fagene adskilles på 
langsiderne af støttepiller,58 der på hjørnerne 
er diagonaltstillede, ligesom adskillelsen mellem 
midt- og sideskibe på østgavlen er markeret med 
to støttepiller.
 Materiale og teknik. Langhuset er opført af rø-
de, til tider gullige eller flammede, munkesten i 
munkeskifte og rejser sig over en skråkantet gra-
nitsokkel, der er indsat ved restaureringen 1873-
76. Østgavlen er relativt velbevaret, mens især 
langmurene og de tilhørende støttepiller bærer 
stærkt præg af senere reparationer og skalmurin-
ger.
 Østgavlen (fig. 15, 17) er, trods dens påfalden-
de skævheder, kirkens fornemste arkitektoniske 
element. Midt på gavlen er et ca. 3,5 m bredt og 
to sten dybt murfremspring, der omfatter mid-
terskibets østvindue og bærer et messeklokke-
spir. Gavlens støttepiller er afsluttet i højde med 
langsidernes murkroner, og herover brydes mur-
fladen af to store cirkelblændinger, der flankerer 
gavlmidtens murfremspring; denne har i samme 
højde tre savskifter med ikke helt sammenfalden-
de afslutninger mod nord og syd. Gavltrekanten 
over midterskibet og sideskibenes halvgavle kro-

nes under et af brynede kamtakker og prydes af 
højblændinger afdækket med tvillingdelte trap-
pestik. Sideskibenes blændinger har sål i højde 
med murkronen, mens de i midterskibet rejser sig 
fra et niveau svarende til højkirkemurenes krone 
i kirkens indre. Den omtalte skævhed i opbyg-
ningen skyldes, at tagryggen er skudt mod nord i 
forhold til det oprindeligt projekterede. 59 Skæv-
heden er søgt udlignet ved, at pillerne mellem 
blændingerne i midterskibsgavlens søndre del 
er 1½ sten brede mod kun en sten i nordsiden. 
Farveforskelle i murværket og bortfald af profilet 
i midtervinduet godtgør, at gavlen først er ført 
op til samme højde som langsidernes murkrone; 
efterfølgende er midterskibets murværk opført 
til samme højde som højkirkemurene. Endelig 
er gavltrekanterne tilføjet efter rejsningen af det 
store fælles tagværk.
 Messeklokkespiret rejser sig midt for tagryggen 
og er dermed ligeledes forskudt mod nord, hvil-
ket især er tydeligt forneden ved overgangen til 
gavlmidtens murfremspring. Den nederste del af 
spirets murværk er retkantet og prydes på østsi-
den af to højblændinger af samme udformning 
som på de tilstødende dele af gavltrekanten. I 
blændingsbundene ses i omtrent halv højde to 
lyssprækker, der er anbragt klods op ad helstens-
pillen mellem de to blændinger. Over tagryggen 
rejser spirets murværk sig som en ottekantet pille, 
der foroven er afsluttet af en tredobbelt falsge-
sims. Det er uvist, om murpillen er bevaret i sin 
fulde højde; det nuværende kobberklædte spir er 
af yngre dato (jf. s. 1941). Indvendig er den hule 
pille cylindrisk, og der er adgang hertil gennem 
en fladbuet døråbning, der udmunder umiddel-
bart over østhvælvets østre skjoldbue.
 Nordre og søndre langside fremtræder i dag 
stort set uden oprindelige detaljer; der er såle-
des ingen synlige spor af dørene, der har været 
anbragt i langhusets 5. fag (sml. fig. 3 og s. 1938). 
Støttepillerne må formodes alle at være samtidige 
med langmurene, men fremtræder nu, som det 
øvrige murværk, kraftigt ommurede.
 Nordre sideskibs vestgavl, der er relativt velbeva-
ret og krones af brynede kamtakker, er sammen-
bygget med det ældre tårns østre støttepille på 
nordsiden. Murfladen brydes af en enkelt, bred 
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blænding med sål blot omkring 1,5 m over nuvæ-
rende sokkel. Forneden har blændingen omslut-
tet et oprindeligt, nu tilmuret, fladbuet vindue, og 
herover tvedeles blændingen af en helstensbred 
hængestav, der bæres af en to skifter høj konsol 
sammensat af to forneden skråkantede sten over 
en rulskiftestillet binder. De to blændingsdele, 
hvoraf den søndre er højest, afstemt efter gavltre-
kantens stigning, er hver tvillingdelt foroven med 
to kvartcirkelformede bueslag, der bæres af en 
fem skifter høj konsol af trinvis udkragede bin-
dere – den næstøverste afrundet på undersiden.
 Søndre sideskibs vestgavl fremtræder som en ko-
pi af den nordre og stammer i vid udstrækning 
fra restaureringen 1873-76. Inden da havde den 
kamtakkede gavl tre cirkelblændinger i gavlfods-
højde og herover fire højblændinger, tre slanke 
med trinvis stigende afdækning og længst mod 
nord en bredere blænding af samme form som 
de to blændingstoppe på den nordre gavl. I bun-
den af sidstnævnte var der en slank lyssprække. 
Desuden sås en lille korsformet blænding på den 
øverste kamtak.

 Vinduer. af langhusets lysåbninger er blot tre 
bevarede, om end tilmurede. Det midterste øst-
vindue er højt og tredobbelt falset. Forneden er 
falsene profilerede med en spinkel stav på hjør-
nerne, men i højde med sideskibenes murkroner 
(sml. s. 1926) overgår de til simple retkanter. Også 
mod kirkens indre står vinduet synligt som tre-
dobbelt falset blænding. Grundet de ovennævnte 
ændringer af de oprindelige byggeplaner er vin-
duet skubbet mod syd i forhold til østvæggens 
midtakse. Sideskibenes vinduer, ligeledes tilmu-
rede, er også tredobbeltfalsede; yderste og inder-
ste led med den spinkle stav på hjørnet, mens det 
midterste led er affaset. Profileringen gentages i 
det spidse buestik, der ledsages af et prydskifte af 
løbere. Den let trykkede spidsbue er usædvan-
lig ved markante knæk i vederlaget, især tydeligt 
ved inderste stik. Den nordre vestgavl havde som 
nævnt et fladbuet (†)vindue nederst i den store 
gavlblænding, der herved udgjorde et spejl over 
åbningen. Tilsvarende placeret var et fladbuet 
†vindue i den søndre vestgavl. Det var tilmuret 
tidligere end 1858 og forsvandt ved restaurerin-

Fig. 16. Plan. 1:300. Målt af C. Lendorf 1873. Suppleret 1995 af Ebbe Lehn Petersens tegnestue og 2007 af Mogens 
Vedsø. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2008. – Groundplan.
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gen 1873-76 i forbindelse med kopieringen af 
blændingen fra den nordre gavl.60

 Tårnets †gavltrekanter mod øst og vest var uden 
tvivl opsat samtidig med fuldførelsen af langhuset. 
Vestgavlens to par slanke højblændinger kan have 
været oprindelige, mens det store glamhul midt i 
gavlen muligvis var senere indrettet.
 Indre. I modsætning til udvendigt ses et tydeligt 
skel mellem de to hovedfaser, henholdsvis 1.-2. 
fag og 3.-5. fag; disse beskrives derfor hver for 
sig. Skellet giver sig til kende ved en forenkling 
af arkitekturformerne og ses tillige som lodfu-
ger i såvel højkirkemurenes ydersider som i side-
skibenes indermure over de senere indbyggede 
hvælv.61 Hele kirkens indre er tykt overpudset 

ved restaureringen 1855, og en lang række detal-
jer unddrager sig derfor nærmere undersøgelse.
 Østafsnittet. Midterskibet, der udgør kirkens 
to fag lange højkor, forbindes med sideskibene 
ved spidsbuede falsede arkader. Falsene er dels 
retkantede, dels afrundede og med en ikke helt 
systematisk fordeling. Vederlagene i arkadebuer-
ne er markerede af tre skifter høje glatte, bindige 
bånd. Såvel i østhjørnerne som midt på arkade-
pillerne er en halv sten fremspringende hvælv-
piller, sidstnævnte af form som en hel sten brede 
halvsøjler.62 Over arkadebuerne brydes højkirke-
murene af spidsbuede ‘triforieåbninger’, der nu 
er tilmurede, men synlige som blændinger. De 
spidse bueslag, der næsten tangerer hvælvenes 

Fig 17. Opstalter af kirkens vest- og østfacader forud for restaureringen 1873-76. 1:300. Målt af C. Lendorf 1973. 
– Elevations of the church’s western and eastern facades prior to it’s restoration in 1873-76.
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skjoldbuer, har samme karakteristiske form som 
sideskibenes østvinduer med markante knæk 
i vederlagene. Åbningerne har en halvstensfals 
mod såvel kirke- som loftsrummet.
 I sideskibene er der halvstens skjoldbuer til 
hvælvene i begge fag i syd, men kun i det østre 
i nord.63 Hvælvene er yngre end østafsnittet, der 
en tid lang må have stået med midlertidige bræd-
delofter. Disse udskiftedes i midterskibet allerede 
i forlængelse af langhusets fuldførelse (s. 1931), 
mens sideskibene først fik hvælv så sent som 
1698 (s. 1932).
 Vestafsnittet er langt enklere i sin udformning. 
Midterskibets tre fag forbindes med sideskibene 
ved spidsbuede falsede arkader, der bæres af ot-

tekantede arkadepiller. På pillerne, der har en ka-
rakteristisk langstrakt form,64 markeres bueveder-
lagene med et skifte høje, afrundede kragbånd. I 
skellet mellem de to faser tilhører hovedparten af 
arkadepillerne østafsnittet, blot er tilføjet endnu 
et led på vestsiden i form af en polygonal halv-
pille svarende til de ottekantede i vestafsnittet.65 
Mod vest afsluttes arkaderækkerne ligeledes af 
polygonale halvpiller, der er kraftigt fremsprin-
gende i rummet. Højkirkemurene brydes, som i 
øst, af ‘triforieåbninger’, der dog her er fladbuede. 
De nu blændede åbninger har mod kirkerummet 
en halvstensfals i vanger og stik. Mod loftsrum-
met i syd er falsen i vangerne en hel sten dyb, 
mens stikket har to halvstensfalse og overdækkes 

Fig. 18. Opstalt af kirkens nordfacade forud for restaureringen 1873-76. 1:300. Målt af C. Lendorf 1873. – Elevation 
of the church’s northern facade, prior to it’s restoration in 1873-76.
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af to bueslag af bindere på fladen. I nord mangler 
vangerne fals, mens stikkene har samme udform-
ning som i syd. Højkirkemurene må fra opførel-

sen have været udstyret med murede hvælvve-
derlag, idet de senere indbyggede hvælv mangler 
skjoldbuer (s. 1931-32).

Fig. 19. Kirkens 3. fag set mod nord. Foto arnold Mikkelsen 2007. – Northward view of the 
church’s 3. section.
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 I sideskibene er forholdene tilsvarende, idet dis-
se må være opmurede med hvælvvederlag både i 
ydermurene og mod midterskibet.
 Hvælv. Som det fremgår var hele kirken dispo-
neret for hvælv i både midterskibet og sideskibe-
ne. arbejdet hermed indledtes i højkoret, østaf-
snittets midterskib, hvor de to planlagte hvælv 
indbyggedes. Overhvælvningen synes ikke påbe-
gyndt, før hele det fem fag lange langhus var un-
der tag. Hvælvene er halvstens krydshvælv med 
retkantede halvstensribber, der overalt bæres af de 

ved østafsnittets opførelse afsatte hvælvvederlag 
og skjoldbuer. De to fag adskilles af en retkantet, 
helstens gjordbue. Vestafsnittets østre hvælv er af 
helt samme form som de to i østafsnittet og må 
formodes at være opført i umiddelbar forlængel-
se heraf.
 Herefter gik hvælvarbejdet i stå og de følgende 
o. 200 år stod resten af midterskibet samt side-
skibene med flade lofter dækkede med brædder, 
‘deller’, således som biskop Jacob Madsen beskrev 
det efter sit besøg i kirken 26. april 1588.66

Fig. 20. Søndre sideskib set mod øst. Foto arnold Mikkelsen 2007. – View of the southern aisle, towards the east.
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KIrKEN EFTEr rEFOrMaTIONEN

De første godt 150 år efter reformationen har 
kirken tilsyneladende kun gennemgået almin-
delig vedligeholdelse på tag og murværk (sml. 
s. 1913). 1559 nævnes, at kirken er meget byg-
fældig, og kirkeværgerne får ret til at oppebære 
kronens del af kirketiende fra Mesinge Kirke til 
brug for en reparation.5 atter 1631 omtales kir-
kens brøstfældighed; da byens borgere ikke mag-
tede en istandsættelse, bevilligede kongen, at alle 
kirker i Nyborg Len skulle bidrage hertil.7

 Indbygning af hvælv 1698. af de hvælv, der al-
lerede var forberedt ved den senmiddelalder-
lige kirkes opførelse, udførtes som nævnt blot 
højkirkens tre østligste (s. 1931). De resterende 
hvælv opførtes 1698 som traditionelle ‘middelal-
derhvælv’ – krydshvælv med halvstenskapper og 
-ribber. ribberne har bredde som munkesten,67 
mens kapperne er opmuret af gule Flensborgsten. 
Kirken modtog 1697 et beløb til fuldførelsen af 
hvælvarbejdet fra anna Mølken ifølge testamente 
fra hendes afdøde mand, borgmester Johan Gly-
sing (sml. s. 1943).68 allerede tidligt på året sy-

Fig. 21. Detalje af hvælv i højkirkens 3. fag med englemasker af stuk (s. 1933). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Detail 
of a vault in the nave’s 3. section, comprised of stucco cherub masks.
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nedes det kommende arbejde af murermester 
Hans Haagerup fra Fåborg og Hans Christensen 
fra Odense. Kirken tegnede kontrakt med først-
nævnte, og i løbet af 1697 indkøbtes de fornødne 
materialer, teglsten samt tømmer til stilladser og 
bueskabeloner, og der indrettedes kalkhuse, både 
under orgelpulpituret og ved kirkens østende, til 
lagring af den indkøbte kalk. I april 1698 ankom 
murermester Hans Haagerup, der lod tømrerme-
ster Christen Troelsen opføre et nyt kalkhus på 
kirkegården nord for kirken. arbejdet indledtes 
i søndre sideskib, hvor Christen murermester69 
nedtog loftsbjælker og brædder; sidstnævnte fandt 
anvendelse i det nævnte kalkhus på kirkegården. 
Blot en måned senere fjernedes loftstømmeret li-
geledes i nordre sideskib og over højkirkens to 
vestlige fag. De fornødne stilladsarbejder udførtes 
tilsyneladende af Niels snedker, mens det øvrige 
tømrerarbejde var overladt til Christen Troelsen. I 
forlængelse af byggearbejdet forberedtes en repa-
ration af de tre gamle hvælv i højkirken; som ind-
ledning hertil fjernedes en bjælke, ‘som sad tværs 

over kirken ved den gamle hvælving i den store 
gang’. Fra samme reparation hidrører formentlig 
de små stukmasker, fire eller fem i hvert fag, der 
ses i toppen af hver hvælvkappe (fig. 21). Midt 
på sommeren anskaffedes Mariager-kalk til kalk-
ning af hvælvene og kirkens mure. anbringelsen 
af kongens og dronningens malede navnetræk i 
kirken i begyndelsen af august markerede for-
mentlig afslutningen på arbejdet i kirkens indre, 
mens der arbejdedes videre med forstærkning af 
tagværkerne over sideskibene og reparation af 
kirkens tegltage, der blev understrøgne midt i 
september.70

 Hvælvenes indbygning var uden sammenlig-
ning det største byggearbejde, der fulgte af borg-
mester Glysings testamentariske gave, mens præ-
dikestolens flytning (s. 1980) og opsætningen af 
et (†)korgitter (s. 1970) medførte andre arbejder i 
koret. Således skulle murermester Christen ‘mure 
om det nye kor’, hvilket formentlig betyder, at 
der opførtes skrankemure i arkaderne mod korets 
sideskibe.27

Fig. 22. Plan. 1:300. Målt af Erik Schiødte 1884. – Groundplan.
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 Det store ombygningsarbejde afsluttedes i lø bet 
af 1699, hvorimod det voldte betydelig større 
besvær at få afsluttet regnskabet. Årsagen hertil 
var, at kirkeværge Otto Jensen ikke kunne gøre 
fyldestgørende rede for en række byggemate-
rialer (vel primært indkøbt til stilladser) samt 
tiloversblevne nedbrydningsmaterialer. Sagen 
afsluttedes 1705, efter kirkeværgens død, under 
medvirken af provsterne over Nørre Åsum og 
Salling herreder, Knud Landdorph og Claus Mi-
chelsen.70

 I de følgende hundrede år gennemførtes hyppige, 
tilbagevendende reparationer på såvel tag (s. 1940) 
som fag. resultatet af manglende vedligeholdelse 
sås hyppigt; både 1708 og -09 måtte murermester 
Jens rasmussen flere gange kaste sne af hvælvin-
gerne grundet mangler i tagbeklædningen.28 En 
større reparation af søndre sideskibs indermur ud-
førtes 1722 af Christen Troelsen, der samme år be-
taltes for at lægge et stykke egetømmer i bunden 
af vestre tårngavls glamhul under stormklokken 
– formentlig for at hindre klokkekæden i at slide 

Fig. 23. Sakristiet i østenden af nordre sideskib set mod øst. Foto arnold Mikkelsen 2007. – View of the sacristy in 
the east end of the northern aisle, towards the east.
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murværket (jf. s. 2013).36 Samme år repareredes 
flere af støttepillerne på kirkens nord- og sydside; 
dette arbejde blev overladt til murermester Ma-
thiis Johansen, der hermed optræder for første 
gang i regnskaberne.36 reparationen af søndre si-
deskibs mur fulgtes op 1724, da smeden rasmus 
Simonsen betaltes for et muranker til at indlægge i 
muren, ‘som var ganske revet fra hinanden’.36 ud-
bedringerne af kirkens støttepiller strakte åbenbart 
ikke, idet Mathiis Johansen 1727 måtte dels repa-
rere dels ommure samtlige piller på kirkens lang-

sider.36 1748 var turen kommet til østgavlen og 
vesttårnet; til reparationsarbejdet, der udførtes af 
murermestrene Niels Nielsen og Petter Kelleroer, 
havde man af Nyborg Kirke lånt en ‘murervogn’ 
– en art hængestillads, der kunne hejses op og ned 
langs murværket. 36 Samme år gav Hylleborg Ma-
ria Jacobsdatter Bager (sml. alterskranke, s. 1966) 
midler til renovering af kirkens hvælv og væg-
ge, hviket formentlig blot omfattede kalkning.97 
Mindre reparationer af murværket og især soklen 
udførtes af murermester Jens Bjørn 1778.42

Fig. 24. Sakristiet i østenden af nordre sideskib set mod vest. Foto arnold Mikkelsen 2007. – View of the east end 
sacristy of the northern aisle, towards the west.
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 Et †materialhus af brædder, der en tid lang havde 
stået i kirkens nordvestre hjørne blev nedbrudt 
1844 og erstattedes af et stolestade (s. 1986).71

 Restaureringer 1854-55 og 1873-76. Kirkens in-
dre og ydre præges stadig af to gennemgribende 
restaureringer, der gennemførtes i 1800-tallets 
sidste halvdel.
 J. D. Herholdt udarbejdede 1852 tegning og 
overslag vedrørende en restaurering af kirken, 
men sagen blev ikke fulgt op.24 To år senere blev 
dele af restaureringen udbudt i licitation og byg-
ningsarbejdet overdroges til murermester Eriksen. 
I arbejdet indgik udvendig istandsættelse af mur-
værket og murbehandlingen samt indsættelse af 
nye vinduer (jf. s. 1938). Langt mere omfattende 
var arbejdet i det indre, hvor alt synligt murværk 
reguleredes og dækkedes af et tykt pudslag.22 De 
to lukkemure, der afskilrer sideskibenes to østre 
fag, må være opsat samtidig. På vestsiden prydes 
de af to slanke, spidsbuede, falsede blændinger, 
der flankerer en ligeledes spidsbuet dør. Denne 
og blændingerne adskilles af gråmalede søjler, der 
er af støbejern. af regnskabet fremgår, at Her-
holdt kun i begrænset omfang har medvirket til 
arbejdets praktiske gennemførelse på stedet, idet 
han efterfølgende betaltes for blot to rejser til 
Kerteminde.

 Ved opførelsen af ovennævnte lukkemur i nor-
dre sideskib etableredes den i vid udstrækning end-
nu bevarede indretning til sakristi. Gulvet i det 
østre fag er af hensyn til den underliggende kæl-
der (først begravelse (s. 2046), siden fyrkælder (s. 
1941)) hævet tre trin over vestfaget. Faget afskær-
mes fra koret af en lav lukkemur, hvorpå er anbragt 
et støbejernsgitter med en gitterdør, der forbinder 
de to bygningsafsnit. Op ad østgavlen anbragtes fa-
ste, endnu bevarede, skabe.72 De to fag adskiltes af 
en bræddevæg, og i vestfaget var tillige afskilret et 
smalt rum i syd bag korstolene (fig. 83); adgangen 
hertil var dels fra nord gennem en dør midt i skil-
levæggen, dels fra koret ad en dør midt i korstole-
rækken. De to †skillerum fjernedes o. 1896.73

 De i 1854-55 gennemførte arbejder med kir-
kens ydre har kun haft karakter af reparationer 
med bibeholdelse af murbehandlingen med puds 
og kalk. Tiltagende forvitring af kirkens sokkel-
partier medvirkede til ønsket om en større, gen-
nemgribende restaurering af kirkens ydre.
 I årene 1873-76 udbetaltes Carl Lendorf hono-
rarer for projektering af og tegninger til denne re-
staurering, hvis erklærede mål var at genskabe kir-
kens ‘oprindelige’ ydre som teglstenskirke i blank 
mur.33 I efteråret 1873 indkøbtes materialer i form 
af teglsten, tømmer og kalk. arbejdet, der var ble-

Fig 25. Prospekt af kirken set fra sydvest tegnet af Burman Becker 1858. – Prospect of 
the church seen from the south-west.
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vet overdraget til murermester H. Eriksen, indled-
tes 1873-74 med tårnet og sideskibenes vestgavle. 
Efter afgravning af terrænet indsattes såvel i tår-
net som i sideskibsgavlene nye, glatte granitsok-
ler. Murværket afrensedes og repareredes sammen 
med de tilhørende piller og trappehuset, tårngav-
lene blev nedbrudt, tårnet forhøjet med 9 fod, og 
efterfølgende opførtes nye gavle, som regulerede 
kopier af de nedtagne.74 af sideskibsgavlene restau-
reredes den nordre i nær overensstemmelse med 
dens oprindelige udformning, mens den søndre 
fornyedes som en spejlvendt kopi af den nordre.
 arbejdet fortsattes samme år med de to langsi-
der, der begge fik indsat nye granitsokler leveret 
af stenhuggerne M. rasmussen og Lars Johansen. 
I nord rensedes murværket, der ‘udhuggedes og 
formuredes’, dvs. at forvitrede sten fjernedes og 
erstattedes af nye; interessant er oplysningen om, 
at murermesteren skulle ‘udbryde alle kridtste-
nene’ (sml. s. 1921). Herudover ommuredes vin-
duerne og gesimsen samt toppen af støttepillerne. 
Døren i 2. fag omtales ikke specifikt, men må væ-
re indsat ved samme lejlighed.75 I syd var arbejdet 
mere omfattende. Her måtte stort set alt murværk 
fornyes, ligesom tre af pillerne nyopførtes på nye 
fundamenter. Denne etape af restaureringen af-
sluttedes med at brolægger Jørgensen drænede og 
brolagde langs kirkens langsider og vestende ud 
mod torvet. Hertil havde Elias B. Muus leveret 
rør og vognmanden fragtet i alt 16 læs brosten.
 En planlagt renovering af tårnrummet, der tje-
ner kirken som våbenhus,76 bragtes til udførelse 
året efter, 1875. En ny hovedadgang etableredes 
fra vest, hvor der indsattes en stor, fladbuet portal 
i spidsbuet spejl. Den prydes af profilerede vanger 
og stik samt teglornamentik i spejlet i form af en 
cirkelblænding med et kors omrammet af et firpas 
flankeret af to mindre cirkler med et heksagram. 
Tårnrummets indre blev ryddet, idet et indskud 
i forlængelse af orgelpulpituret fjernedes, og såvel 
tårnurværket som orgelbælgene, der var anbragt 
her, blev flyttet op til stokværket over tårnhvæl-
vet. Endelig udvidedes det i størrelse, idet nogle 
stolestader i øst sløjfedes. Tårnbuen tilmuredes og 
heri anbragtes en dør til skibet samt ny opgang til 
orgelpulpituret, hvorunder der indrettedes et par 
små aflukker samt vindfang.

 Samtidig med disse arbejder afsluttedes restau-
reringen af kirkens østgavl. Murværket her er ge-
nerelt væsentligt bedre bevaret, så murermester 
Eriksens arbejde bestod fortrinsvis i udskiftning 
af forvitrede sten samt indhugning af en granit-
sokkel svarende til den, der indsattes på de øvrige 
sider. Den eneste større ændring var fjernelsen af 
en blænding øverst på gavlen syd for messeklok-
kespiret. Grundet den forskydning af tagryggen 
mod nord, som opstod under opførelsen (sml. s. 
1926), var der her blevet plads til en ekstra blæn-
ding (fig. 17).
 En indvendig restaurering gennemført 1978-
79 ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen havde for 
bygningens vedkommende fortrinsvis karakter af 
grundig vedligeholdelse med kalkning af hvælv 
og vægge, opretning af gulve m.m.
 Kirkens ydre fremtræder i dag omtrent som ef-
ter restaureringen 1873-76 med blankt teglmur-
værk og røde tegltage.
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Gulve. Kirkens nuværende gulve af store, kvadra-
tiske gule og blåsorte teglfliser er lagt ved restau-
reringen 1873-76. I stolestaderne og sakristiet, 
dvs. nordre sideskibs to østfag, er der gulve af 
afhøvlede fyrrebrædder. I gravkapellet i sydøst-
hjørnet og i tårnrummet er der gulve af kvadrati-
ske, gotlandske kalkstensfliser, sidstnævnte sted er 
alle fliser indrammet af røde teglsten på kant.
 †Gulve. En større omlægning af korets gulv, 
der udførtes 1698 af murermester Christen, var 
foranlediget af de arbejder, hvortil borgmester 
J. Glysing havde testamenteret midler (sml. s. 
1933).27 Senere samme år og i begyndelsen af det 
følgende anskaffedes Flensborgsten til udbedring 
af kirkens gulve. En udbedring af tårnrummets 
gulv, der blev foretaget 1703 af murermester 
Christen, var til gengæld udført af ‘store lybske 
sten’.27 1747 udskiftede Mathiis Johansen hele 
dette gulv med Flensborgsten.36

 Døre. Kirken har i dag to døre. Hovedindgan-
gen er tårnets vestdør, hvis nuværende form hid-
rører fra restaureringen 1873-76 (jf. ovf.). Dog 
blev døren 2004 forlænget omkring en halv me-
ter nedad i forbindelse med sænkning af terrænet 



1938 Kerteminde · SKt. laurentii KirKe

foran kirken (s. 1915); tidligere var der et par trin 
fra torvet ned til tårnrummet. Den fladbuede dør 
i nordre sideskibs 2. fag fra øst er af uvis alder. 
Den er yngre end 1873 (jf. fig. 18) og dermed 
formentlig indsat 1873-76; i hvert fald eksiste-
rede den 1884 (jf. fig. 22).
 †Døre. Langhusets to døre var (jf. s. 1926) an-
bragt i det vestligste, 5. fag. Norddøren blev repa-
reret 1705 af murermester Jens rasmussen, der 
dels murede en ny trappe til døren, dels udhugge-
de og genindmurede stablerne, der repareredes af 
Johan smed.28 1724 istandsatte murermester Ma-
thiis Johansen den søndre kirkedør og forhøjede 
‘adgangen’. Dette kunne tyde på, at døren stadig 
var for lav, selv om det to år tidligere var blevet 
besluttet at bortgrave de 2 alen jord, som graverne 
efterhånden havde kastet op langs kirkens mur, og 
som gjorde denne ‘ganske rådden’. Samtidig ind-
lagde Florens snedker et nyt trappetrin i døren.36 
1732 anbragte smed rasmus Simonsen to mur-
ankre ved den nordre dør, hvori han året efter 
indsatte en ny stabel.36 af en udgiftspost til ma-
lerarbejde fremgår det, at kirken 1798 havde tre 
døre,43 dvs. skibets døre i nord og syd samt tårnets 
vestdør. I forbindelse med arbejde på vinduerne 
1821 tilmuredes kirkens syddør af murermester 
Hans Christian Sørensen.77 Kirkens norddør var i 
brug endnu i 1837, da Ove snedkers enke betaltes 
for at have ‘bygget en ny forstue’, dvs. et vindfang, 
inden for døren, mens det fornødne murerarbejde 
udførtes af J. andersen.25 En udskiftning af kirkens 
tårnur 1839 (jf. s. 2010) foranledigede en samtidig 
udvidelse af tårnets vestdør, der udskiftedes med 
en bredere døråbning med fløjdøre. 78

 Vinduer. Kirkens nuværende vinduer af smede-
jern med rektangulære, blysprossede glasruder er 
indsat ved restaureringen 1873-76.33

 †Vinduer. Erik glarmester reparerede 1707 kir-
kens vinduer med nyt glas.28 1732 indgik han 
kontrakt med kirken om det store vindue i østen-
den bag alteret; to dele skulle fornyes og resten 
repareres, ligesom rasmus Simonsen leverede 26 
jernstifter til vinduet. Desuden skulle glarmeste-
ren indsætte ruder over alt i kirken og Mathiis 
Johansen fuge og kalke omkring alle vinduerne.36 
1752 måtte glarmester Bartram udskifte tårnets 
vindue; 1773 fornyedes de fem vinduer i sønd-

re langside ligeledes af glarmester Bartram, der 
havde indkøbt glas og vinduesbly i Odense, og 
efterfølgende fugedes omkring vinduerne af mu-
rermester Hans Pedersen. Samtidig repareredes de 
fem vinduer i nordsiden, og året efter udskiftedes 
det store vindue i øst.40 1778 fulgte en udskiftning 
af det østligste af vinduerne i nord; materialerne 
hertil var indkøbt hos glarmester Boring i Ny-
borg.36 De øvrige vinduer i nordsiden udskiftedes 
1790 og -97 af glarmester Hans Nielsen.43 atter 
1821 måtte vinduerne udskiftes; 13 vinduer fjer-
nedes, og der indsattes 12 nye af snedker Diderick 
Feldthusen.79 Ved restaureringen 1854-55 forsy-
nedes kirken med nye støbejernsvinduer, der le-
veredes af J. Nielsen.22 Det er usikkert, hvornår de 
tre vinduer i østgavlen tilmuredes. Midtervinduet 
kan være lukket 1821 (jf. ovf.); de to sidevinduer 
fremtrådte begge tilmurede 1873 (fig. 17), for det 
nordres vedkommende må det være sket senest 
1868, da der opførtes en skorsten på gavlens in-
derside (s. 1941). Sandsynligvis er begge blændet 
ved restaureringen 1854-55.
 Tagværker. Langhusets tagværk er relativt velbe-
varet og må være samtidigt med de to hovedaf-
snit i kirkens opførelse, henholdsvis 1.-2. fag fra 
øst og 3.-5. fag, idet skellet mellem de to afsnit 
tydeligt genspejles i tagværket. I østafsnittet er 
tagværket over hovedskibet, højkirken, udformet 
som spærfag med to hanebånd, et sæt krydsende 
skråstivere samt korte lodrette stivere ved spærfo-
den. Spærfagene bæres af spærsko, der mellem de 
enkelte fag og ved østgavlen dog er erstattet af en 
gennemgående bindbjælke; både sko og bjælker 
hviler på to murremme. En række af spærskoene 
er forlængede ud over højkirkemurens ydre mur-
flugt og gennembrudt af en kile, der tjener som 
ankerforskud og skal medvirke til at hindre ud-
skridning af murværket. Til yderligere afstivning 
har der været indlagt vandrette †skråbånd mellem 
bindbjælkerne og den 2. spærsko til hver side for 
bjælken. alle samlinger er udført som blade, de 
fleste med hage. adskillige tømmerstykker bærer 
nummerering indhugget med huljern.
 Sideskibenes spær er udformet som lange stik-
spær, der udgår fra højkirkens rygning. undervejs 
er det enkelte spær støttet af to korte stivere, der 
er tappede i henholdsvis stikspær og højkirkens 
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hovedspær. Til yderligere afstivning tjener en 
skråstiver, der bæres af en rem på højkirkemurens 
yderside ca. 2,5 m under kronen. remmen hviler 
på en række indmurede konsoller. Det har ofte 

været fremført, at sideskibenes spær skulle være 
sekundære, og at kirken oprindeligt havde haft 
basilikalt tværsnit med særskilte tage over mid-
terskibet og sideskibene.80 Denne rekonstruktion 

Fig. 26-27. Detaljer af midterskibets tagværk (s. 1938). 26. Spær og spærstivere i nordsiden set mod øst. 27. Kryds-
bånd set mod vest. Foto HJ 1997. – Details of the middle aisle’s roof structure. 26. View of the north side rafters and struts, 
towards the east. 27. View of the cross-braces towards the west.

Fig. 28-29. Detaljer af korets og midterskibets tagværk (s. 1938). 28. Fodremme og bindbjælke i nordsiden mellem 
1. og 2. fag; i bjælken spor af blade fra nu fjernede †skråbånd. 29. Spærsko og -stivere i sydsidens 5. fag. Foto HJ 
1997-98. – Details of the chancel’s and the middle aisle’s roof structure. 28. North side wall plates and tie beams between 1. 
and 2. section. Traces of scarf from former †braces. 29. Rafters and struts in the south side’s 5. section.
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er dog ikke holdbar. Dels ville sideskibenes tag-
hældning blive meget lav,81 dels er åbningerne 
mellem højkirken og sideskibenes loftsrum ikke 
udformet som vinduer.82

 Tagværkerne i 3.-5. fag har en udformning, der 
i vid udstrækning svarer til østfagenes, dog med 
variationer i hanebåndshøjderne og en vis forenk-
ling i detaljerne. Således mangler kilerne i spær-
skoene samt de vandretliggende skråafstivninger.
 Bjælkelaget over tårnets klokkestokværk, der 
nu udgør etageadskillelsen mod den forhøjelse 
af tårnet som opførtes 1874, indgik oprindelig i 
tårnets tagværk. udførelsen er bemærkelsesvær-
dig ved, at bjælkerne ligger øst-vest, dvs. parallelt 
med tagryggen, mens spærene havde været fæst-
net til korte, endnu delvis bevarede, stikbjælker, 
der udgik fra den yderste bjælke mod nord og 
syd. udformningen må ses i sammenhæng med 
fire klokkestole, der ligeledes bæres af bjælkela-
get. Med den valgte form kunne klokkerne svin-
ge i tagets længderetning, hvilket gav bedre plads. 
Bjælkelag og †tagværk må være samtidigt med 
de to gavle i øst og vest, af hvilke sidstnævnte 
havde et stort glamhul. Dele af tømmeret indgår i 
det nuværende tagværk, der opsattes efter tårnets 
forhøjelse 1874.

 En del af tømmeret i langhuset er tydeligvis 
genanvendt fra et ældre †tagværk,83 bl.a. ses dele 
af en rem med udhugninger til spær genanvendt 
som hanebånd. Enkelte udskiftninger af tømmer 
og skaring af et spær udførtes 1705 af tømrer-
mester Simon Møller, der foretog løbende arbej-
der også i de følgende år.28 En større reparation 
af tagværket gennemførtes 1719 ved Christen 
Troelsen, der på sydsiden fornyede 16 spærfag, 
ligesom et antal spær med tilhørende ‘boxho-
veder’ (bukkehoveder, dvs. krydsbånd til afstiv-
ning) skulle skares.39 Tilsvarende udskiftninger i 
langhusets tagværk udførtes i årene 1786 og -90 
af tømrermester Hans Poulsen og 1816 af Niels 
Lauenborg.84 Ved en reparation 1867 af tårnets 
tagværk indsatte H. Eriksen 12 knægte samt jern-
ankre i tilknytning til stikbjælkerne.32

 Tagbeklædningen har formentlig altid, i hvert fald 
for den senmiddelalderlige kirkes vedkommende, 
været af tegl – dog undtaget messeklokkespiret. 
1694 foretog murermester Jens Jyde og kalkslager 
Knud Nielsen en større reparation på kirkens tag 

Fig. 30. Tagværk over nordre sideskib set mod øst (s. 
1938-39). Foto HJ 1997. – View of the northern aisle’s 
roof structure, towards the east.

Fig. 31. Sammenbygningen af kirkens to hovedfaser i 
midterskibets nordre højkirkemur set fra sideskibet (s. 
1928); koret til venstre, skibet til højre. Forneden ud-
hugning til fjernet ankerbjælke tværs over kirkerummet 
(s. 1933). Foto HJ 1997. – The point at which the church’s 
two main sections are built together, situated in the wall of the 
middle aisle’s northern nave as seen from the aisle, with the 
chancel to the left and the aisle to the right. Hewn out groove 
for former †anchor beam which spanned the church interior.
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og i mindre udstrækning tillige på murværket. I de 
følgende år nævnes hyppige reparationer på tegl-
tagene.27 Et større arbejde fandt sted 1704, hvor 
otte fag på nordsiden omlægtedes og tækkedes 
med nye ‘holl’ tagsten af murermester Jens ras-
mussen – taget var altså endnu på dette tidspunkt 
lagt med tagsten af middelalderlig type, såkaldte 
munke og nonner, også benævnt hulsten; nye sten, 
der lå på kalkhuset, blev inddraget til formålet, og 
huset tækkedes i stedet med nogle af de gamle 
sten fra kirketaget.27 Næsten årligt udførtes re-
parationer på taget på grund af stormskader. Det 
har åbenbart knebet med den efterfølgende op-
rydning, idet Christen Troelsen 1718 blev betalt 
for arbejde med at ‘kaste sammen af alle hvælvin-
gerne udi 3 dage på det at hvælvingerne ej nogen 
skade skulle tilføjes derfor’. Året efter udbedrede 
Christen en større del af taget, samt forsynede det 
med to †kviste, en til hver side.36 af en omtrent 
fuldstændig udskiftning af tagbeklædningen, der 
blev udført af murermester Mads Tomesen 1786 i 
nord og 1790 i syd, fremgår, at beklædningen da 
endnu var hulsten på sydsiden og på godt halvde-
len af nordsiden.43 Stadige reparationer udførtes i 
løbet af 1800-tallet, men som noget nyt forsynede 
murermester H. Eriksen 1870 kirken med tagren-

der af zink. render på tårnet, der blev leveret af 
kobbersmed H. I. Tommerup, opsattes 1873 efter 
tårnets forhøjelse i forbindelse med kirkens re-
staurering 1873-76 (s. 1936).33 Tagbeklædningen 
er senest udskiftet 1997 (jf. fig. 26-32).
 Messeklokkespiret over korets østgavl (s. 1926) var 
1631 ‘aldeles afblæst og sønderslagen’,85 men må 
efterfølgende være blevet fornyet (jf. fig. 3). 1748 
istandsattes messeklokkespirets fløjstang med 
kugle, der var blæst ned et par år tidligere.86 En 
fuldstændig fornyelse af det blyklædte spir udfør-
tes 1833 af tømrermester rasmus Linde gaard.30 
I forbindelse med restaureringen 1873-76 for-
nyedes spiret endnu en gang ved tømrermester 
Nielsen og kobbersmed H. I. Tommerup, der ud-
førte arbejdet 1875. Den gamle blybeklædning 
blev nedtaget og i stedet oplagdes kobber.33

 Vindfløjen på messeklokkespiret er fornyet 
1875 (jf. ovf.). Dens fløjstang af jern prydes af en 
kobberkugle og herover et par krydsende jern-
stænger, i hvis ender bogstaver markerer de fire 
verdenshjørner. Fløjen er af kobber.
 Opvarmning og lys. Kirken fik indlagt varme 
1868 i form af et varmtvandsbaseret, kulfyret 
centralfyr leveret af jernstøberiet og maskinfa-
brikken Phønix samt købmand Elias B. Muus 
efter et forslag udarbejdet af arkitekt C. Lendorf. 
Fyret indrettedes i en kælder under nordre side-
skibs østende, hvor murermester Eriksen skaffede 
plads ved nedbrydning af skillevægge og hvælv i 
ældre begravelseskrypter (s. 2046). Der skaffedes 
adgang til fyrrummet ved at gennembryde nord-
muren og mure en trappe ned langs sideskibets 
yderside. Skorstenen opmuredes midt for på side-
skibsgavlens inderside og førtes fra loftsrummet 
videre op til højkirkens tagrum.87 anlægget for-
nyedes 1949 med radiatorer anbragt langs yder-
væggene, hvor stolestaderne måtte afkortes 20 
cm. 1967 erstattedes fyret af fjernvarme. Toppen 
af skorstenen fjernedes 1970, mens resten blev 
nedrevet 1978-79.88 Kirkens ansøgning om tilla-
delse til indlægning af gas til belysning 1896-9724 
effektueredes først 1902. 1923 overgik kirken til 
elektrisk belysning.89

 Murbehandling. Kirkens murværk har sandsyn-
ligvis fra opførelsen stået i blank mur. Det er uvist, 
hvornår kirken pudses og kalkes, men dette må 

Fig. 32. Tagværk over nordre sideskib set mod vest (s. 
1939). Foto HJ 1997. – View of the northern aisle’s roof 
structure, towards the west.
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være sket tidligere end fremstillingen af en af de 
ældst kendte afbildninger af bygningen fra 3. fjer-
dedel af 1600-tallet (fig. 3). Ved en reparation af 
kirken 1797 kalkedes hvælvene og kirkens ydre 
med gullandsk stenkalk leveret af købmand Lar-
sen,43 mens der fra rasmus Møhl indkøbtes køn-
røg, brunrødt og mælk til farvning af soklen. End-
videre et antal røde mursten fra bager Lange til at 
afskure kirken med; de sidstnævnte må formodes 
at være genanvendte.90 1822 skulle murermester 
Peder Jensen atter ‘overstryge’ kirken udvendigt 
med røde mursten efter endt kalkning.77 Tilsva-
rende arbejder udførtes 1834 af murermester H. 
Eriksen. Murene kalkedes med Saltholms kalk; i 
modsætning hertil benyttedes der Faxe stenkalk 
til understrygning af taget. Soklen maledes med 
mørk farve. Tårnet øverste del kalkedes fra en 
højde svarende til skibets gesims (fig. 6), herunder 
afskuredes det med røde sten; til adskillelse heri-
mellem påmaledes en rød kordongesims.91

 †Glasmaleri. Skænket af købmand Hans Mor-
tensen og hustru Elsebeth Steffensdatter Blok 
1674 efter en vellykket søsætning af et nyt skib. 
(jf. lysearm nr. 1, s. 2004).92  Glasmaleriet, der vi-
ste et skib, indsattes i et vindue i kirkens sydside, 
mod stranden. N. S. Bøgh meddeler, at gamle folk 
endnu huskede ruderne (1770), selvom de var er-
stattet af andre.
 †Kalkmalerier. I forbindelse med kirkens kalk-
ning afdækkedes 1979 partier af †dekorations-
malerier på korets hvælv. Samtlige dekorationer 
overkalkedes atter.

 1) På den sydlige del af gjordbuen mellem ko-
rets 1. og 2. fag afdækkedes partier af et malet dra-
peri, som har prydet muren omkring anders Jør-
gensen Mands epitafium, opsat o. 1677 (s. 2021). 
Draperiet, malet i grå og brune farver, bredte sig 
ud på hvælvkapperne og samledes oventil i en 
baldakinlignende top, kronet af et drejet spir, alt 
malet i røde og okkergule nuancer.93

 2) På den sydlige del af korets vestlige gjordbue 
afdækkedes et draperi (fig. 169), formentlig ma-
let omkring prædikestolens lydhimmel, som indtil 
1698 var opsat her (jf. s. 1980). Draperiet var malet 
i gråtoner med barokslyng og bladværk, der om-
sluttede englehoveder, og afsluttedes nedentil af en 
9 cm høj okkergul frise med englehoveder malet 
med brunt. Oventil var draperiet sammenbundet 
i en kugle, hvorover sås en 53 cm høj figur af den 
opstandne Kristus med sejrsfane og korsstav, iklædt 
okkergul kjortel med brune foldemarkeringer. Fi-
guren havde gråbrunt hår og skæg og rødlig kar-
nation, mens glorien, med kraftigt markeret kors, 
var okkergul. Maleriet var af høj kvalitet og på nær 
Kristusfigurens ansigt, ganske velbevaret.93

 3) På det østlige hvælvs østkappe fremkom 
overdelen af en fransk lilje, malet med sort, mens 
der i vesthvælvets østkappe sås partier af en ran-
kedekoration med slyngede og krydsende bånd, 
malet med sort og ledsaget af stumpe bladformer 
i okker og rødt.93

 4) Kongernes og dronningernes navnetræk 
blev malet 1698 som afslutning på opførelsen af 
kirkens nye hvælv ( jf. s. 1932).
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Oversigt. Kirkens inventar omfatter enkelte, senmid-
delalderlige genstande. ud over det murede alterbord 
gælder det et (†)monstransskab, som er omdannet til 
pengeblok, et stort egetræsskab og en lille klokke med 
årstallet 1419.
 alterkalken er formentlig fra 1500-tallets slutning, 
mens den tilhørende disk vistnok er omsmeltet 1855 
og forsynet med guldsmed Harald Klokkers stempel. 
De store alterstager er skænket 1616 af borgmester 
Poul Skinkel. De ældste stolestadegavle stammer fra o. 
1635, mens nogle (†)herskabsstole, tilhørende lokale 
adelige, kom til i 1640’erne. En Christian IV bibel fra 
1632 er foræret til kirken af en anonym giver i 1990.
 Fra 1600-tallets anden halvdel stammer en række 
markante inventarstykker, skænket af velstående bor-
gere. Den rigt udskårne og med tre malerier udsmyk-
kede altertavle fra 1675-76 er en gave fra borgmester 

Johan rudolph Burenæus og hustru Karen Poulsdat-
ter til minde om hans svigermor, Birgitte Olufsdatter. 
Sidstnævnte år bekostede sognepræst anders Poulsen 
og hustru anna Pedersdatter prædikestolen. Lysekro-
nerne er skænket af tolder Christen Poulsen i 1655 og 
af købmand Jesper Jacobsen Bager og hustru Dorthea 
Hansdatter 1685, mens en dobbelt lysearm fra o. 1639 
er foræret af købmandsægteparret Hans Mortensen og 
Elsebeth Steffensdatter Blok 1673-74. En anden dob-
belt lysearm er skænket 1739 af Morten Bager i Kø-
benhavn. Det ældste af de to kirkeskibe, et tremastet 
orlogsfartøj, er givet 1686 af købmand Poul Jespersen 
Bager og hustru anna Sophie Husum. Et antal træ-
skårne figurer og topstykker, nu placeret østligt i side-
skibene, stammer fra et (†)korgitter fra 1698, der var 
opsat som en testamentarisk gave fra borgmester Johan 
Glysing og hustru anna Mølken. De er udført af den 
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Fig. 33. Indre set mod øst. Foto Henrik Wichmann 1998. – View of the interior, looking east.



1944 Kerteminde · SKt. laurentii KirKe

litauiske billedhugger Michael Tuisch, som samme år 
medvirkede ved fornyelsen af prædikestolens opgang.
 Smedejernsalterskranken er skænket af købmand 
Thomas Johansen og hustru Hylleborg Maria Jacobs-
datter Bager 1712. Den er smedet af grovsmed Chri-
sten Sørensen i Marslev. Oblatæsken fra 1721 er en 
foræring fra ægteparret aage Pedersen Syv og Barbara 
Mattæusdatter reutz (sammen med en †vinkande) 
og udført af den lokale guldsmed Knud Povelsen. Det 
yngste kirkeskib, en tremastet korvet, er ophængt 1735, 
muligvis som en gave fra byens skipperligbærerlav, hvis 
ligbårer siden 1737 findes i kirken. Et maleri fra en 
†pengeblok bærer årstallet 1767.
 De to rækker korstole er opstillet i forbindelse med 
en renovering af koret 1855-56, mens døbefonten og 
dåbsfadet er fra 1875. alterbordskrucifikset er skænket 
1878 af provstinde Krog, og de to syvstager af tidli-
gere kateket Valdemar Julius Winther. Kirkens største 
klokke er fra 1835.
 Fra 1900-tallet stammer kirkens tekstiler samt en 
række mindre genstande, deriblandt en alterkande fra 
1927, udført af Peter Hertz. Orglet fra 1938 er byg-
get af Marcussen & Søn med samtidig facade udført 
af billedhugger Erik Pedersen efter tegning af arkitekt 
Harald Lønborg-Jensen. Den mellemste klokke er fra 
1924 og tårnuret fra 1945.
 Farvesætningen. Stolestaderne er malet rødbrune og 
dørfløje og panelværk er holdt i grå nuancer, mens 
billedskærerarbejderne fremstår polykrome med lasu-
rer og forgyldning. Farvesætningen er fastlagt ved re-
staureringerne i årene o. 1920, delvis på baggrund af 
konstaterede spor af oprindelige farver, og der er kun 
foretaget mindre justeringer heraf siden da. arbejderne 
udførtes af de lokale malere, brødrene Johannes og C. 
a. Klokker.
 I øvrigt er inventarets ældre staffering stort set 
ukendt. 1834 blev korgitteret og korets paneler, præ-
dikestolen, stolestaderne, herskabsstolene og orgelfaca-
den malet med perlegråt. 1875 blev dele af inventaret 
egetræsmalet.
 Kilder. Den ældste bevarede beskrivelse af kirkens 
indre er fra 1588 og findes i biskop Jacob Madsens vi-
sitatsbog med optegnelser fra hans visitatsrejser i Fyns 
Stift i årene 1588-1604. Jacob Madsen opremser det 
vigtigste inventar (korgitter, prædikestol, klokker, al-
tertavle, monstrans og Kristi grav) og nævner desuden 
kirkens ringe jordtilliggende samt det, kritisable, for-
hold, at en del af kirken brugtes til at opbevare bor-
gernes skibssejl.94 Det øvrige kildemateriale før 1694 
er sparsomt, men herefter giver kirkeregnskaberne i 
Stiftsøvrigheds- og Kirkeinspektionsarkiverne detalje-
rede oplysninger om indtægter og udgifter i forbin-
delse med reparationer, ombygninger og nyanskaffel-
ser. Her findes også det ældste bevarede inventarium 
fra 1694. Kirkeinspektionsarkivet indeholder endvi-
dere indkomne breve vedrørende kirken, de ældste fra 

1700-tallet, hovedparten fra 1800-tallet. af uvurderlig 
betydning er provst Nicol Seidelin Bøghs righoldige 
manuskript »Beskrivelse over Bierge-Herred i almin-
delighed og Kierteminde- og Drigstrup-Sogne i Sær-
deeleshed«.95 Manuskriptet er forfattet i årene 1770-
71 som en kommentar til den mangelfulde beskrivelse 
af byen og egnen i Erik Pontoppidans Danske Atlas, 
hvis tredje bind omhandlende Fyn og Langeland var 
udkommet 1767.96 Manuskriptet bygger på mundtlige 
beretninger, nu forsvundne arkivalier og Bøghs egne 
iagttagelser. Det rummer en mængde oplysninger af 
købstads- og personalhistorisk karakter, herunder en 
grundig beskrivelse af kirken, dens inventar og begra-
velser med omtale af adskillige, nu forsvundne indskrif-
ter. Fra N. S. Bøghs hånd findes endvidere en fyldig 
indberetning om kirken til arkitekt Lauritz de Thurah 
fra 1755, der på enkelte punkter supplerer ovennævnte. 
Indberetningen er bevaret i afskrift i Det Kongelige 
Bibliotek.97

 Det middelalderlige kirkerum. Vi har sparsom viden om 
den senmiddelalderlige kirkes indretning og udstyr, der 
allerede ved biskop Jacob Madsens besøg i 1588 har 
været stærkt decimeret. Det murede alterbord stod 
som nu ved korets østvæg, mens en †døbefont af sten 
antagelig var placeret i søndre sideskibs vestende. Fon-
ten, formentlig en romansk granitfont, kan som den 
eneste kendte inventargenstand være overflyttet fra 
den ældre †kirke (s. 1920). Derudover har kirken rum-
met i hvert fald fire †sidealtre (s. 1914), måske placeret 
i sideskibene. Særlig interesse påkalder sig en *Kristi 
grav fra 1500-tallets første fjerdedel (siden 1845 i Na-
tionalmuseet). ud over at have indgået i de liturgiske 
påskespil kan den have haft en funktion som andagts-
billede og således stået fremme i kirken året rundt (jf. 
s. 1960). (†)Monstransskabet og det store egetræsskab 
har formentlig været placeret i koret, hvor sidstnævnte 
sikkert har været benyttet til opbevaring af det †al-
tersæt, som Clemens Persen og hustruen Else o. 1487 
skænkede i forbindelse med indstiftelsen af en ugentlig 
Maria-messe ved kirkens †Vor Frue alter. I tårnet hang 
mindst to klokker, i senere kilder betegnet tiklokken 
og †stormklokken, fra henholdsvis 1419 og 1447. To 
†messeklokker, som omtales af biskop Jacob Madsen, 
var formentlig også middelalderlige. De hang i spiret 
over kirkens østende.
 Det efterreformatoriske kirkerum. Sidealtrene er an-
tagelig blevet fjernet i årene efter reformationen. De 
påtales ikke af Jacob Madsen ved hans besøg i 1588 og 
1589 i modsætning til de bevarede levn af det katol-
ske inventar, (†)monstransskabet og *Kristi grav, som 
præsten måtte love at bortsælge.98 Egentlige fornyelser 
af inventaret synes først at have fundet sted hen ved 
fire årtier efter reformationen, hvilket stemmer over-
ens med det generelle billede i Danmark. Indtil da har 
man formentlig fortsat anvendt det katolske udstyr.99 
Da fornyelserne kom, berørte de først og fremmest 
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korets indretning. I 1577 skænkede anne Lauridsdatter 
Knob, enke efter Palle van Mehlen, således en †kate-
kismustavle til alteret sammen med et †alterklæde, og 
før 1588 tilførtes kirken desuden en †lektorieprædike-
stol, som opsattes oven på et †korgitter for indgangen 
til koret. Måske udstyredes kirken i denne periode også 
med et †orgel, der kan have stået på et †pulpitur i vest-
enden. I 1571 havde byens borgmester og råd bekostet 
en *klokke (nu i Hammel Kirke, DK Århus 3468 f.), 
og allerede før 1609 fandtes et †tårnur. I det lave vest-
tårn sad urskiven dog så lavt, at man ifølge præsten L. 
M. Wedel, som besøgte kirken i 1800-tallets første år, 
kunne række op til den med en stok.100

 O. 1635 fornyedes stolestaderne, og i 1640’erne om-
byggedes enkelte stader, bl.a. de forreste i midterskibet, 
til (†)herskabsstole med rigt udsmykkede, våbenpry-
dede gavlstykker og døre. Derimod er det uvist, hvor-
når et †pulpitur i kirkens nordside opførtes. Kirkerum-
mets fremtræden i denne periode prægedes endvidere 
af opsætningen af en række epitafier, dels to træskårne 
med malerier opsat o. 1603 og 1621, dels to små sten-
tavler fra o. 1618 og o. 1629 (jf. s. 2016 ff.).
 Forandringer i kirkerummet 1650-1750. Ved bombar-
dementet 31. oktober 1659 blev store dele af byen lagt 
i ruiner, men kirken synes som nævnt at være slup-
pet nogenlunde uskadt gennem begivenhederne (jf. s. 

Fig. 34. Tilnærmet indretningsplan o. 1750. a. alter med altertavle, 1675-76 (s. 1948). Heromkring †skrifte- og 
degnestole (s. 1988) samt formentlig senmiddelalderligt skab (s. 1992) og (†)monstransskab (s. 1994). B. alter-
skranke, 1712 (s. 1966). C. †Vægpaneler, 1694 (s. 1974). D. Lysekrone nr. 2, 1685 (s. 2003). E. (†)Korgitter, 1698 
(s. 1970). F. Prædikestol, 1676, med opgang fra 1698 (s. 1976). G. Lysearm nr. 2, 1739 (s. 2005). H. Lysekrone nr. 1, 
1655 (s. 2003). I. Stolestader, o. 1635 (s. 1983). J. Herskabsstole, 1648 (s. 1988). K. Lysearm nr. 1, skænket 1673-74 
(s. 2004). L. †Orgel nr. 2, 1719, på †orgelpulpitur nr. 2 (s. 1999). M. †Døbefont, formentlig romansk, med †fonte-
gitter fra 1682 og †fontehimmel fra 1739 (s. 1968). N. Kirkeskib nr. 1, skænket 1686 (s. 2007). Tallene 1-6 angiver 
placeringen af kirkens †lukkede stole (s. 1990). Nr. 1 stod, i hvert fald 1696, i korets nordre sideskib (nedbrudt før 
1761), nr. 2 ved nordre kirkedør, nr. 3-4 under orglet, og nr. 5-6 i sydsiden. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2008, 
suppleret af Mogens Vedsø 2009. – Approximate list of furnishings c. 1750. A. Altar with altarpiece 1675-76, surrounded 
by a †confessional boxes and parish clerk chair, a cupboard thought to be from the late middle ages and a (†)monstrance cabinet. 
B. Altar rail, 1712. C. †Wall panelling, 1694. D. Chandelier no. 2, 1685. E. (†)Chancel screen, 1698. F. Pulpit, 1676, with 
staircase from 1698. G. Candle bracket no. 2, 1739. H. Chandelier no. 1, 1655. I. Pews, c. 1635. J. Manorial pews, 1648. K. 
Candle bracket no. 1, donated 1673-74. L. †Organ no. 2, 1719, on †organ pulpiture no. 2. M. †Font, presumably romanesque, 
with a †font screen from 1682 and †font canopy from 1739. N. Ship no. 1, donated in 1686. The numbers 1-6 denote the 
positions of the church’s †closed pews. No. 1 stood, in 1696 at least, in the chancel’s northern aisle (demolished prior to 1761), 
no. 2 by the northern church entrance, nos. 3-4 below the organ, and nos. 5-6 in the south side of the church.
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1914).101 Ødelæggelserne forstærkede den økonomi-
ske afmatning, som allerede var sat ind; en tendens, der 
blev yderligere intensiveret i første halvdel af 1700-
tallet, da Kerteminde definitivt mistede sin betydning 
som havneby for Odenses købmænd.102 alligevel er 
det i høj grad de rige inventargaver, kirken særligt i år-
tierne op mod år 1700 modtog fra velstående borgere, 
som præger kirkerummet i dag.
 Opsætningen 1675-76 af altertavlen og prædike-
stolen, sidstnævnte i korbuens sydside, må have med-
ført, at såvel den knap 100 år gamle †katekismustavle 
som †lektorieprædikestolen og †korgitteret blev fjer-
net. Herefter har menigheden haft frit udsyn til koret, 
som yderligere var blevet prydet ved opsætningen af 
et stort, træskåret epitafium med maleri 1675 (s. 2021 
f.). 1681 forsynedes prædikestolen med et fint dekore-
ret, firedobbelt *timeglas, skænket af rådmand Wilhelm 
Weghorst og hustru Kirsten andersdatter (nu i Natio-
nalmuseet), og 1685 lod medlemmer af Bager-slægten 
den store lysekrone ophænge over deres begravelse (s. 
2040). En mindre lysekrone i skibet samt en dobbelt 
lysearm ved norddøren sikrede lys også i disse områder 
af kirken, som da endnu stod med fladt loft. 1682 blev 
døbefonten i vestenden af søndre sideskib afskærmet 
med et †fontegitter med træskårne fremstillinger af 
Kristus og apostlene, skænket af købmand Poul Jesper-
sen Bager og hustru Kirsten Henriksdatter Krog 1682.
 Borgmesterparret Johan Glysing og anna Mølkens 
testamentariske donation af 30. november 1696 omfat-
tede foruden skibenes overhvælving et (†)korgitter, hvis 
opsætning kom til at forandre indretningen af hele den 
østlige del af kirken, samt bidrag til et †orgel, der dog 
først kom på plads i kirken 1719.103 allerede 1694 hav-
de de bekostet opsætningen af et træskåret †panelværk 
langs korets syd- og nordvægge, og 1696 havde Johan 
Glysing opført en †lukket stol i korets nordre sideskib. 
Placeringen af (†)korgitteret (skåret af Michael Tuisch) 
tværs over indgangen til koret 1698 forudsatte nyplace-
ring af prædikestolen, og den genopsattes samme år på 
den første pille i midterskibets sydside. Samtidig forsy-
nedes den med en ny opgang fra søndre sideskib. Koret 
udstyredes desuden med to skriftestole, en degnestol 
og en bænk til disciplene, og skibenes stolestader blev 
istandsat med nye fodstykker. Overhvælvingen med-
førte, at et †pulpitur, som fandtes i kirkens nordside, 
blev nedbrudt. Istandsættelsen var delvist finansieret 
af kirken, og bidrag fra menigheden indsamledes i en 
†pengeblok, som 1697 blev opsat på kirkegården.
 I første halvdel af 1700-tallet modtog kirken yder-
ligere to store inventargaver. 1712 placeredes alter-
skranken i det allerede rigt udstyrede kor, og 1739 lod 
ægteparret Morten Poulsen Bager og anne Pedersdat-
ter, boende i København, en med indskrift smykket 
†fontehimmel ophænge over dåben, samt en lysearm 
ved prædikestolen. I første fjerdedel af århundredet 
indrettedes desuden et antal lukkede stole, dels i søndre 

sideskib, dels bagest i kirken ved norddøren og under 
orglet. Den økonomiske og befolkningsmæssige tilba-
gegang satte dog også sit præg på kirken.104 1717 stod 
mange stolestader tomme, og to gange i de følgende 
årtier bekostede kirken montering af klapsæder til fat-
tige på stolegavlene (jf. s. 1985). Men der er ikke tvivl 
om, at kirken i midten af 1700-tallet fremstod langt 
prægtigere møbleret og udsmykket, end det var tilfæl-
det 100 år forinden. Ved denne tid er det muligt så no-
genlunde at rekonstruere en indretningsplan (fig. 34).
 Mens giverne bag de store inventarfornyelser i 
1600-tallets sidste fjerdedel er kendt gennem malede 
indskrifter og skriftlige kilder, er billedskærerne, med 
undtagelse af den ovennævnte Michael Tuisch, ukendte. 
Maleren og kunstskribenten Herman Madsen har fore-
slået Middelfartbilledhuggeren Hans Nielsen Bang som 
mesteren bag altertavlen, prædikestolen og epitafiet over 
anders Jørgensen Mand.105 De tre inventarstykker, som 
i dag bærer beslægtet polykrom staffering, adskiller sig 
dog på væsentlige punkter fra hinanden. Således er epi-
tafiets frifigurer med de meget spidse, smalle ansigter, 
som nærmest går i et med halsen, ganske forskellige fra 
altertavlens frifigurer, og de noget undersætsige relieffer 
på prædikestolen igen forskellige fra disse. Heller ikke 
bruskværksskæringerne synes i så høj grad sammen-
faldende, at de kan danne grundlag for en tilskrivning 
af de tre værker til samme mester. Ingen af de tre vær-
ker kan sættes i forbindelse med billedhuggeren Peter 
Henriksen, som boede i Kerteminde i begyndelsen af 
1670’erne (jf. s. 1948, 1976, 2021).106

 Forandringer i kirkerummet 1750-1900. Den indven-
dige renovering af kirkens mure og hvælv 1748 sy-
nes ikke at have haft konsekvenser for inventaret (jf. s. 
1946), og de følgende 100 år bød kun på mindre æn-
dringer og fornyelser.107 I 1840’erne blev de få, †luk-
kede stole nedbrudt, og 1847 anskaffedes et nyt †orgel, 
bygget af P. u. F. Demant. Først restaureringen af kir-
kens indre 1855-56 ændrede for alvor det kirkerum, 
der var skabt hen ved 150 år tidligere. En tegning over 
ombygningen af koret, udført af arkitekt J. D. Herholdt 
1852, kendes desværre ikke i dag.108 allerede 1840 var 
†korgitteret taget bort fra korbuen og i stedet placeret 
ved korets langsider, og det erstattedes nu af to rækker 
korstole i nygotisk stil ved vestfagenes skillevægge mod 
syd og nord samt et støbejernsgitter i østfagets nordside 
(s. 1936). Formentlig blev også de †paneler, som siden 
1694 havde afskærmet korets sideskibe, fjernet på dette 
tidspunkt, ligesom to †skriftestole fra 1782. altertavlen 
underkastedes en omfattende istandsættelse, hvorved 
de tre malerier dels udskiftedes, dels ommaledes ved 
maleren Christoffer Faber, mens rammeværket blev 
nymalet og påført en fejlagtig giverindskrift. Samtidig 
blev stolestadegavlenes topstykker afsavet og et stort 
antal gavle nyudført. Det borttagne inventar blev for-
mentlig solgt på en auktion over ‘mursten, vinduer og 
træmaterialer’, som afholdtes 26. september 1855.109
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Fig. 35. altertavle, 1675-76, skænket af borgmester Johan rudolph Burenæus og hustru Karen Poulsdatter til 
minde om hendes mor, Birgitte Olufsdatter (s. 1948). Foto Henrik Wichmann 1998. – Altarpiece, 1675-76, a gift 
from Mayor Johan Rudolph Burenæus and his wife, Karen Poulsdatter, in commemoration of her mother, Birgitte Olufsdatter.
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 1875 erstattedes †døbefonten af en dåbsengel, og 
dermed var den nuværende korindretning etableret. 
Senest på dette tidspunkt må †fontegitteret være bort-
taget, mens †fontehimlen synes kasseret tidligere, må-
ske allerede 1840, da fonten flyttedes. Den udvendige 
restaurering 1873-76 påvirkede ikke inventaret.
 Kirkerummet i 1900-tallet. 1915 ombyggedes sto-
lestaderne. I årene o. 1920 blev hovedparten af det 
træskårne inventar underkastet restaurering, bl.a. med 
nymaling i kraftige kulører inspireret af ældre farvelag, 
og 1926 blev dele af (†)korgitteret generhvervet. 1938 
modtog kirken en gave i form af et nyt orgel fra H. 
O. Lange. Det placeredes på et nyopført orgelpulpi-
tur ca. 4 meter længere mod øst end hidtil. Samtidig 
blev prædikestolen flyttet til sin nuværende placering i 
korbuens nordside med opgang fra nordre sideskib, og 
midterskibets stolestader samledes i to ubrudte blokke, 
idet en tværgang under orglet sløjfedes. Senest er al-
tertavlens originalmalerier henholdsvis genindsat og 
fremdraget 1986, mens Christoffer Fabers malerier er 
ophængt andetsteds i kirken.

aLTErBOrD OG aLTErKLæDEr

Alterbord (jf. fig. 35), senmiddelalderligt, 229×146 
cm, 121 cm højt, af munkesten på en syld af rå 
kamp, der er delvis synlig på bagsiden. Foroven 
er på de tre sider mod koret påsat tandsnitsprofil 
af træ, stafferet med gråt, og bordet dækkes af en 
nyere træplade. Et relikviegemme, af firkantet form 
og tomt, omtales 1930.110 I bagsiden er en firkan-
tet gemmeniche, 30×22 cm, 27 cm dyb; oprindelig 
ca. 23×22 cm, idet der foroven er spor efter en nu 
borttaget teglsten.111 Hvidkalket.
 Alterklæde (jf. fig. 35), 1972, af rødt fløjl med 
guldgaloner.112

 †Alterklæder. 1) 1577, skænket af anne Laurids-
datter Knob sammen med †altertavle (s. 1954).113 
Klædet er muligvis identisk med et klæde af rødt 
kaf (fløjlsagtigt stof), der 1694 er omtalt som 
‘gammelt’.27 2) 1707, skænket af oberst Frederik 
Lützow til Lundsgaard sammen med †alterdug nr. 
2 og †kalkklæde nr. 2. af stribet silke med hvi-
de kamelhårsfrynser.27 3) 1722, skænket af aage 
Pedersen Syv og hustru Barbara Mattæusdatter 
reutz sammen med †alterdug nr. 4 (jf. oblatæske 
s. 1957, †alterkande nr. 2, gravsten nr. 13). af fløjl 
med sølvgaloner.114 1820 blev klædet ‘vendt’ og 
istandsat.41 Kasseret 1881.115 4) 1856, af rødt fløjl 
med guldgaloner.22

 Blandt kirkens †alterduge kan nævnes: 1) Omtalt 
1694, af damask med kniplinger.27 2) 1707, skænket 
af oberst Frederik Lützow til Lunds gaard sammen 
med †alterklæde nr. 2 og †kalkklæde nr. 2. af fint 
hørlærred med brede kniplinger.27 3) 1716, af fint 
drejl med brede og smalle kniplinger.28 4) 1722, 
skænket af aage Pedersen Syv og hustru Barbara 
Mattæusdatter reutz sammen med †alterklæde nr. 
3 (jf. oblatæske s. 1957, †alterkande nr. 2, gravsten 
nr. 13), af fin kartun (bomuld) med kniplinger.28 
Kasseret 1796.43 5) 1760, af drejl, skænket af klok-
ker Johan Henrik Møller.40 6) 1883, broderet.115 7) 
1924, skænket af fru Jørgine Hansen, fileret.116

 Brudetæppe (jf. fig. 23), 1945, korsstingsbroderi 
på stramaj med motiv af røde, rosa og hvide roser 
på lys og olivengrøn bund. På bagsiden broderet 
indskrift »Kamma Lange / 22-4-45«. restaureret 
1972.88 På gulvet i sakristiet.
 Kortæppe (jf. fig. 35, 59), 1913, udført af en 
kreds af damer og skænket i anledning af byens 
500-års købstadsjubilæum.117 Korsstingsbroderi 
på stramaj med kvadratisk flisemønster i røde og 
lyse nuancer, kantet af en bort med stiliserede, 
gyldne blade på blå og lys bund.
 †Kortæppe, 1878, skænket af præstefruen Lovise 
Vilhelmine Krog sammen med et krucifiks (s. 
1959). Broderet.118

aLTErPrYDELSEr

Altertavle (fig. 35-43, 166), med malet årstal 1676 
(oprindelig muligvis 1675),119 skænket af borg-
mester Johan rudolph Burenæus og hans første 
hustru, Karen Poulsdatter, til minde om hendes 
mor, Birgitte Olufsdatter (jf. †eftermiddelalderlig 
begravelse nr. 6). Forsynet med tre samtidige ma-
lerier. Såvel billedskærer som maler er ukendt.
 Den bruskbarokke tavle (hovedmål ekskl. top-
figur 481×423 cm) er opbygget i to stokværk og 
krones af et gavlstykke med topfigur. Malerierne 
i stor- og topfeltet flankeres af smalle sidefelter, 
foran hvilke der er frifigurer af evangelister, ne-
derst Mattæus med englen (tv.) og Johannes med 
ørnen, øverst Markus med løven (tv.) og Lukas 
med oksen. Figurerne står på fremskudte konsol-
ler med reliefskårne navne, henholdsvis »S. Mat-
thevs« og »S. Iohannes« forneden, »S. Marcvs« og 
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»S. Lvcas« foroven. Små hængestykker skaber en 
baldakinlignende effekt over de nedre figurer. De 
øvre fremspring bærer dobbelte volutbøjler, kro-
net af småspir, mens fodlisten er prydet med snit-
værk i form af bladslyng. Begge felter flankeres 
af sidevinger, hvoraf de nederste er rigest udskå-
ret. Postamentet har tre fyldinger i profilrammer 
og flankeres af små, gennembrudte sidevinger, 
hvis overkanter slutter sig til fodlistens under-
side. Gavlfeltets spidsovale maleri er indsat i en 

bruskværkskartouche med frugtguirlander, som 
oventil løber ud i en konsol, der bærer topfigu-
ren: Kristus med sejrsfanen stående på en klode.
 Storfeltets maleri (fig. 36), 180×170 cm, udført 
i olie på træ og indsat i en tungekantet ramme, 
forestiller Nadverens indstiftelse. I midten under 
en brændende olielampe sidder Kristus klædt i 
lys rød kjortel med den opadvendte højrehånd 
rakt frem over bordet og stråleglorie om hovedet. 
Han omgives af disciplene, der er klædt i rødligt, 

Fig. 36. Nadverens indstiftelse. Maleri i altertavlens storfelt, 1675-76 (s. 1949). Foto arnold Mikkelsen 2007. – The 
Establishment of the Eucharist. Painting in the main section of the altarpiece, 1675-76.
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grønt og sort; forrest til højre ses Judas med pen-
geposen i hånden. På bordet er to store stager 
med brændende lys, et fad med et lam, et brød 
og en kalk. Foran bordet står en kunstfærdig vin-
kande dekoreret som en fugl.120

 Topfeltets maleri (fig. 37), 112×100 cm, ud-
ført i olie på træ og indsat i en profilramme, vi-

ser den korsfæstede Kristus med adams kranium 
ved korsfoden. Korset flankeres af Maria stående 
med hænderne samlet i bøn, klædt i mørk kåbe 
og hvidt hovedklæde (tv.), og Johannes, i gylden 
kåbe og rødt slag, med armene presset mod krop-
pen. Endvidere ses de to røvere samt Longinus til 
hest med sit spyd og Stefaton stående med eddi-

Fig. 37. Kristus på korset. Maleri i altertavlens topfelt, 1675-76 (s. 1950). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Christ on 
the cross. Painting in the top section of the altarpiece, 1675-76.
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kesvampen. Korset omgives af gyldenbrune sky-
bræmmer, og i baggrunden ser man konturerne 
af en by og en menneskeflok (th.).
 Gavlstykkets maleri af Opstandelsen (fig. 38), 
42×33 cm, er udført i olie på træ og indsat i en 
spidsoval, tungekantet ramme. Det viser den op-
standne Kristus i skybræmme, svævende over ki-
sten med højre hånd løftet velsignende; omkring 
kisten ses soldaterne.
 Postamentfeltet (fig. 39) har i den midterste 
fylding latinsk indskrift med forgyldte versaler på 
sort bund: »Hocce monumentum in gloriam Dei 
et æternam socrus dilectissimæ pie defunctæ ma-
tronæ Birgittæ Olai F(iliæ) memoriam, huius, et 
suis propriis sumptibus exstruendum et adornan-
dum curavit Iohan rudolphus Burenæus consul 
civitatis« (Dette mindesmærke, til Guds ære og til 
evig erindring om en højtelsket svigermor, den 
salig afdøde frue Birgitte Olufsdatter lod Johan 
rudolph Burenæus, borgmester i staden, på den-
nes og egen bekostning opføre og bepryde).121 
Tv. er et todelt våbenskjold med tre stjerner for-
neden og en oprakt, vinget hånd med en stjerne 
foroven samt tilsvarende hjelmprydelse. Skjoldet 
indrammes af en laurbærkrans med rosetter un-
der giverinitialer og årstal »I 16 r 76 B« for Jo-
han rudolph Burenæus; årstallet kan som nævnt 
være ændret fra 1675.119 Th. et våbenskjold med 
en bjørn i en tønde og tilsvarende hjelmprydelse. 
Laurbærindramning som førstnævnte og derover 
initialerne »KPD« for Karen Poulsdatter.
 Staffering. Siden 1926 er rammeværket stafferet 
med lys grå farve med rød- og grønmarmore-

rede fyldinger, bag evangelistfigurerne dog sorte. 
Figurerne står hvide med forgyldte detaljer, de-
res navne med guld på sort bund, og vinger og 
kartoucher har rig forgyldning samt rød og grøn 
lasur. Postamentets fyldinger har sort bund, ind-
skrifterne er forgyldte, og våbenmalerierne står i 

Fig. 38. Den opstandne Kristus. Maleri i altertavlens 
gavlstykke, 1675-76 (s. 1951). Foto arnold Mikkelsen 
2007. – The resurrection of Christ. Painting on the altar-
piece’s gable, 1675-76.

Fig. 39. altertavlens postament, 1675-76 (s. 1951). Foto arnold Mikkelsen 2007. – The altarpiece’s pediment, 1675-76.
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heraldiske farver. Stafferingen svarer formentlig 
nogenlunde til den oprindelige.122 1856 udførtes 
mørk bemaling og forgyldning af rammevær-
ket. 1875 blev postamenterne malet og forgyldt, 
‘hvilket betydeligt fremhævede disse’, og evan-
gelistfigurerne, der havde stået hvidmalede, blev 
egetræsmalet ved maler N. Jantzen.123

 (†)Altermalerier, 1856, udført af Christoffer Fa-
ber. 1) (Fig. 40), Nadverens indstiftelse. 187×187 
cm, lysmål 165×165 cm, olie på lærred, indsat i 

forgyldt ramme. under en brændende olielampe 
sidder Kristus ved bordet med brødet i hånden 
og kalken foran sig. Han er omgivet af discip-
lene. I baggrunden kerubhovedsmykkede arka-
der. Kristus er klædt i lys rød kjortel, disciplene i 
grønt og brunt. Maleriet var 1856-1986 indsat i 
altertavlens storfelt (jf. fig. 43, 166). udtaget 1986 
og ophængt på søndre sideskibs vestvæg.
 2) (Fig. 41), Opstandelsen. 42×33 cm, olie på 
kobber. Den hvælvede kobbertavle er monteret 

Fig. 40. Nadverens indstiftelse, 1856. (†)altertavlemaleri nr. 1, udført af Christoffer Faber (s. 1952). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – The Establishment of the Eucharist, 1856. (†)Altarpiece painting no. 1, by Christoffer Faber.



1953aLTErPrYDELSEr

på en oval træplade, malet med lysegråt. Male-
riet viser Kristus svævende med udstrakte arme 
over jorden, hvor to liggende personer skærmer 
for øjnene med hånden. Kristus er vist med blåt 
klæde draperet om kroppen, mens de liggende 
figurer er klædt i rosa, grønt og blåt. Maleriet var 
opsat på altertavlens gavlstykke oven på det op-
rindelige maleri (jf. fig. 43, 166). Nedtaget 1986 
og ophængt på nordvæggen i sakristiets 2. fag.
 †Altermaleri. (Fig. 42). En korsfæstelsesscene, 
udført af Christoffer Faber 1856. 112×100 cm, 
olie på træ. Den korsfæstede flankeredes af Maria 
(tv.) og Johannes; i baggrunden Jerusalems byg-
ninger. Kristus har naturlig karnation og hvidt 
lændeklæde, Maria grøn kjortel med blåt slag, Jo-
hannes blå kjortel med rødligt slag. Baggrundens 
landskab er holdt i dæmpede, grågrønne nuancer. 
Billedet blev udført direkte oven på originalma-
leriet fra 1676, oprindelig som en opmaling: Fa-
ber havde ‘bibeholdt den gamle anordning, men 
malet til dels nye figurer, luft og andre omgivelser 
nyt stafferet, og desårsag meget mere arbejde, end 
jeg først troede ville blive tilfældet, som var en 
nødvendighed, når den skulle stå i harmoni med 
det øvrige’ (jf. fig. 43, 166).22 Ved restaureringen 
af altertavlen 1986 blev Fabers opmalinger fjer-
net og originalmaleriet afdækket.124

 Sekundære påskrifter. På postamentets bagside 
findes skårne indskrifter fra 1700-tallet, deri-
blandt: »FEB Bachman PrSF 1733« og »r. Sel-
leberg 1733«. Endvidere i højre side nogle fint 
udførte forbogstaver, malet med sort (fig. 169), 
»aP« omkring et utydeligt bogstav eller orna-
ment samt en stilk med blade, »aS«, sammenskre-
vet »aH(?)« samt »SaH(?)«. I venstre side er spor 
af lignende signaturer. Endelig vidner en række 
malede påskrifter om de istandsættelser og re-
staureringer, tavlen har været underkastet, bl.a. på 
nordre vinge »restaureret 1926. Johannes Klok-
ker Carl Klokker Malere Kerteminde«.125

 Ændringer og istandsættelser. 1719 blev altertav-
len ferniseret af Jens Maler.39 1840 bemærkede 
synet, at tavlen burde restaureres eller helt ud-
skiftes.24 restaureringen gennemførtes 1856, idet 
figurer og rammeværk blev istandsat og forgyldt, 
og de tre altermalerier dels udskiftet, dels over-
malet ved maleren Christoffer Faber, som mod-

tog 300 rdlr. for arbejdet.126 Samtidig forsynedes 
postamentets midtfelt med en malet indskrift: 
»Givet af Borgermester Pauel Schinckel anno 
1616. restaureret 1856« (fig. 43, 166).127

 1924 blev det oprindelige storfeltsmaleri, der 
siden 1856 var hensat i materialrummet, restau-
reret, indrammet og ophængt på søndre sideskibs 
vestvæg. arbejdet bekostedes af kirkeværge Emil 
andresen.128 Ved restaureringen af tavlen 1925-
26 blev postamentets våbenfelter samt den op-
rindelige latinske indskrift afdækket og opmalet, 
mens rammeværket blev stafferet i en bestræbelse 
på at genskabe den oprindelige farvesætning. ar-
bejdet udførtes af de lokale malere Johannes og 
Carl Klokker og bekostedes af en anonym giver. 
Samme år leverede malerinden anna E. Munck 
et udkast til et nyt alterbillede, som dog ikke 
realiseredes.129 1986 gennemførtes en istandsæt-
telse, hvorunder træværkets løstsiddende farvelag 
fra 1926 blev afrenset og rekonstrueret. Samtidig 

Fig. 41. Opstandelsen, 1856. (†)altertavlemaleri nr. 
2, udført af Christoffer Faber (s. 1952). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – The Resurrection. (†)Altarpiece paint-
ing no. 2, by Christoffer Faber.
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blev de oprindelige altermalerier atter genindsat 
og fremdraget. Christoffer Fabers malerier blev 
ophængt i vestenden af søndre sideskib (storfel-
tet) og i sakristiet (gavlfeltet), mens hans overma-
ling i topfeltet blev afrenset.130

 Som nævnt er billedskæreren bag altertavlen 
ukendt. Chr. axel Jensen anførte 1925, at tavlen 
syntes skåret af samme billedskærer som prædi-
kestolen, men forsøgte ikke at fastslå hans identi-
tet.131 Det er dog tvivlsomt, om denne antagelse 
kan opretholdes. altertavlens frifigurer og det rigt 
udfoldede bruskværk adskiller sig væsentligt fra 
særligt prædikestolskurvens noget undersætsige 
reliefskæringer, ligesom der er langt mere bevæ-
gelse i altertavlens topfigur end i prædikestols-
himlens stive ditto.132 Den i oversigten omtalte 
teori om, at tavlen er udført af billedhuggeren 
Hans Nielsen Bang, fremført af kunstskribenten 
Herman Madsen, synes ligeledes tvivlsom (jf. s. 

1946),133 og det er ikke muligt på nuværende 
tidspunkt at henføre tavlen til en bestemt mester 
eller til et værksted.
 †Altertavle. 1577,134 skænket af anne Lauridsdat-
ter Knob, ‘Gud til ære og salig Palle van Mehlen, 
sin kære husbond, til lovlig ihukommelse’ (jf. †al-
terklæde nr. 1).135 Katekismustavle, af biskop Jacob 
Madsen (1588) beskrevet som ‘en smuk tavle med 
nadverens indstiftelsesord på alteret’.136 Flyttet fra 
alteret 1675-76, da borgmester Burenæus skæn-
kede en ny altertavle. 1694 omtalt som ‘gammel 
og ubrugelig’.27 Kasseret eller bortsolgt 1719.36

 Knæleskammel, 1868, udført af snedker Ovesen. 
Betrukket med rødt fløjl og benene forgyldt med 
ægte guld.137 Betrækket fornyet 1990.88

Fig. 42. Kristus på korset, 1856. †altertavlemaleri, udført af Christoffer Faber 
(s. 1953). Foto Nationalmuseet 1986. – Christ on the cross, 1856. †Altarpiece 
painting by Christoffer Faber.

Fig. 43. altertavle, 1675-76, med fejlagtig giverindskrift 
(s. 1953). Foto Kristian Hude 1903. – Altarpiece, 1675-
76, with erroneous donor inscription.
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aLTErSØLV

Alterkalk, (fig. 44), formentlig o. 1600 i en gotisk 
stil, der yndedes i renæssancetiden.138 Den 22,5 
cm høje kalk har ottetunget fod med standkant 
med slidt gravering samt spor af forgyldning. På 
en af tungerne er fæstnet en støbt krucifiksfi-
gur. Skaftet er ottesidet og knoppen gotisk med 
seks rudebosser med graverede rosetter mellem 
bladtunger. Det store bæger, med profileret mun-
dingsrand, er fornyet 1880 ved guldsmed Niels 
Christopher Clausen, Odense.118 under bunden 
ejermærke i graveret kursiv »Ktm. Kirke«. Den 
tilhørende disk, 1855(?), er udført af Harald Klok-

ker i Kerteminde. Den måler 15 cm i tværmål og 
har cirkulær bund samt glat fane med kors i cir-
kelslag. under bunden er der mesterstempel for 
Harald Klokker (Bøje nr. 4347) samt ejermærke 
som ovenfor. Den er formentlig identisk med en 
disk, som 1694 betegnedes som ‘ny’,27 og som 
blev ‘repareret’ (omsmeltet?) 1855.22

 1694 betegnes kalken som ‘ny’, muligvis efter 
en restaurering af fod og evt. bæger.139 1730 blev 
den forbedret med sølv fra †alterkande nr. 1 og 
forgyldt med guld fra hollandske dukater.36 1746 
repareret ved guldsmed Knud Povelsen,42 1814 
ved guldsmed Bonne Madsen Bonnesen, begge 
Kerteminde.41 Senest repareret 1986.88 1780 an-
skaffedes et †futteral til altersættet.40

 †Altersæt. 1) O. 1487, ‘en kalk og disk og hel-
ligdom’, skænket dette år af Clemens Persen og 
hans hustru Else i forbindelse med indstiftelse af 
en ugentlig messe for jomfru Maria ved kirkens 
Vor Frue alter (s. 1914).140

 †Kalkklæder. 1) 1694 anvendtes et ‘gammelt’ tør-
klæde, broderet med silke, til at lægge over kalk 

Fig. 44. alterkalk, formentlig o. 1600 (s. 1956). Foto 
Henrik Wichmann 1998. – Chalice, presumably c. 1600.

Fig. 45. Oblatæske, 1721, udført af guldsmed Knud 
Povelsen i Kerteminde og skænket af aage Pedersen 
Syv og hustru Barbara Mattæusdatter reutz (s. 1957). 
Foto Henrik Wichmann 1998. – Wafer box, 1721, made 
by goldsmith Knud Povelsen, Kerteminde, and given as a gift 
by Aage Pedersen Syv and his wife, Barbara Mattæusdatter 
Reutz.
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og disk.27 Kasseret 1719.36 2) 1707, skænket af 
oberst Frederik Lützow til Lundsgaard sammen 
med †alterklæde nr. 2 og †alterdug nr. 2. af grønt, 
guldindvirket stof.27

 Oblatæske (fig. 45), 1721, udført af guldsmed 
Knud Povelsen i Kerteminde og skænket af aage 
Pedersen Syv og hustru Barbara Mattæusdatter 
reutz sammen med en vinkande (†alterkande 
nr. 2, jf. også †alterklæde nr. 3, †alterdug nr. 4, 
gravsten nr. 13).141 Den 7,5 cm høje æske, 12 cm 
i tværmål, har riflet standplade og tilsvarende låg-
kant. På det kuplede låg er giverindskrift med 
graveret skriveskrift »Til Guds ære og Kierte-
minde Kirkis Siir hauer aage142 Pedersen Syu 
og hans hustru Barbra Mattheei datter reute 
giuet til Taknemligheds Minde denne Eske anno 
1721«. Over indskriften er gravering af kryds-
lagte palmegrene sammenbundne med en sløjfe, 
under indskriften et englehoved. Indvendig har 
låget graveret ejermærke med kursiv »Ktm. Kir-

ke«. under bunden har æsken to mesterstempler 
(fig. 170) for Knud Povelsen (Bøje nr. 4331), der-
under graveret vægtangivelse »W 25 lod«, samt 
øverst ejermærke som låget.
 †Oblatæske, 1849, af prøvesølv, udført af guld-
smed Jacob Hansen, Kerteminde.22 æsken kas-
seret 1869.33

 Sygesæt (fig. 46), 1870,33 udført af guldsmed 
Niels Christopher Clausen, Odense, og bestå-
ende af kalk, disk og oblatæske i futteral af træ, 
betrukket med sort læder. Den 9,5 cm høje kalk 
har cirkulær fod, glat skaft med flad knop samt 
glat bæger. Bægeret har graveret Jesumonogram 
i strålekrans midt på korpus og profileret mun-
dingsrand. under bunden mestermærke for Niels 
Christopher Clausen (Bøje nr. 4280), bymærke 
for Odense og vægtangivelse (ulæselig). Disken, 
7 cm i tværmål, har glat fane; i bunden er grave-
ret et Jesumonogram i strålekrans. under bun-
den mestermærke for Niels Christopher Clausen 

Fig. 46. Sygesæt, 1870, udført af guldsmed Niels Christopher Clausen, Odense (s. 1957). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Communion set for the Sick, 1870, by goldsmith Niels Chri-
stopher Clausen, Odense.
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(Bøje nr. 4280), bymærke for Odense og vægt-
angivelse »13L4G«. Oblatæsken, 5 cm i tværmål, 
har Jesumonogram i strålekrans på låget og tre 
stempler, svarende til diskens, under bunden.
 †Sygesæt. 1-2) Formentlig 1600-tallets sidste 
del, begge betegnet ‘nye’ 1694.27 Sættene, der 
hver vejede 15 lod 1½ kvintin, blev 1868 udskif-
tet med to ‘tidssvarende’ sæt (nr. 3-4).143 Det ene 
opbevaredes hos præsten, det andet hos kapella-
nen (fra 1877 hos kateketen).144 3-4) anskaffet 

1868 som erstatning for nr. 1-2. Til hver sæt hør-
te et †futteral.33 Begge sæt fandtes endnu 1893.89

 Alterkander. *1) O. 1836.145 Fra Den kgl. Porce-
lænsfabrik, 32 cm høj, sort med forgyldte kanter 
og forgyldt kors på korpus. Samme år anskaffe-
des en drejet *fod af sortpoleret træ til kanden. 
Kertemindeegnens Museer (KTM inv.nr. 3133-
3134).
 2) (Fig. 47), 1927, udført af guldsmed Peter 
Hertz, København, og formentlig anskaffet til kir-
ken 1929. Den 25,5 cm høje kande har graveret 
kors med trepasender på korpus. under bunden 
er kronet mesterstempel for Peter Hertz, Kø-
benhavnsmærke 1927 samt guardejnsmærke for 
Christian F. Heise. Nederst ejermærke med gra-
veret kursiv »Ktm. Kirke« samt årstallet »1929«.
 †Alterkander. 1) Muligvis 1600-tallet, 1694 be-
tegnet ‘så god som ny’; den vejede 44 lod.27 re-
pareret 1705.28 Omsmeltet 1730, idet sølvet an-
vendtes til at forbedre alterkalken og †alterkande 
nr. 2.39

 2) 1721, skænket af aage Pedersen Syv og hu-
stru Barbara Mattæusdatter reutz sammen med 
oblatæsken og vel sagtens som denne udført af 
Knud Povelsen (jf. †alterklæde nr. 3, †alterdug nr. 
4, gravsten nr. 13). Formentlig bar kanden en gi-
verindskrift svarende til oblatæskens.146 1730 blev 
kanden sammen med alterkalken forbedret med 
sølv fra †alterkande nr. 1 og indvendig forgyldt 
med guld fra hollandske dukater.36 repareret 
1755.42 Kanden bortsolgtes på auktion 1796-
97.43

 Ske, o. 1900, af sølv, skaftet har foroven kors 
med trepasender. På bagsiden mestermærke for 
K. C. Hermann, Københavnsmærke samt et ulæ-
seligt stempel. En †ske var udført 1869 af Harald 
Klokker.33

 Skåle. *1) 1836, fra Den kgl. Porcelænsfabrik, 
11 cm høj, sort med forgyldt mundingsrand, fod 
og kors. I Kertemindeegnens Museer (KTM inv.
nr. 3134).
 2) 1900-tallet, af sølv med indvendig forgyld-
ning, 9,5 cm høj, 13 cm i tværmål, med udkra-
get mundingsrand og hældetud. under bunden 
stempler med »830« (kronet), »DTa« og »M«, 
samt graveret ejerindskrift med kursiv »Ktm. 
Kirke«.

Fig. 47. alterkande, 1927, udført af guldsmed Peter 
Hertz, København (s. 1958). Foto Henrik Wichmann 
1998. – Wine jug, 1927, by Copenhagen goldsmith, Peter 
Hertz.
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Alterstager. 1) (Fig. 48), 1616, skænket af borgme-
ster Poul Skinkel (jf. gravsten nr. 7). Hver af de 
58 cm høje stager har en cirkulær fod, der hviler 
på ryggen af tre liggende løver. Om standkanten 
løber en giverindskrift med reliefversaler, på den 
ene stage »ano 1616 haffver Bor(gmester) Powell 
Sckinckell«; på den anden »dise thvende stager 
ladet bekoste 1616«. Skaftet har kugle- og balu-
sterled mellem flade vulster, og øverst er en flad 
lyseskål med lysetorn. På hvert skaft er forneden 
fastgjort en skjoldformet plade med bomærke 
samt initialerne »PS« og »aa« for Poul Skinkel 
og hustru anne andersdatter (†s.å.).147

 1694 manglede en løve på hver stage,27 1719 
bekostede kirken to nye udført af guldsmed Ja-
cob Matthisen.39 1726 og 1728 betaltes Jørgen 
guldsmed for at fastgøre løvefigurerne.36

 2) (Jf. fig. 58), 1990, 57 cm høje, udført som 
kopier af nr. 1 af Georg Hansen, Kerteminde.148 
af drejet, guldstafferet træ med løvefigurer støbt 
af tin. Til daglig brug på alteret.

 †Alterstager, omtalt 1694, ‘gamle og ubruge-
lige’.27 De to indbyrdes forskellige stager indgik 
1719 sammen med †dåbsfad nr. 1 som betaling 
for †dåbsfad nr. 2 (s. 1969).36

 Syvstager. 1-2) (Fig. 49), slutningen af 1800-tal-
let, skænket af forhenværende kateket i Kerte-
minde Valdemar Julius Winther.149 af messing, 42 
cm høje, udført i gennembrudt arbejde. Cirkulær, 
svagt profileret fod hvorover en due med udbredte 
vinger, siddende på en gren og med strålekrans om 
hovedet. Grenens sideskud bærer syv lysepiber; en 
af de yderste piber mangler på den ene stage.
 Alterbog. Christian IV’s bibel, 1632, i indbinding 
af brunt læder med messingbeslag (to hjørnebe-
slag mangler), muligvis oprindelig. Midt på for- 
og bagside er desuden et rombeformet beslag, og 
ved bagsidens forkant to beslag til hængsler. På 
ryggen indskrift med forgyldte versaler »Bibilia«. 
Skænket til kirken af en anonym giver 1990. I 
glasmontre i søndre sideskibs vestende.
 †Alterbøger. 1748 skænkedes en Frederik III bi-
bel til kirken.42 1835 var biblen ødelagt af fugt og 
møl, og den kasseredes 1837.25

 †Bogstol, 1724, udført af Florens snedker til kir-
kens graduale.39 1746 repareret af Jørgen sned-
ker.42 Placeret i koret.
 Alterbordskrucifiks (jf. fig. 43), 1878, skænket af 
præstefruen Lovise Vilhelmine Krog sammen med 

Fig. 48. alterstager nr. 1, 1616, skænket af borgmester 
Poul Skinkel (s. 1959). Foto Henrik Wichmann 1998. 
– Altar candlesticks no. 1, 1616, given as a gift by Mayor 
Poul Skinkel.

Fig. 49. Syvstage, slutningen af 1800-tallet, skænket 
af forhenværende kateket i Kerteminde Valdemar Ju-
lius Win ther (s. 1959). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
–  Seven-branched candlestick, ending of the 1800s, given as 
a gift by the former catechist in Kerteminde, Valdemar Julius 
Winther.
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†kortæppet (s. 1948).118 af træ, 54 cm højt, heraf 
Kristusfiguren ca. 30 cm. Den udskårne, for-
gyldte figur, hvis fødder støtter på en konsol, er 
monteret på et glat, sortmalet korstræ, placeret på 
et trinpodium. På podiets forside er fastgjort en 
tværoval plade af sølv, hvorpå indskrift er grave-
ret med skriveskrift »Til Minde om Sognepræst J. 
Krog 1878«. På alteret.
 *Kristi grav. (Fig. 50-55, 171-72), 1500-tallets 
første fjerdedel, bemalet egetræ. Graven har form 
af en ligkiste, 204×72 cm, 145 cm høj inkl. spir, 
der rummer en realistisk figur af den døde Kristus. 
Høje, skråtstillede hjørnespir flankerer de svungne 
gavlstykker med små krabbeblade og kronende 
småspir (spidserne fornyet). Kisten har kunnet åb-
nes og lukkes, idet der til sidernes overkant har 
været hængslet to glatte låg (kun det ene bevaret), 
som i lukket tilstand har dannet et spidstag over 
figuren, og i åben tilstand har dækket kistens lang-
sider. Kristusfiguren (fig. 54-55), ca. 180 cm lang, 
har krøllet hår og skæg og bærer en tornekrone, 
flettet af tre grene. Øjne og mund er tillukkede, og 
der er tydelige naglegab i hænder og fødder. ar-
mene er krydsede over underlivet, som er dækket 
af et lændeklæde, hvis ender er foldet ind under 
lårene. På den bevarede lågflades yderside findes 
talrige, indskårne graffiti i form af initialer og bo-
mærker samt et enkelt årstal »MH 1566«.
 Bemalingen er udført på kridtgrund. Kistens 
langsider har udvendig spor af grønlig bemaling, 
mens hjørnespirene er stafferet med rødt og blåt, 
og gavlene er prydet med malerier. På det ene 
ses Kristus som smertensmand (fig. 51), sidden-
de med knudepisk og ris på en klippe. Han er 
vist med mørkt hår og skæg, naturlig karnation 
og røde blodspor over hele kroppen. På det an-
det ses en pietà (jf. fig. 52), Maria siddende med 
sin søns lig på skødet, idet hun fremviser hans 
højre hånd med tydeligt vunde. Hun er klædt i 
blå kappe over hvidt hovedlin, mens Kristus har 
mørkt hår og skæg, lys hud og blålige hænder 
og fødder. Begge malerier er præget af afskal-
ning. Indvendig er kisten rødmalet, dog er der på 
indersiden af den ene gavl (ved figurens hoved) 
malet et blåt og gyldent cirkelkors, foran hvil-
ket en udsavet, forgyldt stråleglorie af renæssan-
cetype er sekundært påsømmet.150 Lågfladen står 

udvendig umalet, mens der på indersiden er spor 
af et næsten helt forsvundet maleri, som viser 
scener fra lidelseshistorien. Scenerne adskilles af 
lodrette rammelinjer, malet med grønt. Fra højre 
mod venstre anes Bønnen i Getsemane, Tilfange-
tagelsen, Kristus for Pilatus og Bespottelsen (fig. 
171-72).151 Scenerne er malet til at ses, når låget 
er klappet ned, så det dækker kistens langside.152 
Selve Kristusfiguren er stafferet med mørkt hår 
og skæg, bleg karnation med blålige hænder og 
fødder, rødt blod strømmende fra tornekronen 
og vunderne samt gråligt lændeklæde.
 Kistens malerier er af ulla Haastrup tilskrevet 
‘de fynske malere’, Peder maler og Iffver Peder-
sen, kendt fra altertavlerne i Sanderum og Vejlby 
kirker (Odense amt) og virksomme i 1500-tal-
lets første fjerdedel.153

 Den eneste anden bevarede Kristi grav i Dan-
mark findes i Mariager Kirke (randers amt), 
men flere eksempler kendes fra bevarede figurer 
eller er arkivalsk stadfæstede.154 Gravene har ind-
gået i de liturgiske spil, der opførtes i kirkerne 
i forbindelse med påskehøjtideligheden.155 Me-
get tyder dog på, at de også havde en væsentlig 
funktion som andagtsbilleder, hvor den enkelte 
andagtssøgende kunne fremsige bønner og opnå 
aflad, således som det dokumenteres i skriftlige 
kilder knyttet til andre lokaliteter.156 Forment-
lig har også Kristi grav i Kerteminde haft denne 
dobbelte funktion som påskespilrekvisit og an-
dagtsbillede, og den må på denne baggrund an-
tages at have stået fremme i kirken året rundt, 
måske i et af sideskibene.157

 Kristi grav omtales tidligst 1588 af biskop Jacob 
Madsen (»Christi Legems Begraffelsis Sted«), der 
tilføjer, at præsten har lovet at lade den sælge.158 
Også ved biskoppens besøg det følgende år stod 
»Død Kiesten« dog i kirken,159 og i det ældste be-
varede inventarium fra 1694 omtales den som ‘en 
rygget kiste, kan åbnes til begge sider, hvori ligger 
et krucifiks’.27 1770, da N. S. Bøgh registrerede 
kirkens inventar, opbevaredes kisten i sakristiet;160 
1782 betegnes den som brøstfældig.161 1813 så 

Fig. 50. *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Na-
tionalmuseet (s. 1960). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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historikeren Christian Molbech kisten med figu-
ren, som han fandt »i den Grad væmmelig stygt, 
at det i vore Dage maatte Skræmme endog den 
ivrigste og andægtigste Catholik (...) Neppe ere 
vi nu i Stand til at tænke os en saa total Mangel 
paa Sands for den simpelste Natur, om ei for den 
ædlere Formskiønhed, der udfordres til at kunne 
frembringe en saa vanskabt Guddomsskikkelse, og 
til at kunne yde et saadant Træbillede den  høie ste 
adoration (...) Som Mindesmærker om en Tid, 

aldeles blottet for Skiønhedssands, fortiene de vel 
slige uformelige Billeder at giemmes«.162 1845 
blev kisten efter anmodning fra Oldsagskommis-
sionen overladt til Museet for de Nordiske Old-
sager (NM inv.nr. D16/1992).
 (†)Monstransskab, senmiddelalderligt, ombygget 
til en pengeblok (jf. s. 1994). Skabet var udhug-
get af én egestamme, beslået med jernbånd og 
indrettet med to rum samt en gitterlåge, svarende 
til lågen i kirkens gotiske skab (s. 1992).

Fig. 51-52. 51. Kristus som smertensmand. 52. Pietà. Malerier på *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Natio-
nalmuseet (s. 1960). Foto arnold Mikkelsen 2007. – 51. Christ as a man of pain. 52. Pietà. Painting on *Christ’s tomb, 
first quarter of the 1500s.
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Fig. 53. *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Nationalmuseet (s. 1960). Foto arnold Mikkelsen 2007. – 
*Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.

Fig. 54. Kristusfigur. Detalje af *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Nationalmuseet (s. 1960). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Christ figure. Detail of *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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Fig. 55. Hoved af Kristusfigur. Detalje af *Kristi grav, 1500-tallets første fjerdedel. I Nationalmuseet (s. 1960). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Head of Christ figure. Detail of *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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 Messehagler. 1) (Fig. 56), o. 1900, af lilla fløjl 
kantet med guldgaloner; på ryggen gyldent kors. 
Lyst for. 2) (Fig. 57), o. 1900, af rødt fløjl kan-
tet med guldgaloner og på rygsiden gyldent kors 
med perler. rødt for. Denne eller nr. 1 istandsat-
tes 1986.88 3) Nyere, af grøn, granatæblemønstret 
silkebrokade med påsyet, gyldent gaffelkors, som 
på ryggen har broderet alfa og omega samt ap-
plikeret Kristusmonogram i brogede farver. Gyl-
dent for. 4) Nyere, af grønt, uldent stof med på-
syet gaffelkors af guldgalon. Grønt for. 5) Nyere, 
af lilla, uldent stof med påsyet gaffelkors af sølv-
galon. Lilla for. 6) Nyere, af lys silke med påsyet 
gaffelkors af rødt fløjl, som på rygsiden er påsyet 
åbne dobbeltkors foroven og forneden. Gyldent 
for. 7) 1997, syet af damer i menigheden. af hvid, 
rudemønstret silke. På forsiden påsyet et bredt, 

rødt bånd med applikation af gyldne kors og blå 
og grønne stiliserede fladfisk. På bagsiden danner 
tilsvarende bånd et kors i cirkelslag markeret ved 
fire, gyldne fisk. Blåt og turkis for.
 †Messehagler. 1-2) 1694 omtales to hagler.27 
1702 blev den ene forsynet med et nyt, sølv- og 
guldbroderet krucifiks af atlask (silkestof), kantet 
med bånd i halsen og foret med rød bomuld.27 
En af haglerne kasseredes 1729.36 Den anden da 
meget brøstfældige hagel blev 1772 repareret af 
Søren skrædder,42 og 1836 kasseret som ‘ubru-
gelig’.163 3) To nye messehagler anskaffedes hen-
holdsvis 1839 fra ‘Pagh’ i aasum25 og 1856; sidst-
nævnte var af silkefløjl med kors af ægte guldga-
loner.22 En af disse er formentlig identisk med en 
messehagel ‘af sort fløjl med sølvindvirket kors’, 
som endnu var ved kirken 1930.164

Fig. 56-57. 56. Messehagel nr. 1, o. 1900 (s. 1965). 57. Messehagel nr. 2, o. 1900 (s. 1965). Foto arnold Mikkelsen 
2007. – 56. Chasuble no. 1, c. 1900. 57. Chasuble no. 2, c. 1900.
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Alterskranke, (fig. 58-59), 1712, udført af grov-
smed Christen Sørensen i Marslev og skænket af 
købmand Thomas Johansen og hustru Hylleborg 
Maria Jacobsdatter Bager (jf. †eftermiddelalderlig 
begravelse nr. 8). af smedejern, sortmalet med for-
gyldte detaljer. Hver af gitterets fem sider består af 
fire fag, adskilt af lodrette stave med forgyldt knop. 
I de enkelte fag er parvist modstillede slyngbånd, 
oprullet i volutter og afsluttet med firbladede ro-
setter og spidse blade. I de to midterste fag er rek-
tangulære rammer, hvori er giverindskrifter med 
versaler »Hillebore Maria Iacobs Dater Bager« (tv.) 
og »Tomas Iohansen 1712«. På oversiden af håndli-
sten i de to sydvestligste fag findes håndværkerind-
skriften »Christen Sørensen Grofsmed i Marslef«.

 Gitteret er nært beslægtet med de lidt ældre 
gitre i Odense Skt. Knud (fra 1694, s. 569) og Vor 
Frue (fra 1716, s.1098).
 Foran skranken findes et knæfald, opført 1868 
af snedker Ovesen.33 af træ, gråmalet og polstret 
med rødt fløjl. Et †knæfald, polstret med læder,165 
blev ombetrukket og udvidet 1840 og forsynet 
med nye læderfrynser 1855.166

Fig. 59. alterskranke, 1712, udført af grovsmed Chri-
sten Sørensen i Marslev og skænket af købmand Tho-
mas Johansen og hustru Hylleborg Maria Jacobsdat-
ter Bager (s. 1966), samt gitter for Peder Juels kapel 
(s. 2035). Foto Henrik Wichmann 1998. – Altar rail, 
1712, made by blacksmith, Christen Sørensen of Marslev, 
and given as a gift by merchant Thomas Johansen and his 
wife Hylleborg Maria Jacobsdatter Bager. Also, screen for  
Peder Juel chapel.

Fig. 58. Detalje af alterskranke, 1712 (s. 1966). Foto Henrik Wichmann 1998. – Altar rail detail, 1712.
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DØBEFONT

Døbefont (fig. 60), 1875,33 kopi af H. W. Bissens 
dåbsengel fra 1843-44 i Middelfart Kirke, jf. også 
Silkeborg Kirke (DK Århus 6291 f.). udført af 
zinkstøber rasmussen, København, og skænket 
af Kertemindeborgere.167 Den 78 cm høje eng-
lefigur er udført af zink og hvidmalet. Den er 

fremstillet knælende og holder med begge hæn-
der en stor muslingeskal frem, støttet på højre 
knæ, mens et klæde er draperet over højre lår. 
Figuren hviler på et hvidmalet podium, placeret 
på et fontetæppe (jf. ndf.) midt i koret.
 †Døbefont, antagelig romansk. I følge N. S. Bøgh 
en stenfont, beklædt med brædder, ‘som giver den 
seks kanter’.168 På de to forreste sider var fremstil-

Fig. 60. Dåbsengel, 1875, kopi af H. W. Bissens dåbsengel fra 1843-44 i Middelfart 
Kirke. udført af zinkstøber rasmussen, København, og skænket af Kerteminde-
borgere (s. 1968). Foto Henrik Wichmann 1998. – Baptismal angel, 1875, a copy 
of H. W. Bissen’s 1843-44 baptismal angel in Middelfart Church. Made by zinc monger 
Rasmussen, Copenhagen, and given as a gift by citizens of Kerteminde.
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linger af Kristi dåb samt ægypternes undergang i 
Det røde Hav, på de fire øvrige af evangelisterne. 
Beklædningen kan være opsat i forbindelse med 
fontens renovering 1682, der var bekostet af Poul 
Jespersen Bager og hustru Kirsten Henriksdatter 
Krog (jf. †fontegitter ndf.).169 1723 udførte Flo-
rens snedker et trin op til fonten og satte et bræt 
på ved fodstykket.39

 Fonten kan, som den eneste kendte inventar-
genstand, være overført fra den ældre til den nu-
værende kirke, hvor den var opstillet vestligst i 
søndre sideskib.170 1840 flyttedes den til en ny 
placering, formentlig i koret.71 1875 blev fonten 
beskrevet som værende ‘under al Kritik’,171 og 
den fjernedes fra kirken ved anskaffelsen af dåbs-
englen 1875 eller kort efter.172

 Dåbsfad (jf. fig. 60), 1875, af messing, formet 
som en muslingeskal og samhørende med fonten.
 †Dåbsfade. 1) 1694 omtalt som ‘gammelt’,27 af 
messing. repareret 1719, men senere samme år 
givet i bytte for †nr. 2 sammen med †alterstager (s. 
1959).39 2) 1719,39 af messing. Bortsolgt 1882.115

 Dåbskande (fig. 61), o. 1912(?), af messing, 28 
cm høj, med georgskors i cirkelslag på hver side 
af korpus. under bunden stemplet »9.«. Ganske 
svarende til kander i Sdr. Vissing og Voerladegård 
(DK Århus 3827 og 3864). †Dåbskande, 1850, af 
blik.173

 †Fontehimmel, 1739, skænket af Morten Poulsen 
Bager og hustru anne Pedersdatter i København 
(jf. lysearm nr. 2).174 af bemalet træ.175 I følge N. S. 
Bøgh bar himlen indskriften: »Her er det Vand og 
aand, som Synd og Last aftvætter, Her er et helligt 
Bad, som aabner Himmelen. Hjelp Jesu! daglig vi 
vor Pagt med Gud opretter, Indtil vi aand af aand 
kan fødes nye igien«.176 Himlen ophængtes over 
fonten ved et jernanker.40 Muligvis kasseret i for-
bindelse med fontens flytning 1840 (jf. ovf.).177

 †Fontegitter, 1682, skænket af Poul Jespersen 
Bager og hans første hustru Kirsten Henriksdat-
ter Krog (jf. stolestader s. 1985, kirkeskib nr. 1, 
†eftermiddelalderlig begravelse nr. 2).178 af træ, 
stafferet, med målene 6,5×4,5 alen (ca. 4×2,8 
m).175 Ifølge N. S. Bøgh var gitteret smykket med 
ti af Kristi apostle (vel oprindelig tolv), deriblandt 
Paulus, velsagtens træskærerarbejder. Over dem, 
formentlig på rammeværket, var giverindskrift: 

»aar 1682 haver Povel Jespersen Bager og Hu-
strue Kirsten Henrichsdotter Krog ladet Fonten 
paa egen Bekostning renovere«.176 Formentlig 
kasseret ved anskaffelsen af den nye font 1875.179

 Fontetæppe (jf. fig. 60), 1952, syet af kvinder i 
menigheden. Korsstingsbroderi på stramaj, sam-
mensat af seks dele. Lys bund med mønster af 
rosetter i rødt, gyldent og grønt. Fontens plads 
indrammes af en tovsnoning i rødt og grønt, og 
forrest er et livstræ med drueklaser og blade, syet 
med brunt. Hele tæppet kantes af en bladbort i 
røde og gyldne nuancer. restaureret 1972.88

 *Fontetæppe (jf. fig. 101), 1913,89 udført af en 
damekomite. Stramajbroderi med et rosa kors 
med spidse korsender, flankeret af palmegrene i 
grønne nuancer på lys bund. Derunder indskrift, 
broderet med brunt, »Lader de smaa Børn kom-
me til mig«. Kantet af mørkerød bort med smal 
gul stribe. I Kertemindeegnens Museer (KTM 
inv.nr. 3129).

Fig. 61. Dåbskande, o. 1912(?) (s. 1969). Foto Henrik 
Wichmann 1998. – Baptismal ewer, c. 1912(?).
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(†)KOrGITTEr M.M.

(†)Korgitter (fig. 62-69, 173-74, 180), 1698, udført 
af billedskærer Michael Tuisch og skænket af borg-
mester Johan Glysing og hustru anna Mølken (jf. 
hvælv s. 1932, †vægpaneler, †lukket stol nr. 1, †or-
gel nr. 2, †ligklæde nr. 1, †eftermiddelalderlig be-
gravelse nr. 7).180 af gitteret er bevaret to keruber, 
seks apostelfigurer og to topstykker samt en topfi-
gur (nr. 1-11), alt af renset eg. Oprindelig omfatte-
de det yderligere seks †apostelfigurer, en †Kristus-
figur, et †topstykke og antagelig en †topfigur.

 1-2) (Fig. 62-63), to keruber med flammesværd, 
ca. 140 cm høje. Begge har kraftigt, krøllet hår med 
stor pandelok og er iklædt folderig kjortel, snøret i 
livet, samt fodlang underklædning, der på den ene 
(sydlige) figur lader underbenet med antikiseren-
de remstøvle frit. Figurerne står i kontrapost og 
vendt mod hinanden med flammesværdet i højre 
hånd og venstre hånd løftet i en opholdende ge-
stus; på den nordre kerub er venstre hånds fingre 
afbrækkede. De store vinger samt venstrearmen er 
på begge figurer fastgjort med søm. Opstillet på 
hver side af den søndre pille ved korbuen.

Fig. 62. Kerub (nr. 1) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skænket 
af borgmester Johan Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). Foto arnold Mik-
kelsen 2007. – Cherub (no. 1) from (†)chancel screen, 1698, by Michael Tuisch and given 
as a gift by Mayor Johan Glysing and his wife, Anna Mølken.
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 3-8) (Fig. 64-67, 173-74), seks apostelfigurer 
med flade bagsider på maskeprydede konsoller, 
70-84 cm høje. Figurerne er skåret i et med den 
øverste del af konsollerne, som er vandret delt 
over maskens næse. af de to er den nederste del 
forsvundet. 3) (Fig. 64), Mattæus, med krøllet 
hår og skæg og iklædt fodlang kjortel med slag, 
som er opviklet ved venstre hofte. Han er vist i 
trekvartprofil, hvilende på højre ben og holder i 
højre arm en åben bog. I niche nord for indgan-
gen til korets søndre sideskib. 4) (Fig. 65), Matthi-
as, skaldet med langt, lokket skæg, iklædt folderig 

klædning med slag over højre skulder, bundet ved 
venstre hofte. I højre hånd holder han øksen. Den 
nederste del af maskekonsollen er afbrækket. I ni-
che syd for indgangen til korets søndre sideskib. 
5) (Fig. 66), andreas, med kraftigt, krøllet hår og 
skæg, fodlang kjortel bundet i livet og slag bundet 
på venstre skulder. Vist i trekvartprofil, støttende 
et andreaskors (hvoraf kun de øvre korsender 
ses) med højre hånd, mens venstre hånd løfter 
op i slaget. Opstillet over indgangen til korets 
søndre sideskib (nordligst). 6) (Fig. 67), Jakob den 
yngre, med kraftigt, krøllet hår og skæg iklædt 

Fig. 63. Kerub (nr. 2) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skæn-
ket af borgmester Johan Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – Cherub (no. 2) from (†)chancel screen, 1698, by Michael 
Tuisch and given as a gift by Mayor Johan Glysing and his wife, Anna Mølken.

(†)KOrGITTEr M.M.
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lang, folderig kjortel. Støttet mod jorden holder 
han en valkestok med begge hænder. Opstillet 
over indgangen til korets søndre sideskib (syd-
ligst). 7) (Fig. 173), Johannes, med langt, lokket 
hår og åben pande, iklædt slag med bredt ombuk 
ved skuldrene og foldet over venstre arm. I den 
løftede venstre hånd holder han en kalk med en 
slange. Nederste del af maskekonsollen mangler. 
Opstillet over indgangen til sakristiet (nordligst). 
8) (Fig. 174), Peter, skaldet med stort, krøllet 
skæg, klædt i folderig, fodlang kjortel, bundet i 
livet, og med et slag over venstre skulder og arm. 
under højre arm holder han en bog, fra venstre 
hånd hænger en stor nøgle. Nederste del af ma-
skekonsollen mangler. Opstillet over indgangen 
til sakristiet (sydligst).
 9) (Fig. 68), topstykke, ca. 170 cm langt, 96 cm 
højt. Svejfet kartouche sammensat af akantusran-
ker med solsikker og kvaster, symmetrisk ordnet 
omkring et midterparti med solsikker og roser. 
Det løber over midten ud i en konsol, som i den 
nuværende opstilling bærer en topfigur (nr. 11). 
Opsat over indgangen til korets søndre sideskib.

 10) (Fig. 69, jf. også fig. 180), topstykke, ca. 153 
cm langt, 50 cm højt. Spidsovalt, hvælvet skrift-
felt i ramme af svær akantus flankeret af palme-
grene, solsikker og roser, udført i gennembrudt 
arbejde. På skriftfeltet malet giverindskrift med 
gyldne versaler, »anna Mølken«. Opsat over ind-
gangen til sakristiet.
 11) (Jf. fig. 68), topfigur, ca. 57 cm høj. Putto, 
vist i trekvartprofil med ansigtet vendt mod højre 
og iført lændeklæde bundet på højre hofte, ståen-
de på en volutkonsol. I venstre hånd et ris, mens 
den løftede højre hånd har fattet om en nu tabt 
attribut. Sekundært placeret på topstykket (nr. 9) 
over indgangen til korets søndre sideskib.
 Oprindelig form og senere ændringer. Det velståen-
de ægtepar, borgmester Johan Glysing og anna 
Mølken, skænkede i deres testamente 100 rdlr. 
til ‘et net arbejde over korsdøren, Guds hus til 
ære og sirat’.181 Til at udføre arbejdet valgtes bil-
ledhuggeren Michael Tuisch fra riga, boende i 
Odense, som 26. februar 1697 besigtigede koret, 
hvor arbejdet skulle opsættes. 3. marts samme år 
bragte et bud hans »afritzning« over arbejdet, og 

Fig. 64-67. apostelfigurer (nr. 3-6) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skænket af borgmester Johan 
Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). 64. Mattæus. 65. Matthias. 66. andreas. 67. Jakob den yngre. Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Apostle figures (nos. 3-6) on (†)chancel screen, 1698, by Michael Tuisch and given as a gift by Mayor 
Johan Glysing and his wife, Anna Mølken. 64. Matthew. 65. Matthias. 66. Andrew. 67. James the younger.



1973

26. marts blev kontrakten underskrevet i Kerte-
minde. I foråret 1698 leveredes bjælker til opstan-
dere i koret samt fyrretræ, og Niels snedker med 
en svend betaltes for arbejde i koret, måske med 
at udføre rammeværket til korgitteret. 16. april 
samme år udbetalte kirkeværgen 118 rdlr. til Mi-

chael Tuisch for et »Zirat Bilt snider arbejde« til 
koret samt for prædikestolens flytning (jf. s. 1980). 
I maj modtog mureren betaling for at mure om-
kring det nye kor (jf. s. 1933), og i juni leveredes 
29 »Piller« til koret, antagelig balustre til gitteret. 
Smed Johan Petersen leverede stifter og bolte til 

Fig. 68. Topstykke (nr. 9) og topfigur (nr. 11) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skænket af borgme-
ster Johan Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Top piece (no. 9) and top figure 
(no.11) on (†)chancel screen, 1698, by Michael Tuisch and given as a gift by Mayor Johan Glysing and his wife, Anna Mølken.

Fig. 69. Topstykke (nr. 10) fra (†)korgitter, 1698, udført af Michael Tuisch og skænket af borgmester Johan Glysing 
og hustru anna Mølken (s. 1970). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Top piece (no. 10) on (†)chancel screen, 1698, by 
Michael Tuisch and given as a gift by Mayor Johan Glysing and his wife, Anna Mølken.

(†)KOrGITTEr M.M.
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at fastgøre figurerne med samt tre par hængsler til 
kordøren. 1704 blev en arm sømmet fast på en af 
keruberne.27

 Provst Bøgh beskriver gitteret som ‘et præg-
tigt og kostbart billedhuggerarbejde, hvori de 12 
apostle står, men over dem Kristus med sine eng-
le kommende til dommen’.165 I sin oprindelige 
opstilling har det formentlig bestået af faste side-
stykker omkring et sæt fløjdøre, vel med paneler 
forneden og smalle balustertremmer derover, for-
oven afsluttet af en gesimsbjælke (jf. f.eks. korgit-
re i Horsens Klosterkirke (fra 1679, DK Århus s. 
5801 ff.) og i Hansted Kirke (fra 1722, DK Århus 
s. 4846 ff.)). Det ulige antal balustre (29) tyder 
på, at sidefagene har været af uens bredde. De 12 
apostelfigurer har formentlig været påsat pane-
lernes forside, to af dem evt. på dørfløjene. Det 
bredeste topstykke (nr. 9) må formodes at have 
siddet over indgangen med †Kristusfiguren stå-
ende på konsollen og flankeret af de to keruber 
(et relativt sjældent element i dansk kirkeinven-
tar).182 Topstykket med anna Mølkens navn (nr. 
10) og et tilsvarende med Johan Glysings navn183 
må have været placeret over sidefagene, og yderst 
th. har formentlig den lille putto (nr. 11) stået 
med en tilsvarende figur i den modsatte side.
 Gitteret har formentlig oprindelig stået umalet, 
sådan som det var tilfældet 1761.175 1834 blev det 
som hovedparten af det øvrige træinventar malet 
med perlegråt.91 1837 anmodede kirkeinspektio-
nen om at få det fjernet, da det ikke længere kunne 
anses for en pryd for kirken og i øvrigt hindrede 
udsynet. 1840 blev det taget ned og i stedet opsat 
‘ved nordsiden’, d.e. formentlig langs korets nord-
væg, mens ‘postamenterne’ opsattes andetsteds i 
koret.184 I forbindelse med restaureringen blev fi-
gurer og topstykker 1855 solgt på auktion.185 1917 
erhvervedes det ene topstykke (nr. 10) af Natio-
nalmuseet fra en antikvitetshandler i København 
(NM inv.nr. D 9265), uden at dets proveniens dog 
var kendt. De yderste akantusblade i hver side var 
afsavede. og det havde moderne, hvid bemaling 
med gule, blå og brune detaljer. På den hvælvede 
midtmedaljon var et maleri af en liggende kvinde, 
som pegede på en ufuldendt tårnbygning, omgi-
vet af attributter som palet, hammer, tang, vinkel, 
murske og lodbræt; måske en fremstilling af hånd-

værkets genius (fig. 180). 1925 blev stykket afgivet 
til kirken ud fra en formodning om, at det oprin-
delig havde siddet på opgangen til prædikestolen, 
som da var under restaurering (jf. s. 1981). Først 
da den moderne bemaling var afrenset, blev den 
korrekte proveniens fastslået og giverindskriften 
opmalet.186 Samme år erhvervedes de øvrige dele 
fra herregården ulriksholm, hvor de var anbragt 
ved trappeopgangen i hovedbygningen.187 1926 
blev keruberne opsat ved hver side af indgangen 
til koret, mens apostelfigurerne og topstykkerne 
fordeltes omkring indgangene fra sideskibene til 
korets søndre sideskib og sakristiet.188 Ved prædi-
kestolens flytning 1938 placeredes keruberne på 
hver side af korbuens søndre pille.
 †Korgitter, omtalt 1588, da biskop Jacob Mad-
sen noterede, at der var »Treller« for koret, samt at 
prædikestolen var placeret oven på disse (jf. †lek-
torieprædikestol s. 1981); måske en opstilling i stil 
med den, der fandtes i Valløby Kirke, opsat 1591 
(DK Præstø 304 ff.), om end et pulpitur ikke om-
tales i Kerteminde.189 Gitteret kan være nedtaget 
i forbindelse med opsætningen af den nye prædi-
kestol 1676.
 †Vægpaneler i koret, 1694, skænket af borgme-
ster Johan Glysing og hustru anna Mølken (jf. 
(†)korgitter m.m.).165 af brandtaksationen 1761 
fremgår, at det 20 alen lange kor (ca. 12,5 meter) 
var indhegnet med bemalet panelværk på begge 
sider, d.e. ved begge langvæggene.175 Provst Bøgh 
nævner, at ‘tømmerværket’ var prydet med gi-
verinskription med årstal på nordsiden (»ao 1694 
haver fordum Borgm. Johan Glysing med sin K: 
Hustrue anna Mølken ladet Choret paa begge 
sider indrette, og af nyt bekoste«) samt ‘mange 
smukke sprog’ (d.e. skriftsteder), deriblandt på 
nordsiden lige for alteret over ægteparrets be-
gravelse (†eftermiddelalderlig begravelse nr. 7) 1 
Tess. 4,16-18, på sydsiden lige for alteret 2 Krøn. 
6,40-41, og ‘længere nede’ Sl. 135,1-3.190 1834 
malet perlegråt.191 Panelerne er senest nedtaget 
ved restaureringen 1855-56, hvor korstolene blev 
opsat (s. 1988).

Fig. 70. Prædikestol, 1676, skænket af sognepræst an-
ders Poulsen og anna Pedersdatter (s. 1976). Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – Pulpit, 1676, donated by vicar, 
Anders Poulsen and Anna Pedersdatter.
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PræDIKESTOLE

Prædikestolen (fig. 70-78, 181-82), med malet års-
tal 1676, er skænket af sognepræst anders Poul-
sen og hustru anna Pedersdatter. Den består af en 
kurv med opgang og dør samt lydhimmel. Kur-
ven og himlen er udført af en ukendt billedskæ-
rer, mens opgangen og døren, fra 1698, skyldes 
Niels snedker og har snitværk tilskrevet Michael 
Tuisch.
 Kurvens (fig. 70) plan er ottekantet med fem 
prydfag ud imod kirkerummet. De enkelte fag 
adskilles af snoede søjler med diminutive baser 
og kapitæler, sidstnævnte med bosser og negle-
snit. Storfelternes relieffer, i profilindfatning med 
buesnit, viser fra opgangen: 1) Mattæus, stående 
med en bog i venstre hånd og englen ved sin 
side. 2) Markus, stående med hånden på en bog 
ved alterbordet, hvorpå en kalk. Ved hans fød-
der ligger løven. 3) Kristus på korset under en 
kraftig skybræmme, bag ham en by med huse og 
tårne (Jerusalem). 4) Lukas, stående ved alterbor-
det hvorpå en kalk. Ved hans venstre side ligger 
oksen. 5) Johannes, stående med en opslået bog i 
venstre hånd og ørnen ved sin venstre side. alle 
figurer står på en lille forhøjning. Over evangeli-
sterne er baldakinlignende draperier, holdt oppe 
ved en ring.

 Frise- og postamentfelterne indrammes af tand-
snit- og buelister og adskilles af retkantede, frugt-
klaseprydede fremspring forneden, af engleho-
vedsmykkede foroven. af de sidste har de to mid-
terste bladværkskartoucher, hvori der er skjolde 
med giverinitialer, »aPS« samt et kronet kors for 
anders Poulsen tv. (vestligst) og »aPD« samt en 
blomst for anna Pedersdatter th. (fig. 71-72). Po-
stamentfelterne har reliefskårne indskrifter med 
delvist sammenskrevne versaler: 1) »S. Mathevs«; 
2) »S. Marcvs«; 3) »Passio Christi«; 4) »S. Lvcas«; 5) 
»S. Iohannes«, og derunder hængestykker i form 
af bruskværkskartoucher med tværovale medal-
joner.
 under kurven danner otte svejfede brusk-
værksbøjler en underbaldakin (jf. fig. 70). Bøj-
lerne, hvis ender er oprullet i volutter, samles 
omkring en snoet stolpe, der forneden afsluttes af 
en stor drueklase.
 Lydhimlen (fig. 73) har form som kurven. Ge-
simsen har glat frisefelt, indrammet af bue- og 
tandsnit samt profileret kronliste. Topstykkerne 
udgøres af bruskværkskartoucher med fantasi-
masker, som foroven løber ud i konsoller, der vel 
oprindelig har båret †ornamenter; under frisen 
er der smalle hængestykker. Mellem topstykker-
ne står seks nøgne drengebørn med marterred-
skaber, henholdsvis kors, stige, tang, hammer og 

Fig. 71-72. Skjolde med giverinitialer. Detalje af prædikestol, 1676 (s. 1976). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Shields with donor initials. Detail of pulpit, 1676.
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nagler, spyd og stage med svamp. Bag dem rejser 
sig en svejfet baldakin, dannet af bruskværksbøj-
ler svarende til underbaldakinens. Bøjlerne er 
foroven fæstnet til en snoet midtstolpe, som bæ-
rer topfiguren: Kristus med stråleglorie holdende 
korsæblet i venstre hånd, mens højre er løftet i 
en velsignende gestus. Himlens loft har i midten 
kerubhoved inden for ottekantet profilramme, 
omgivet af bosser og med tandsnit langs kanten.
 Opgangen (fig. 75), fra 1698, er som nævnt ud-
ført af Niels snedker og har snitværk samt for-
mentlig relieffer og frifigurer af Michael Tuisch. 

Opgangen, der føjer sig om pillen, består i sin nu-
værende opstilling af et langt og to kortere fag og 
er ornamentalt søgt tilpasset kurven. De enkelte 
fag adskilles således ved snoede søjler, ligesom 
kurvens bue- og tandsnitslister er videreført på 
opgangspanelet. De øvre (korte) fag har relieffer i 
profilindfatning med kraftig akantus, nederst Mo-
ses med hovedet vendt mod venstre, højre hånd i 
siden og støttende lovens tavler mod akantusram-
men, øverst aron, klædt som ypperstepræst, med 
løftet venstre hånd og et røgelseskar i højre (fig. 
76). under sidstnævnte er der et hængestykke i 

Fig. 73. Prædikestolshimmel, 1676 (s. 1976). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Pulpit canopy, 1676.
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form af en akantusranke. Frise- og postamentfel-
terne adskilles af fremspring med englehoveder i 
halvprofil foroven, bladværk og roset forneden; 
sidstnævnte hviler på høje fodstykker, mens først-
nævnte bærer små frifigurer af henholdsvis Peter 
med nøglerne i højre hånd og Paulus med svær-
det ved sin højre side (fig. 77), begge har en bog 
under armen. Det nedre (lange) fag har to profil-
indfattede fyldinger. I hver fylding er påsat relief af 
en blomst med stilk og blade. Opgangens bagside 
udgøres siden 1938 af et genanvendt fyldingspa-
nel, muligvis et (†)forpanel fra stolestaderne.
 Den tilhørende dør med gavlstykke af Michael 
Tuisch (fig. 74) har to glatte fyldinger, bukke-
hornsbeslag og låsekasse. Den er indsat i profi-
leret gerigt med tilsvarende gesimsstykke hvor-
over er et gavlornament, bestående af akantusløv 
og blomster omkring en rosetprydet konsol. På 
konsollen står en Kristusfigur, der peger med den 
oprakte højre hånd (en talende gestus), mens han 
med den venstre bærer korsæblet. På indersiden 
af dørfløjen er sekundært påsat relief af en blomst 
med stilk og blade.
 Prædikestolen fremtræder med en broget staffe-
ring med rig brug af forgyldning samt rød og grøn 
lasur, der i følge en indskrift bag på et af kurvens 
hængestykker skyldes malerne Johannes og C. a. 
Klokker 1925. arbejdet skete efter undersøgelse af 
ældre farvelag. Frisefelterne er sorte med malede 
skriftsteder (forgyldt fraktur): 1) Matt. 4,4; 2) Mark. 
16,16; 3) Es. 53,4; 4) Luk. 11,28; 5) Joh. 20,23,192 
mens hængestykkerne har sorte medaljoner på 
blågrøn bund, på nr. 2-3 læses (forgyldte versaler) 
»anno 1.6.7.6.«. Himlens drengebørn har natur-
lig karnation og gyldent hår, mens frisefeltet står 
sortmalet med giverindskrift med forgyldt fraktur: 
»1676 har den ærwerdige Hæderlig lerde Mand H: 
anders Povelsen, Sogneprest her til stedet oc Dri-
strup sogen med sin Kieriste den Hæderlige Gud 
oc dydelsckende Matrone anna peders=datter la-
det denne Predickestol Bekoste Gud og det Hel-
lige Predicke=Embede til ære Kircken til Prydelse 

Fig. 75. Prædikestolsopgang, 1698, udført af Niels sned-
ker med snitværk tilskrevet Michael Tuisch (s. 1977). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Pulpit staircase, 1698, by 
carpenter Niels, with carvings attributed to Michael Tuisch.

Fig. 74. Prædikestolsdør, 1698, udført af Niels snedker 
med snitværk tilskrevet Michael Tuisch (s. 1978). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Pulpit door, 1698, by carpenter 
Niels, with carvings attributed to Michael Tuisch.
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oc dem selff til En Chrestelig oc Berømmelig 
amindelse oc Gudelig Effter=mæle«. Opgangens 
panelværk samt døren er lysegrå, akantusværket 
forgyldt og frifigurer og relieffer polykrome.
 Ændringer og istandsættelser. O. 1676 blev præ-
dikestolen opsat ved den søndre pille i korbuen. 
Formentlig fremstod selve stolen da stafferet med 
guld, sølv og kraftige farver,193 og der var malet en 
baldakin over lydhimlen (jf. †kalkmaleri s. 1942 
og fig. 167). I begyndelsen af 1698 blev stolen 
flyttet til pillen mellem 3. og 4. fag i midterskibets 
sydside. Den forsynedes med en ny opgang fra 
søndre sideskib, og muren, hvor den havde stået, 

blev repareret.194 Opgangen blev udført af Niels 
snedker. Til arbejdet var indkøbt ege- og fyrretræ, 
og smed Johan Petersen leverede de nødvendige 
ankre, stivere og vinkeljern. I april måned modtog 
billedhugger Michael Tuisch, der arbejdede i kir-
ken i forbindelse med opsætningen af korgitteret 
(s. 1972), betaling for sin medvirken ved flytnin-
gen, herunder formentlig udførelsen af snitværk, 
relieffer og frifigurer til opgangen og døren.27

 1834 blev prædikestolen som hovedparten af 
det øvrige inventar malet med perlefarve,191 og 
formentlig 1855-56 med egetræsmaling.195 1916 
stod kurven med hvidmalede relieffer, fod- og 
frisefelterne udfyldtes af malede rudeornamenter, 

Fig. 76. aron. Detalje af prædikestolsopgang, 1698 (s. 
1977). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Aron. Pulpit stair-
case detail, 1698.

Fig. 77. Paulus. Detalje af prædikestolsopgang, 1698 
(s. 1978). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Paul. Pulpit 
staircase detail, 1698.
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rammeværket på den del af opgangen, der vendte 
mod koret, havde ligeledes malede ornamenter, 
mens resten af stolen var brun med enkelte, for-
gyldte lister (jf. fig. 78, 182). Lydhimlens under-
side var blåmalet, kerubhovedet forgyldt.196

 Ved restaureringen 1925 blev de overmalede 
skriftsteder fremdraget og den oprindelige staf-
fering søgt genskabt. Samtidig blev figurerne af 
Peter og Paulus flyttet fra døren, hvor de flanke-
rede gavlfeltet med Kristusfiguren, til deres nu-
værende placering på opgangens fremspring, li-
gesom bortkomne ornamenter fornyedes (arons 
røgelseskar, de fleste af marterredskaberne).196

 1938 blev prædikestolen under ledelse af arki-
tekt Harald Lønborg-Jensen flyttet til sin nuvæ-
rende placering i korbuens nordside med opgang 
fra nordre sideskib. I forbindelse med nyopsæt-
ningen afkortedes opgangens nedre fag fra de 
oprindelige tre til de nuværende to fyldingsfel-
ter (jf. fig. 183), og blomsten fra den bortskårne 
fylding opsattes på dørens inderside. Endvidere 
blev himlen beskåret i begge sider; de afsavede 
fragmenter opbevares i kiste nr. 1 (s. 1992).197

 Billedskæreren bag prædikestolens kurv, un-
derbaldakin og himmel er ukendt, og såvel den 

af Chr. axel Jensen 1925 som den af Herman 
Madsen 1964 fremførte tanke om et mesterfæl-
lesskab med altertavlen må formentlig afvises (jf. 
s. 1946, 1954).198 Derimod kan der næppe rejses 
tvivl om, at dørens gavlstykke, akantusrammerne 
og de store blomster i opgangens fyldinger samt 
hængestykket under den, skyldes billedhuggeren 
Michael Tuisch. Såvel akantusbladene som de 
store solsikkeblomster med skraveret bund svarer 
ganske til de tilsvarende ornamenter i (†)korgitte-
ret. Opgangens relieffigurer, der er langt mere vel-
proportionerede end kurvens noget lavstammede 
evangelister med store hoveder og tydeligvis ud-
ført af en anden hånd end disse, kan formentlig 
tilskrives samme, hvilket antagelig også gælder 
opgangens frifigurer og øvrige udsmykning.
 †Lektorieprædikestol, før 1588. Biskop Jacob Mad-
sen noterede 1588, at prædikestolen var placeret 
oven på korgitteret.199 Der er med stor sandsyn-
lighed tale om en såkaldt lektorieprædikestol og 
dermed et relativt tidligt eksempel på en sådan i 
dansk sammenhæng. Typen kendes fra adskillige 
kirker, men kun to er i dag bevaret i deres op-
rindelige sammenhæng, i ulfborg Kirke (ring-
købing amt), dateret før 1587, og i Tise Kirke 

Fig. 78. Prædikestolsopgang, 1698, udført af Niels snedker med snitværk tilskrevet 
Michael Tuisch (s. 1977). Foto Kristian Hude 1903. – Pulpit staircase, 1698, by carpenter 
Niels, with carvings attributed to Michael Tuisch.
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(Hjørring amt) fra o. 1590.200 Efter nedtagelsen 
1676 omtaler inventariet fra 1694 ‘en gammel af-
sat prædikestol’.27 Kasseret eller bortsolgt 1719.201

 En †prædikestol fra 1597 omtales udelukkende 
af resen.202 Muligvis er der tale om en forveks-
ling eller fejlskrivning.
 †Talerstol. 1876, til brug ved bibellæsning.33

 *Timeglas (fig. 79a-b), 1681, skænket af råd-
mand Wilhelm Weghorst og (kommende) hu-
stru Kirsten andersdatter (Bager) (jf. †lukket stol 
nr. 2).203 Det fint udsmykkede timeglas, som må 
tælles blandt de ældste bevarede i landet, måler 
41×24 cm og er udført af glas, træ (indfatnin-
gen) og jernblik (opstanderen). Det består af fire 
glas, de to med hvidt sand, de to med rødbrunt, 
anbragt i en indfatning med fem smalle baluster-
søjler fortil og to ved baghjørnerne. Indfatningen 
er fastgjort på en korsformet opstander, således 
at den kan vendes rundt. Opstanderens øverste 
korsende er udformet som en engel med udbred-
te vinger, mens tværarmene ender i stornæsede 
mandsprofiler. Ved korsfoden adams kranium. Fra 

korsskæringen udgår to fuglehoveder med åbne 
næb og lange, oprakte tunger, mens korsstammens 
nedre del flankeres af to kvindelige hermeprofiler. 
I opstanderens fod er fire huller til fastgørelse.
 rammeværkets forside og søjlerne er forgyldte, 
mens bagside, top og bund har sort og rød mar-
morstaffering. Mellem søjlerne er malede blomster 
med sorte og røde konturer. På bagsiden er giveri-
nitialer (forgyldte), »WW« foroven, »KaD« forne-
den, for Wilhelm Weghorst og Kirsten andersdat-
ter. Også opstanderen er bemalet på såvel for- som 
bagside med brogede kulører og forgyldning, og 
på tværarmens bagside gentages giverinitialerne 
»W.W. K.a.D.« og derunder årstallet »1681«.
 Oprindelig placeret på prædikestolen. 1893 hen-
stod glasset i materialrummet.89 1902 overladt 
Nationalmuseet (NM inv.nr. D 5101).204

 Beklædning. 1989, rødt fløjl med guldgaloner.88 
†Beklædninger. 1820 anskaffedes en ny beklæd-
ning med frynser.41 1855 blev stolen ombetruk-
ket med lærred, 1880 med rødt silkefløjl med 
ægte guldfrynser.205

Fig. 79a-b. *Timeglas (for- og bagside), 1681, skænket af rådmand Wilhelm Weghorst og (kommende) hustru Kir-
sten andersdatter (Bager). I Nationalmuseet (s. 1982). Foto arnold Mikkelsen 2007. – *Hour glass (front and rear), 
1681, given as a gift by alderman Wilhelm Weghorst and his wife to be, Kirsten Andersdatter (Bager).
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Stoleværket omfatter foruden de egentlige sta-
der i midt- og sideskibe, som i deres kerne er fra 
renæssancetiden, to rækker korstole fra 1855-56 
samt et antal nyere løse stole og bænke.
 Stolestader (jf. fig. 33, 80, 179), formentlig fra o. 
1635 med senere tilføjelser.206 Stolene er opstillet 
i to blokke af 13 rækker i hver side af midterski-
bet samt en blok af 19 rækker i søndre sideskib 

og en af 18 rækker i nordre sideskib. Opstillingen 
er senest ændret 1938.
 Stolenes endegavle (plankegavle, ca. 117 cm hø-
je), der alle er vandret afskåret foroven og forsy-
net med sekundær fyrretræsafdækning, fordeler 
sig i tre typer:
 a) O. 1635. De i alt 25 gavle er prydet med to 
kannelerede pilastre med profilkapitæler og bos-
sesmykkede søjlepostamenter. Profillister marke-
rer overgangen til postamentet, som ligeledes er 

Fig. 80. Indre set mod vest. Foto arnold Mikkelsen 2007. – View of the interior, looking west.
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smykket med bosser, og det glatte frisefelt. De 
omfatter en sydgavl (nr. 3) og ni nordgavle (nr. 
3-11) i midterskibets søndre blok, ni sydgavle (nr. 
3-11) i midterskibets nordre blok samt de tre ba-
geste gavle i begge sideskibe.
 B) (Fig. 86-91), 1640’erne. 12 herskabsgavle, 
som er opsat parvis forrest og bagest i midterski-
bets stoleblokke. Disse behandles ndf. (s. 1988).
 C) 1855-56, med pilasterlignende kannelering 
på midtstykket, riflet postament og glat frisefelt, 
adskilt ved vandrette profillister.
 Endvidere har sideskibenes stolestader mod 
væg gene glatte gavle, dels af ældre dato, dels fra 
1915, samt fyldingspaneler fra 1949, der tjener 
som radiatorskjulere. Midterskibets stader, der 
står uden forpanel, afsluttes bagtil af fyldingspanel, 

mens si deskibenes har forpaneler med fyldings-
felter på begge sider, de indvendige profilerede. 
Samtlige stole har fyldingsryglæn af varierende 
udformning, heraf en del gamle (oprindelige?), 
på hvis bagsider er hatteknager. Sæderne og de 
svejfede fodstykker er fra 1915, og dette år er 
også stadernes rødbrune staffering udført. På sæ-
derne ligger flade hynder, betrukket med brunt, 
uldent stof.
 *Stolestadedør (fig. 81), o. 1635, 98×58 cm, af 
eg. Døren har profilindrammet arkadefylding 
med bueslag hvilende på profilerede kapitæler. I 
sviklerne er rosetter, og nederst på døren et tvær-
rektangulært fyldingsfelt. Stafferet med lys ege-
træsmaling med grønne, grå, hvide og lysebrune 
detaljer. arkadefeltet har versalindskrift med lys 
farve på sort bund »Min naade er dig nok thi min 
kraft fuldkommes i skrøbelighed«. Nederst th. på 
rammeværket er malet indskrift med gult »Th. 
Nielsen Kerteminde 1929«. afmonteret 1882, da 
stolestaderne blev gjort åbne for alle. I Kertemin-
deegnens Museer (KTM inv.nr. 1144).
 *Stolepanel, (fig. 82), o. 1635, 172 cm langt, 
97 cm højt, af eg. Bestående af tre fag hvortil er 
hængslet et fjerde fag med et moderne hængsel. 
Panelet har indskårne arkader med bueslag med 
kantede tunger, hvilende på pilastre med dob-
belte kapitæler og profilerede postamenter. Det 
har angiveligt været sortmalet,207 men fremstår 
nu stafferet med rødbrunt med forgyldte detaljer. 
Tidligere opsat under prædikestolen ved skibets 
sydøstre pille, men nedtaget ved dennes flytning 
1938. Tilsvarende paneler er opsat omkring den 
sydvestre pille i kirken. I Kertemindeegnens Mu-
seer (KTM inv.nr. 2082).
 Ændringer og istandsættelser. Den ældst kendte re-
degørelse for stolestadernes opstilling stammer fra 
1717. I midterskibet fandtes ti rækker mandssto le 
mod syd og 13 rækker kvindestole mod nord. En 
tværgang adskilte dem fra stolene under orglet, 
som omfattede syv rækker mandsstole og et til-
svarende antal kvindestole, idet de to bageste sto-
le i begge rækker var ombygget til lukkede stole 
(†luk ket stol nr. 3-4). I søndre sideskib fandtes 
20 rækker mandsstole, og i nordre sideskib stod 
25 rækker kvindestole, begge rækker opstillet fra 
dørene i sideskibenes vestligste fag.208 Denne op-

Fig. 81. *Stolestadedør, o. 1635. I Kertemindeegnens 
Museer (s. 1984). Foto arnold Mikkelsen 2007. – *Pew 
door, c. 1635.
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stilling blev med mindre ændringer op retholdt til 
1915 (fig. 83).
 Taksterne for at benytte stolestaderne var fast-
lagt i et reglement fra 1698. En plads i et stole-
stade i midterskibet kostede 2 rdlr., under orglet 
1 rdlr. 2 mark og i sideskibene 1 rdlr. samt en 
årlig afgift på henholdsvis 1 mark 8 sk., 1 mark 
4 sk. og 1 mark.209 1717 stod mange stolestader 
imidlertid ubenyttede. Det gjaldt de tre forreste 
stader i hver side af midterskibet samt seks ud af 
syv mandsstole og tre ud af syv kvindestole under 
orglet. Blandt mandsstolene i søndre sideskib var 
kun en enkelt ud af 20 stole bortfæstet, og fem ud 
af 25 kvindestole i nordre sideskib stod ledige. I 
mange af de øvrige stole var kun en enkelt plads 
bortfæstet, selv om stolene rummede 4-5 plad-
ser.36 Samtidig havde kirkeværgen vanskeligt ved 
at inddrive betalingen for staderne: En del skyld-
tes af borgerskabet, en del af forarmede og en del 
af andre, ‘som selv om de kan betale, er modvil-
lige og fortrædelige og ikke vil betale’.28 Situatio-
nen synes at afspejle den befolkningsmæssige og 
økonomiske tilbagegang, byen oplevede i denne 

periode (jf. s. 1914, 1946). 1761 var antallet af 
stolestader reduceret en smule, til 19 mandsstole 
og 18 kvindestole i midterskibet, 13 mandsstole 
og 22 kvindestole i sideskibene, hvortil kom i alt 
fem lukkede stole.175 I 1840’erne havde byen dog 
oplevet så stor befolkningstilgang, at antallet af 
pladser atter blev udvidet.210

 Kirkens regnskaber vidner om talrige mindre 
reparationer, f.eks. i form af nye låger og låse på 
enkelte stole. O. 1686 lod Poul Jespersen Bager 
og hustru en stol inden for kirkedøren repa-
rere og male (jf. †fontegitter s. 1969, kirkeskib 
nr. 1),211 og i forbindelse med en omlægning af 
gulvet 1698 fik samtlige stole nye fodstykker ved 
snedker Christen Troelsen.27 1722 udførte sned-
ker Florens Hansen 16 nye låger til stolene, som 
smed rasmus Simonsen forsynede med hæng-
sler og låse, og yderligere seks låger fik nye ‘blad-
hængsler’.28 1732 monterede Florens Hansen 
14 klapsæder på kvindestolene i nordre sideskib, 
hvor de fattige kunne sidde, og 1735 modtog 
snedker Hans Knudsen betaling for yderligere ti 
klapsæder til fattige.40

Fig. 82. *Panel fra stolestader, o. 1635. I Kertemindeegnens Museer (s. 1984). Foto arnold Mikkelsen 2007. – *Pew 
panel, c. 1635.
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 1770 konstaterede N. S. Bøgh, at stolene kunne 
behøve ‘nogen forbedring’,212 men de istandsattes 
først 1804 i forbindelse med en gulvomlægning.23 
1834 blev de malet med perlegråt.213 1844 blev 
der, i forbindelse med nedbrydelsen af †materi-
alhuset i nordvesthjørnet (s. 1936), opført et sto-
lestade magen til de øvrige (dog noget større) til 
medlemmerne af kirkeinspektionen, mens stole-
rækken i søndre sideskib forlængedes til vestvæg-
gen. Endvidere erstattedes de †lukkede stole nr. 
5-6 af almindelige stolestader, og 1847 skete det 
samme med de †lukkede stole nr. 3-4.214 Samme 
år blev adskillige andre stole under orglet ændret 
som følge af, at det gamle orgelpulpitur blev ned-
brudt og et nyt opført (s. 2001).23

 Ved renoveringen af kirkens indre 1855-56 i -
stand sattes de ældre dele af stolestaderne af sned-

kerne L. Olsen og O. Ovesen, idet gavlenes †top-
stykker blev afskåret og en del ældre gavle erstat-
tet af de nye.23 Tre stolerækker blev egetræsmalet 
ved maler Heiborg, mens ‘den søndre side’ blev 
‘forgyldt, bronzeret og lakeret’.23 1882 ophæve-
des betalingen for stolestader, og stoledørene blev 
borttaget.215

 1915 blev stolestaderne istandsat efter forslag af 
arkitekt august Colding.73 Gavle og ryglæn gen-
anvendtes, mens sæderne blev fornyet og skubbet 
længere frem. Endvidere udførtes nye vanger, og 
forpanelerne for midterskibets stolerækker blev 
borttaget. Samtidig blev midterskibets nordblok 
afrenset for maling, og det konstateredes, at per-
lefarven de fleste steder lå direkte på træet.216

 I forbindelse med opsætningen af et nyt orgel 
og flytning af prædikestolen 1938 blev den nu-

Fig. 83. Plan over kirken 1901, 1:300, tegnet af  J. Vilhelm Petersen. Syd opad. I Kerteminde By- og Egnshistoriske 
arkiv. – Ground plan of the church, 1901. South up.
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værende opstilling etableret.217 Ved installationen 
af et nyt varmeanlæg 1949 blev sideskibenes sto-
lestader afkortet i bredden, og foran radiatorerne, 
der opstilledes langs væggene, opsattes fyldings-
paneler i højde med ryglænene.218

 Kirkens ældre †stolestader beskrives i en synsfor-
retning fra 1631 som ‘brøstfældige, så det er højst 
fornødent, at der gøres nye stole’.219 Formentlig 
erstattet af de nuværende stader kort efter.
 †Embedsstole m.v. Som normalt i købstadskir-
kerne indgik der i stoleværket en række hierar-
kisk placerede embedsstole og sæder forbeholdt 
bestemte befolkningsgrupper. 1) ‘Borgmester- og 
råd(mands)stolene’, omtalt 1698 i forbindelse 
med en reparation.27 af stolestadelisten 1717 
fremgår, at borgmesteren sad i den fjerde mands-
stol i midterskibet, mens begge rådmænd sad i 

den ottende stol sammesteds.220 1736 repareredes 
stolene ved Jørgen snedker, og rasmus smed le-
verede nye låse og nøgler.36 2) En stol for fattige 
kvinder, repareret 1704 af Christen snedker. af 
stolestadelisten 1717 fremgår, at stolen var place-
ret som nr. 2 i nordre sideskib, dvs. næstbagest i 
stolerækken.27 3) ‘Klokkerens stol’. 1711 fik sto-
len ny dør af fyrretræ, udført af Florens Hansen 
og forsynet med lås og hængsler af Peter Johan-
sen.28 uvis placering. 4) ‘Byskriverens stol’. 1713 
udførte Florens Hansen en ny dør til stolen. af 
stolestadelisten 1717 fremgår, at stolen var place-
ret som den første mandsstol under orglet, samt 
at også byfogeden havde sin plads her.28 1723 
modtog Florens snedker betaling for at udføre 
eller reparere to små stole til ‘byfogeden og byens 
tjener’.39 5) ‘Præstekonernes stol’, repareret 1717 
af Florens Hansen. Stolen stod i midterskibets 
nordblok.36 6) 1737, ‘officersfruernes stol’. Dette 
år betaltes Christen snedker for at opdele en stol 
til de indkvarterede officersfruer ved garnisonen. 
anders smed leverede lås og nøgle.36 uvis place-
ring.

Fig. 85. *rudegitter, muligvis fra †skriftestol. I Kerte-
mindeegnens Museer (s. 1988). Foto arnold Mikkel-
sen 2007. – *Pane grating, possibly from †confession box.

Fig. 84. Præstestol, nyere (s. 1988). Foto arnold Mik-
kelsen 2007. – Priest’s chair. Newer date.
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 Korstole (jf. fig. 33, 182), 1855-56, i nygotisk stil, 
udført af snedker Olsen og opstillet i to rækker 
på podier langs nord- og sydvæggen i korets 2. 
fag.22 Hver række omfatter syv sæder. rygpa-
nelerne har profilerede fyldingsfelter, mens van-
gerne mellem de enkelte pladser har karakter af 
stiliserede planteornamenter oprullet i volutter. 
De trekantede topstykker har spidsbuede, forsæn-
kede felter med trepas og krones af skiftevis kors 
og fialer. Stolene er stafferet i gråbrunt med for-
gyldte og rødlige detaljer. På topstykkernes trepas 
er malede, trebladede ornamenter. Stolene blev 
restaureret 1926 ved maler Johannes Klokker.89

 Der er tale om en usædvanlig sen forekomst af 
denne inventartype. Korstolene optræder således 
løsrevet fra deres oprindelige funktion som sid-
depladser for gejstligheden, og det primære for-
mål med deres opstilling har været at skabe en 
passende afskærmning mod sideskibenes sakristi- 
og materialrumindretninger som afløsning for de 
†træpaneler (s. 1974), der blev nedtaget i forbin-
delse med restaureringen 1855-56. Ydermere har 
den midterste plads i nordrækken fungeret som 
en kamufleret dør til sakristiet: Sædet har kunnet 
slås til side (hængslerne er bevaret), og i rygstyk-
kets højre side findes et nøglehul.
 †Skriftestole. 1-2) 1698, ‘præsternes stole’, ud-
ført af Christen og Niels snedker til sognepræsten 
og kapellanen i forbindelse med nyindretningen 
af koret.221 1726 udførte Florens Hansen to nye 
skamler til en af stolene,39 og 1759 blev sæder-
ne i begge beklædt med flettede måtter.42 3-4) 
1784, tegnet og udført af snedker Jens Jacobsen 
efter †skriftestolene i Nyborg Kirke (Svendborg 
amt).222 Formentlig kasseret ved restaureringen 
1855-56.
 Et *rudegitter fra 1700-tallet, måske fra en 
†skriftestol (fig. 85), findes i Kertemindeegnens 
Museer (KTM inv.nr. 2044). Gitteret, der måler 
87×75 cm, er af fyrretræ, fladbuet med rygget 
overkant. Det er umalet og bærer ikke spor af 
ældre bemaling.
 Præstestol (fig. 84), nyere, i historiserende stil. 
af lakeret eg. armstol med spidsbuet, blad- og 
spirprydet ryg med gennembrydninger, kug-
ledrejede støtter samt lige forsarg og bagben. Sæ-
de, rygstød og armlæn er polstret med brunt fløjl 

med liljedekoration i brogede farver. Stolen er 
nært beslægtet med præstestolen i Horsens Klo-
sterkirke (DK Århus 5862). I sakristiet.
 †Degnestole. 1) 1698, ‘skolemesterens stol’ (d.e. 
rektor for latinskolen), antagelig udført af Chri-
sten og Niels snedker.223 I koret. Formentlig kas-
seret ved renoveringen 1855-56. 2) 1855, arm-
stol, udført af snedker Olsen og afskildret fra 
kirkerummet med tre skillevægge af brædder.22 
Muligvis identisk med løs stol nr. 2.
 Herskabsstole. 1-2) (Fig. 86-89), o. 1648, for 
Markor rodsteen til Lundsgaard (revninge 
Sogn) og hustru Vibeke Tønnesdatter Friis (jf. 
†eftermiddelalderlig begravelse nr. 3). Bevaret er 
otte gavle og fire døre, som nu indgår i det almin-
delige stoleværk.
 Gavlene (147 cm høje, med sekundær fyrre-
træsafdækning) er prydet med dobbelte pilastre 
med rankedekoration i fladsnit på skaftet, profil-
kapitæl og opslidset volutfod, hvilende på fælles, 
rosetsmykket postament. Frisefeltets fordybning 
har rulleværkskartouche med reliefversaler: På 
det forreste par i midterskibets sydblok læses 
»MrSF« (østligst), på det næste »MrSM« for 
Markor rodsteens fædrene og mødrene slægt. 
På de tilsvarende sydvendte gavle i nordblokken 
læses »WFF« (østligst) og »WFM«, på de nord-
vendte »WFM« (østligst) og »WFF« for hustruen 
Vibeke Friis’ fædrene og mødrene slægt. Herover 
har været topstykker med parrets våben samt års-
tallet 1648.224

 Dørene har lodrette rammestykker med fladsnit, 
svarende til gavlenes pilasterskafter. Derimellem 
er en arkadefylding, hvis bueslag har tilsvarende 
dekoration, mens de svungne pilastre foroven er 
oprullet i volutter. arkaden krones af en halvroset 
under bruskværk, som bryder rammeværket for-
oven. under arkaden er tværfelt med båndslyng 
og derunder en tværrektangulær profilfylding.
 Stolene fremstår som de øvrige siden 1915 
stafferet med rødbrunt, kartoucher og initialer 
dog med sølv og guld. Ved istandsættelsen dette år 
konstateredes spor af oprindelig, partiel staffering. 
Initialerne har stået forgyldte på rødbrun bund, 
kartoucherammen forsølvet med grøn lasur, 
mens rammeværket for en stor del har stået uma-
let, muligvis med rødbrune detaljer. Sidstnævnte 
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Fig. 86-87. Herskabsstol, o. 1648, for Markor rodsteen til Lundsgaard og hustru Vibeke Tønnesdatter Friis (s. 
1988). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Manorial pew, c. 1648, for Markor Rodsteen of Lundsgaard and his wife, Vibeke 
Tønnesdatter Friis.

Fig. 88-89. Herskabsstol, o. 1648, for Markor rodsteen til Lundsgaard og hustru Vibeke Tønnesdatter Friis (s. 
1988). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Manorial pew, c. 1648, for Markor Rodsteen of Lundsgaard and his wife, Vibeke 
Tønnesdatter Friis.
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kan dog også hidrøre fra en sekundær overmaling, 
som også har dækket initialerne. Som det øvrige 
stoleværk blev herskabsstolene 1834 malet med 
perlegråt, 1855-56 med lys egetræsmaling.225

 N. S. Bøgh forklarer tilstedeværelsen af stolene 
med, at Lundsgaards ejere i 1600-tallet søgte til 
Kerteminde Kirke for at undgå den lange, be-
sværlige vej til deres rette sognekirke, revnin-
ge.226 Ved opgørelsen over stolestaderne 1717 
stod begge stole ubenyttede.36 1722 hævdede 
baronesse anna Sidonie Podebusk til Lundsga-
ard at have arvemæssigt krav på de fire øverste 
stole i midterskibet og forsynede yderligere de 
to forreste stole med lås uden kirkeværgens sam-
tykke.227 I forbindelse med istandsættelsen 1855-
56 blev topstykkerne som på de øvrige stolegavle 
afskåret. Et †forpanel, som ses på et ældre foto 
(jf. fig. 101), er formentlig fjernet 1938. Stolene 
har bibeholdt deres oprindelige placering forrest 
i midterskibets stoleblokke.
 (†)Herskabsstole, (fig. 90-91), o. 1640, for Hans 
Oldeland og hustru Ingeborg Gyldenstierne.228 
Bevaret er fire gavle, som nu indgår i det almin-
delige stoleværk.
 Hver gavl (159 cm høje med sekundær fyrre-
træsafdækning) er prydet med to joniske hermer 
af let varierende udformning, heraf har to ar-
mene krydset over brystet, mens to andre holder 
en vandret stav foran sig. Sidstnævnte er, som de 
eneste, mandlige. alle mangler de nu næsen, en 
hele ansigtet. Hermerne har på skaftet et koglelig-
nende ornament under draperi, ophængt i ringe; 
en enkelt kogle er erstattet af en kvast. Bueslaget 
har ægge- og perlestav samt tandsnit og er på to 
af gavlene yderligere kantet med runde tunger. 
Sidstnævnte gavle har frugtfyld i sviklerne, de 
andre to har bladværk. Volutkonsoller indrammer 
postament og frisefelter, de første med dukat-
mønster, de sidste med bladværk og flankerende 
pålagte plader med våbenskjolde: I sydrækken 
Gyldenstierne (østligst) og Trolle, i nordrækken 
Oldeland (østligst) og abildgaard.229 Øverst kron-
liste med tandsnit og bladværk, hvorover der har 
været topstykker. Stafferet som det øvrige stole-
værk, våbenerne står med heraldiske farver.
 Den oprindelige placering er ukendt, men har 
formentlig været ret langt fremme i midterskibet. 

Før 1915 indgik gavlene i stolerækkerne under 
orglet. Ved forandringerne dette år opsat som 
gavlstykker mod midtergangen for de to bageste 
stolestader.216

 †Lukkede stole. 1717 rummede kirken fire †luk-
kede stole (nr. 1-4), alle opført inden for de to 
foregående årtier. 1725 tilføjedes endnu en stol 
(nr. 5), mens en sjette blev opført på et ukendt 
tidspunkt før 1758. Stolene fordelte sig over hele 
kirken. Nr. 1 blev tilsyneladende nedbrudt alle-
rede før 1761 (jf. ndf.), nr. 2 formentlig før 1821. 
I 1800-tallet bortlejedes de fire tilbageværende 
stole til skiftende borgere.230 Lejen var på livs-
tid eller løb så længe, lejeren tilhørte menighe-
den.41 Stolene blev erstattet af åbne stolestader i 
1840’erne.
 1) Borgmester Johan Christopher Glysings stol, ind-
rettet 1696, ‘lille’ (jf. hvælv s. 1932, (†)korgitter, 
†vægpaneler, †orgel nr. 2, †ligklæde nr. 1, †ef-
termiddelalderlig begravelse nr. 7). Opsat i korets 
nordre sideskib, mod en betaling til kirken på 6 
rdlr.27 Nedbrudt før 1761.231

 2) Rådmand Wilhelm Weghorsts stol (jf. *time-
glas). Indrettet 1702 og beliggende vestligst i 
nordre sideskib som nr. 1 i stoleblokken, regnet 
fra nordre kirkedør.232 1770 beskrev N. S. Bøgh 
stolen som ‘gammel’ og forsynet med en latinsk 
indskrift »Deo gloriæ Sellam hanc proprio sump-
tu ornandam curavit cum uxore sua perdilecta 
Christina Bager W. Weghorst hujus urbis Sena-
tor anno 1702« (Til Guds ære lod W. Weghorst, 
denne bys rådmand, med sin højtelskede hustru 
Kirsten Bager, denne stol indrette på egen be-
kostning) samt på døren »a mundo spreta, a Deo 
æstimantur« (Foragtet af verden, agtet af Gud).233 
1717 betegnet Andreas Lundins stol efter hustru-
ens anden ægtemand.234 1757, da stolen var fæstet 
til Hr. Wiborg, udførte Matthias snedker ‘et lille 
skillerum af brædder oven på stolen for at hindre 
al indgang i kirken, når døren var lukket’, der er 
formentlig tale om en slags vindfang.42 Forment-
lig nedbrudt før 1821.235

 3) Melchior Jensen Kjærs stol, indrettet 1709. Det-
te år købte Melchior Kjær seks pladser i mands-
stolene nr. 8-9 under orglet til sig selv, sin hustru, 
to sønner og to døtre og lod dem indrette til en 
lukket stol mod betaling af 4 rdlr. 4 mark samt 
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overdragelse til kirken af en plads i stol nr. 23 og 
to pladser i stol nr. 14 i nordre sideskib.39 1770 
beskrev N. S. Bøgh stolen som temmelig stor og 
rummelig, uden indskrift eller årstal, men smuk-
kere end den anden lukkede stol under orglet 
(dvs. den nordre, nr. 4). Nedbrudt 1847 sammen 
med nr. 4 og erstattet af tre åbne stolestader (jf. s. 
1986).214

 4) Borgmester Peder Christian Schiøtz’ stol. Omtalt 
1717. Indrettet af seks pladser i stolestaderne nr. 8-9 
i nordsiden under orglet oven på Peder Christian 
Schiøtz og hustru Hylleborg Maria Bagers begra-
velse (†eftermiddelalderlig begravelse nr. 8).40 af 
N. S. Bøgh 1770 beskrevet som temmelig stor 
og rummelig ligesom nr. 3. På stolen var ind-
skrift »Betænk ved du gaaer ind, betænk ved du 
gaaer ud, at Livets udgang skeer, som er begyndt 
i Gud«. Efter enkens død fæstede byfoged Mor-
ten Bendtsen og købmand Hans Bernsen hver 
tre pladser i stolen.42 Nedbrudt 1847 sammen 
med nr. 3 og erstattet af tre åbne stolestader (jf. s. 
1986).236 
 5) Købmand Jens Ottesen Langemachs stol, opført 
1725 (jf. †eftermiddelalderlig begravelse nr. 4) og 
beliggende i søndre sideskib.237 Ved en offentlig 
auktion 1729 fæstedes stolen af Jørgen Thestrup 

og Madam Grønbech.28 Ifølge N. S. Bøgh bar sto-
len årstallet 1725 samt en malet indskrift »Gud! 
lad den Himmel Lyd og søde Sandheds Lære til 
Troe, til Trøst, til Fryd i Liv og Død mig være; 
at jeg maa vandre saa, som Dig behages kan, Og 
Troens Maal opnaae i det forjætte Land«.237 Ned-
brudt 1844 sammen med nr. 6, da de var til ‘van-
sir’ og hindrede udsynet til prædikestolen.236 
 6) Borgmester Peder Christian Schiøtz’ anden stol. 
Omtalt 1758, da den efter enken, Hylleborg Ma-
ria Bagers død, bortfæstedes til sognepræst N. S. 
Bøgh. Beliggende ved mandsstolene i den store 
gang og bestående af to pladser. Formentlig iden-
tisk med en stol i søndre sideskib, som ifølge N. 
S. Bøgh var opført af Peder Christian Schiøtz og 
‘meget smuk og net men lille og uden årstal’.237 
Nedbrudt 1844 sammen med nr. 5.236 
 Løse stole. 1) 1838, udført af N. Grønholt.238 af 
egetræ, lakeret. armstol med ryg med tre tvær-
stivere, den midterste med drejet midtknop, og 
lige ben. Sædet er polstret med brunt læder. I sa-
kristiet. 2) 1855(?),22 af eg, lakeret. armstol med 
ryg med to tværstivere, den nedre med to drejede 
led, lige ben og sæde polstret med brunt læder. 
Muligvis oprindelig placeret i †degnestol nr. 2 (s. 
1988), nu i sakristiet. 3) Nyere, et halvt hundrede 

Fig. 90-91. (†)Herskabsstole, o. 1648, for Hans Oldeland og hustru Ingeborg Gyldenstierne (s. 1990). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – (†)Manorial pews, c. 1648, for Hans Oldeland and his wife, Ingeborg Gyldenstierne.
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stole af teaktræ med fletsæder. Opbevares i korets 
søndre sideskib.
 †Løse stole. 1-4) 1734 anskaffedes fire høje 
stole.40 Den ene kasseredes 1825, de øvrige blev 
solgt på auktion 1837.239 Stolene stod i sakristiet 
sammen med bord nr. 1. 5) 1879 anskaffedes 12 
polerede rørstole, udført af snedker P. Hansen.115

 Bænke. Tre løse bænke med fyldingsryg, staffe-
ret som stoleværket, er opstillet i krypten under 
korets søndre sideskib, og en tilsvarende findes 
i østenden af nordre sideskib. Endvidere en fast 
bænk i korets søndre sideskib, hvis ryglæn udgø-
res af munkestolenes rygpanel. Lysegrå.
 †Bænke. 1698 udførtes en bænk til disciplene.27 
Den opstilledes i koret og fornyedes 1724 ved 
snedker Florens Hansen og 1729 ved snedker 
Lars Knudsen.39 1719 udførte Florens Hansen to 
bænke til orglet, som blev fornyet 1732 ved sned-
ker Christen Nielsen, der 1737 desuden udførte 
en lang bænk af fyrretræ til sakristiet.240 1847 an-
skaffedes to bænke med fyldingsryglæn, antagelig 
identiske med to store, massive, ‘gotiske’ bænke i 
våbenhuset (tårnrummet), omtalt 1875.241 1856 
opstilledes to bænke i korsgangen,22 og 1868 fire 
bænke til konfirmander i sakristiet.33 1875 op-
gjordes kirkens beholdning af bænke til fire fast-
gjorte bænke i korsgangen, 11 løse bænke i skibet 
og to i våbenhuset.33

 Borde. 1) 1734, udført af Hans snedker. af fyrre-
træ med krydsfod og nyere plade (egetræsådret). 
anskaffet sammen med †løse stole nr. 1-4 (jf. 
ovf.) og opstillet i sakristiet til brug for præsten.242 
2) 1881, placeret i korets søndre sideskib. †Bord. 
1869 anskaffedes et lampebord til orgelpulpituret 
sammen med to petroleumslamper (jf. s. 2006).

KISTEr OG SKaBE

Kister. 1) (Fig. 92), 1700-tallet, af eg, 70,5×44,5 
cm, 33,5 cm høj. Det blanke træ er beslået med 
sortmalede hjørnebeslag af jern. På forsiden tre 
låse med store låseblik, og for hver ende en bæ-
rehank. I kisten opbevares afsavede fragmenter af 
prædikestolens lydhimmel (jf. s. 1981). I sakristiet, 
fastgjort til gulvet i nordsiden.
 2) 1700-tallet, af eg, 46×31,5 cm, 27 cm høj, 
med fladt låg og hemmeligt rum i bunden. På 
forsiden et enkelt låseblik og for hver ende en 
bærehank med midtvulst. Træet står blankt. I sa-
kristiet, fastgjort til gulvet i sydsiden.
 †Kister. 1) 1705, af fyrretræ, til opbevaring af 
†ligklæde nr. 1. Malet og forsynet med lås og 
nøgle.243 2) 1722 anskaffedes et firkantet, sortma-
let skrin til opbevaring af ‘ligklædet’ (†ligklæde nr. 
2).39 3) 1718, udført af Florens Hansen. af egetræ, 
til opbevaring af kirkens breve. Per smed beslog 
den med to låse, hængsler og håndtag.39 Måske 
identisk med et grønmalet skrin, omtalt fra 1821, 
til opbevaring af kirkens papirer. Skrinet, der stod 
hos kirkeværgen, kasseredes 1837.244 4) 1825, af 
egetræ, til opbevaring af kirkeregnskaberne og 
pengebeholdningen. Hos kirkeværgen.77

 Skab (fig. 93), 1500-1525, et værdifuldt, sen-
middelalderligt møbel, 232×170,5×60 cm, med 
to store låger foroven, to mindre forneden samt 
en bred låge (skænkeklappen) og en smal skuffe i 
midten. Låger og skuffe har foldeværksfyldinger 
i varierende udformninger, der er rigest foroven 
og forenkles nedefter. På de øvre låger danner 
foldeværket fire figurer i form som parvis rygstil-
lede C’er, i hvis midte små, sakseformede blade 
fylder ud. Skænkeklappens og skuffens foldeværk 
er vandretliggende, mens de nedre lågers kun er 
udført som kontur med en midtgrat. Bag øvre, 
højre låge er en gitterlåge af smedejern forsynet 

Fig. 92. Kiste nr. 1, 1700-tallet (s. 1992). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Chest no. 1, 1700s.
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Danmarks Kirker, Odense

1993

med låsetøj (delvist afbrækket), svarende til gitter-
lågen i (†)monstransskab (s. 1962, 1994). Skabet 
hviler på riflede fodstykker og afsluttes foroven af 
en nyere fyrretræsliste som erstatning for en op-
rindelig †gesims. Lågerne har korsblomstbeslag 
med midtroset samt rombeformede beslag med 
dobbelte eller hjerteformede griberinge. Skæn-
keklappen har fornyede hængsler samt rosetbe-
slag med hjerteformet gribering, mens skuffen 
blot har en tilsvarende ring. alle rum er forsy-
nede med låsetøj, og de øvre låger har låseblik 

med korsblomstbeslag, mens de andre rum har 
mindre, asymmetriske låseblik.
 Den nuværende staffering, formentlig fra 1926, 
er rødbrun på blågrøn bund med sortmalede be-
slag. 1879 malet med gullig egetræsmaling.245 Før 
da stod skabet vistnok umalet med sorte felter.246

 Formentlig fynsk arbejde, beslægtet med ska-
bet i Odense Vor Frue (s. 1115) samt et skab fra 
Bjerreby Kirke på Tåsinge (Svendborg amt), nu i 
Nationalmuseet (NM inv.nr. D 3207).247 Gitter-
lågen antyder, at en del af skabet har været an-

Fig. 93. Skab, senmiddelalderligt (s. 1992). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Cupboard, 
late Middle Ages.
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vendt til indviede hostier, når de ikke var udstillet 
i (†)monstransskabet. Skabet er første gang omtalt 
i inventariet 1694. Det var da placeret i koret og 
anvendtes til opbevaring af altersølvet. 1695 forsy-
net med et nyt hængsel, 1704 med en ny nøgle.243 
Fra 1782 opstillet i sakristiet. restaureret 1926.248

 (†)Skab. 1870 udførte snedker O. Ovesen et skab 
til opbevaring af messetøjet. Formentlig et af to 
skabe med dobbeltdøre med profilerede fyldinger, 
placeret ved sakristiets østvæg på hver side af skor-
stenen. Det nordlige skab er omdannet til indgang 
til aflukke med håndvask o.l. (jf. fig. 23).137

PENGEBEHOLDErE

Pengeblok, (fig. 94a-b), i form af et ombygget, 
sen middelalderligt (†)monstransskab (jf. s. 1962), 
130×45×43 cm, udhugget af én egestamme. 
Blokken har to rum, et stort foroven dækket af en 
låge, bag hvilken er et smedejernsgitter af samme 

type som gitteret i kirkens gamle egetræsskab (s. 
1992), og et mindre forneden, som nu er tillukket 
med brædder. Både låge og gitter er forsynet med 
lås. Beslået med vandrette og lodrette jernbånd 
på alle sider og udstyret med et overfaldslukke og 
kraftig hængelås. To pengeslidser foroven.
 Stafferingen med rødbrunt og sorte beslag ud-
førtes ved en istandsættelse 1924, hvor også bræd-
dedækket for det nederste skabsrum blev etable-
ret. 1924 stod blokken stafferet med lysegråt.248

 antagelig identisk med den »Magestrantz«, bi-
skop Jacob Madsen så i kirken i april 1588, og som 
endnu var der ved hans besøg året efter på trods 
af præstens løfte om at sælge den.249 Det er uvist, 
hvornår skabet er omdannet til pengeblok, men 
den vandrette øvre afslutning er formentlig skabt 
ved denne lejlighed. Den oprindelige afslutning 
kan have været tagformet som på de beslægtede 
skabe i allindemagle og Vigersted (DK Sorø 464, 
492). En spirformet afslutning som den, der findes 

Fig. 94a-b. Pengeblok i form af ombygget senmiddelalderligt (†)monstransskab. Lukket og åben tilstand (s. 1994). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Alms post in the form of a transformed (†)monstrance cabinet from the late Middle Ages. 
Closed and open.
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på et monstransskab fra Mørkøv Kirke, nu i Natio-
nalmuseet (NM inv.nr. 16096) (DK Holbæk 799), 
er dog også mulig. Ligeledes har det nederste rum 
uden tvivl oprindelig været lukket med en låge.
 Blokken kan være identisk med ‘kirkens blok’, 
der 1705 blev flyttet (uvist hvorfra) og opstillet 
ved koret.243 1924 henlå den i materialrummet. 
Ved åbning af den fandtes 15 mønter fra perio-
den 1670-1848.250 Efter istandsættelsen opstillet i 
vestenden af nordre sideskib.
 †Pengeblokke. 1) 1697, udført i Odense, forsynet 
med lås og nøgle og beslået med jern af smed 
Johan Petersen. Opstillet på kirkegården til ind-
samling af bidrag til kirkens vedligeholdelse (jf. s. 
1946).243 1710 fik blokken ny lås, 1715 var den 
ganske forfalden og repareredes af snedker Flo-
rens Hansen med egetræ og søm. 1719 udførte 
han en ny tavle dertil. Den blev stafferet af Jens 
maler, som også skrev et vers på den.39 Kasseret 
1724 og erstattet af nr. 2. 2) 1724, beslået med 
jern og forsynet med dobbelt låge, den inderste 
med lås. Jens maler stafferede blokken og satte et 
vers på rammen.39 På kirkegården ved sydsiden af 
kirken. 3) 1808 købtes egetræ til en ny blok.43

 To nyere pengebøsser, af messing, klokkeformede 
med pengerille foroven, er opsat på hver side af 
døren fra aflukket under orgelpulpituret til tårn-
rummet.
 †Pengebøsser. 1-2) anskaffet 1856, af blik, anvendt 
til indsamling ‘til trængende uden for fattigforsør-
gelsen’.22 Kasseret 1910. 3-4) 1910, af blik.89

 Klingpunge. 1) (Fig. 95), 1715,27 146 cm lang. 
Drejet, rødmalet skaft af træ med sortmalet hånd-
greb og guldmalet dølle. Pose af lyst skind, be-
klædt med rødt fløjl med guldgaloner og frynser 
om mundingen. under bunden en sølvklokke. 
1841 repareret med silke sammen med nr. 2.23 
Opbevares i skab i sakristiet.
 *2) (Fig. 96), 1715,27 svarende til nr. 1, dog med 
kvast af frynser under bunden (oprindelig sølvklok-
ke). I Kertemindeegnens Museer (KTM inv.nr. 3197).
 †Klingpunge. 1-3) Omtalt 1694 som ‘gamle’. 
Kasseret 1717. 4) 1715, anskaffet sammen med nr. 
1-2, forsynet med en sølvbjælde. Kasseret 1855.22 
5) 1730 omtales »Onsdags børsen«, formentlig en 
klingpung, muligvis identisk med nr. 1 eller 2.28

DØrFLØJE OG †PuLPITur

Dørfløje. Udvendige. 1) (Jf. fig. 8), 1875, udført 
af snedker Ovesen.33 Fladbuet dobbeltfløj af eg 
med højrektangulære og kvadratiske fyldinger og 
dørgreb af messing, indsat i tårnets vestvæg ved 
restaureringen 1873-76. 2) O. 1875. Enkeltfløj 
med trepaslignende afslutning foroven, indsat i 
fladbuet gerigt i sakristiets 2. fag. Fløjen er ud-
vendig påsat lodrette lister og beslået med bosser 
af jern, indvendig fremstår den glat. Ydersiden er 
stafferet med mørkebrunt, indersiden med gråt. 
Palmebladsformet dørgreb af jern.
 Dørfløje. Indvendige. 1-4) Fra restaureringen 
1855-56 stammer formentlig to spidsbuede, grå-

Fig. 95-96. 95. Klingpung nr. 1, 1715 (s. 1995). 96. *Klingpung nr. 2, 1715 (s. 1995). I Kertemindeegnens Museer. 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – 95. Offertory purse no. 1, 1715. 96. Offertory purse no. 2, 1715.
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malede enkeltfløje, hver med seks fyldinger og 
dørgreb af træ, indsat i sideskibenes østvægge (jf. 
fig. 20, 24); en fladbuet enkeltfløj i tårnrummet 
for trappen til tårnet; samt en lige afskåret dob-
beltfløj med 2×6 fyldinger og dørgreb af messing. 
Sidstnævnte er indsat mellem tårnrummet og af-
lukket under orglet i et gerigt, der mod tårnrum-
met danner et spidsbuet spejl med fire fyldinger 
over døren samt et lille fremspring, som bærer en 
skulptur af Skt. Laurentius (s. 2002); de to sidst-
nævnte er stafferet i grå og gråviolette nuancer.
 5-8) Fra forandringerne 1938 stammer en 
rundbuet, jernbeslået enkeltfløj af eg i tårnrum-
met for trappen til orgelpulpituret og to lige 
afskårne enkeltfløje med to fyldinger i aflukket 
under orglet for henholdsvis et depotrum og et 

rum med el-installationer. Endvidere en lige af-
skåret dobbeltfløj (fig. 97), udført af billedhugger 
Erik Pedersen, efter tegning af arkitekt Harald 
Lønborg-Jensen, sammen med orgelpulpituret (s. 
1998) og indsat i vindfanget under dette mel-
lem forstuen og kirkerummet.251 Hver fløj har 
mod kirkerummet en arkadefylding prydet med 
festoner og akantus under tandsnitsgesims og er 
udfyldt med blyindfattet glas foroven; forneden 
en kvadratisk, profileret fylding. Slaglisten er ud-
formet som en kanneleret pilaster med korintisk 
kapitæl og højt, akantusbladprydet postament, 
og fløjene har marmorstaffering i forskellige grå 
nuancer med forgyldte detaljer. Mod forstuen 
har fløjene enkle arkadefyldinger og staffering i 
hvidt, gråt og grålilla med få, forgyldte detaljer.

Fig. 97. Indvendig dørfløj nr. 8, 1938, udført af billedhugger Erik Pedersen efter teg-
ning af Harald Lønborg-Jensen (s. 1996). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Interior door 
no. 8, 1938, made by sculptor Erik Pedersen, to a drawing of Harald Lønborg-Jensen.
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 9) En rundbuet dobbeltfløj af eg, udvendig be-
slået med trefligede jernbånd, er siden 1944 ind-
sat for krypten under Peder Juels kapel.
 †Dørfløje. Udvendige. 1) under en storm i 1710 
blev dørfløjen i tårnets vestvæg ødelagt og måtte 
repareres med revler og søm.28 1750 leverede 
rasmus smed en ny lås.42 1776 blæste fløjen atter 
i stykker og måtte udskiftes, Hans Jespersen smed 

leverede de nye hængsler.42 1796 blev den malet 
med brunrødt og tjære af Hans rask.43 1839 er-
stattedes den af en ny, udført af snedker Jens O. 
Olsen,163 som atter udskiftedes 1855.22

 2) 1716 udførte Florens Hansen en dørfløj af 
planker, som forsynedes med lås, en »skode« og 
en »puchel« med dørring af jern.28 Den blev ind-
sat i døren i søndre sideskibs vestligste fag.

DØrFLØJE OG †PuLPITur

Fig. 98. Orgelfacade, 1938, udført af Erik Pedersen efter tegning af Harald Lønborg-Jensen (s. 1998). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Organ casing, 1938, made by sculptor Erik Pedersen, to a drawing of Harald Lønborg-Jensen.
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 3) Dørfløjen i nordre sideskibs vestligste fag 
forsynedes jævnligt med ny lås og nøgle, bl.a. le-
verede Hans Knudsen en ny lås 1731.39

 Blandt de indvendige †dørfløje er ‘den inderste 
dør under tårnet’, det er antagelig en inderdør 
inden for indgangsdøren, hvis hængsel reparere-
des 1705,28 en dørfløj mellem koret og nordre 
sideskib, som 1740 fik ny nøgle,36 og to tremme-
døre til lufttræk i våbenhuset, omtalt 1870.252

 †Vindfang, 1837, udført af Ove snedker.253 Op-
sat ved nordre kirkedør.
 †Pulpitur. Nedbrudt 1697-98 i forbindelse med 
opførelsen af hvælvene (s. 1932). I kirkens nord-
side, det vil sige midterskibets nordside eller nor-
dre sideskib.254

OrGLEr

Orgel (fig. 98), 1938, med 31 stemmer, 3 manualer 
og pedal, bygget af Marcussen & Søn, aabenraa; 
ombygget 1993 og 2002 af samme.255

Hovedværk
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Mixtur V-VII
Dulcian 16'
Trompet 8'

Rygpositiv
Gedakt 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Gemshorn 2'
Nasat 11/3'
Scharf IV
Krumhorn 8'
Tremulant

 Orgelfacaden, i barokstil, er tegnet af Harald Løn-
borg-Jensen og udført af billedhuggeren Erik Pe-
dersen, Birkede. Hovedorglets øverste topstykke 
bærer inskriptionen »Soli Deo gloria«. På ryg-
positivet læses: »anno domini 1938 rejstes dette 
Orgel til Minde om Købmand og Kirkeværge Pe-
der Balthazar Lange og Hustru Marie Sophie født 
Møller, Gud til ære og Menigheden til Opbyg-
gelse«.
 Orgelpulpitur, 1938, i skibets vestende, tegnet af 
Harald Lønborg-Jensen.
 †Orgler. 1) Omtales 1694 som gammelt og 
brøstfældigt og kan muligvis have stået i kirken 
siden 1500-tallets slutning.258 3. juli 1699 slut-
tede kirkeværgen, Otto Jensen, kontrakt med or-
gelbygger abraham Nielsen Svane, Slagelse, om 
reparation og forbedring af orglet, der herefter 
transporteredes til orgelbyggerens værksted.259 af 
uvisse årsager, muligvis i henhold til en mundtlig 
aftale med kirkeværgen, udførte Svane et langt 
mere omfattende arbejde end det i kontrakten 
fastsatte, idet han i realiteten byggede et nyt orgel 
(†orgel nr. 2) med anvendelse af dele af det gamle. 
Eftersom kirken i mange år ikke så sig i stand til 

Brystværk
rørfløjte 8'
Quintadena 8'
Kobbelfløjte 4'
Hulfløjte 2'
Flûte octaviante 1'
Sesquialtera II
Cymbel III
Vox humana 8'256

Svelle
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
rauschquint III
Basun 16'

Kopler: rP-HV, BV-HV, BV-rP, HV-P, rP-P, rP 
4'-P, BV-P. Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f ' . 
Setzeranlæg med 256 kombinationer. Tutti. Mekanisk 
traktur med to elektriske supplementskopler,257 elek-
trisk registratur. Sløjfevindlader.

Skænket af generalkonsul Hans Ove Lange til min-
de om hans forældre (jf. rygpositivets inskripti on).

Fig. 99. Detalje af orgelfacade, 1938 (s. 1998). Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – Organ casing detail, 1938.
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Posetivet (rygpositiv)
Gedacht 8 foed
Octaw 4 foed
Octaw 2 foed
Octaw 1 foed
Hvocemana 4 foed263

Princepal 4 foed264

Cymbelstjerne (klokkespil) og kalkantklokke (signal-
klokke til bælgtræderen).265 Kort oktav. Faltebælge. 266 
Høj stemning.267

Orglet blev 1812 og 1823 repareret af medlem-
mer af Fischer-familien.268

 Orgelfacaden var bemalet, og såvel hovedværk 
som rygpositiv udstyret med hængslede fløjdøre. 
1834 maledes orglet med perlefarve.25 På †orgel-
pulpitur nr. 2.
 3) (Fig. 100-01), 1847, med 16 stemmer, 2 ma-
nualer og pedal, bygget af Peter ulrik Frederik De-
mant, Dalum.269 Den oprindelige disposition lød:270

Hovedmanual
Principal 8 Fod
Bordun 16 Fod
Gemshorn 8 Fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3 Fag
Trompet 8 Fod

ketårnets ombygning 1873-76 blev bælgene, der 
tidligere havde været anbragt under tårnrummets 
hvælving, flyttet op over denne til tårnets 1. mel-
lemstokværk og anbragt i et dertil opført ‘hus’, der 
tillige rummede – og fortsat rummer – tårnuret.89 
Orglet blev omdisponeret to eller flere gange, sid-
ste gang i 1925 i forbindelse med en hovedistand-
sættelse, foretaget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Dispositionen var herefter:274

Manual I
Principal 8'
Tibia major 16'
Flauto 8'
Fugara 8'
Oktav 4'
Flautino 4'
Oktav 2'
Mixtur

Brystværk
Principal 4 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
Gedact 8 Fod
Floite 4 Fod

Pedal
Principal 8 Fod
Subbas 16 Fod
Gedact 8 Fod
Posaune 16 Fod

Manualkoppel. Manualomfang: C-f ''', pedalomfang: C-
c'.271 3 spærreventiler. 4 kassebælge. Kalkantklokke.272

Trompetstemmen udskiftedes 1859 med en ny af 
forbedret konstruktion.273 I forbindelse med kir-

Fig. 100. Tegning af orgelfacade til †orgel nr. 3, 1847, 
udført af P. u. F. Demant (s. 2000). LaFyn. – Drawing of 
the organ casing belonging to †organ no. 3, 1847.

at betale herfor, beholdt Svane instrumentet på 
sit værksted, hvilket betød at menigheden måtte 
undvære orgelmusik i perioden 1699-1718.260 På 
†orgelpulpitur nr. 1.
 2) 1719, med to manualer, bygget af abraham 
Nielsen Svane, Odense, med genanvendelse af de-
le af †orgel nr. 1.261 Brandtaksationen 1761 op-
regner orglets 14 stemmer,175 af hvilke den ene 
(Gedacht 16 Fod) er af fyrretræ, mens de øvrige 
er af bly:

Manuahl
Principalen 8 foed
Gedacht 16 fod
Octaw 4 foed
Octaw 2 foed
Octaw 1 foed
6qvalter 1½ foed262

Mixteur 3 Choer
Trompetstemme 8 fod

DØrFLØJE OG †PuLPITur · OrGLEr

Manual II
Gamba 8'
Tectus 8'
Vox celeste 8'
Flauto dolce 4'
Svelle

Pedal
Subbas 16'
Tectus 8'
Trombone 16'
Basson 8'Elektrisk luftforsyning.275
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Orgelfacaden, i enkel nygotisk stil, var tegnet af orgel-
byggeren.276 Dens udformning afspejlede på klas-
sisk vis instrumentets værkopbygning (hovedværk, 
brystværk og pedalværk). På en af fa cadepiberne 

fandtes forskellige inskriptioner ved rørende orglet. 
Et udsnit af denne pibe, med samtlige inskriptio-
ner, er bevaret i form af en indrammet *tavle (jf. s. 
2001). På †orgelpulpitur nr. 3.

Fig. 101. Kirkens indre set mod vest før 1938. Indrammet fotografi ophængt i sakristiet. – View of the interior before 
1938, looking west.
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 †Orgelpulpiturer. 1) Som tilbehør til orglet om-
tales 1694 et gammelt ‘underslag’ (pulpitur).27 I 
skibets vestende.
 2) 1719, opsat af snedker Florens Hansen og 
dennes søn. Pulpiturets understøttelse forbedre-
des 1752 med to nye 9 alen lange stolper af ege-
træ.36 I skibets vestende.
 3) 1847, bygget af orgelbygger P. u. F. Demant, 
Dalum.23 I skibets vestende.

TaVLEr, MaLErIEr M.M.

Salmenummertavler. *1) (Jf. fig. 168, 182), 1783, 
udført af Bertel snedker sammen med fire tilsva-
rende †tavler.42 af træ, højrektangulær med buet 
afslutning foroven. 1822 blev tavlerne beslået 
med vandrette lister til skydebrikker og stafferet 
med sort af maler C. aarenstrup, og 189 skyde-
brikker blev malet sorte med hvide tal.77 1835 og 
1848 suppleredes bestanden til i alt syv tavler.277 
En af tavlerne samt et antal skydebrikker findes i 
Kertemindeegnens Museer (KTM inv.nr. 3196).
 2-8) (Jf. fig. 33, 179), 1924,89 i nyklassicistisk 
stil med kannelerede pilastre, høje postamenter 
og profilkapitæler samt en tandsnitsgesims. Stifter 
til ophæng af cifre i sortmalet blik. Tavlerne er 
stafferet med hvidt, rammeværket med gråt med 
forgyldte og mørkerøde detaljer.
 Præsterækketavle, o. 1950, af mørkbejdset ege-
træ, 151×125 cm. Profileret ramme med tandsnit 
omkring skriftfelt, hvorpå der som overskrift står 
»Sognepræster i Kerteminde efter reformatio-
nen« og derunder præsternes navne og årstal i 
to rækker med forgyldt fraktur. På nordvæggen i 
nordre sideskibs 3. fag, over for døren til prædi-
kestolen.
 Andre tavler. 1) (Fig. 102), 1826, en mindetavle 
for 1000-året for indførelsen af kristendommen i 
Danmark (d.e. begyndelsen på ansgars missions-
virksomhed). af træ, 65×37 cm. Den ovale tavle 
har indskrift i forgyldt fraktur på sort bund, indsat 
i forgyldt ramme: »anno 826 1000 aar, ere for 
dig O Gud! Som een Dag. 1826«. På nordvæggen 
i sakristiet.
 *2) 1847, en tavle til minde om †orgel nr. 3 
(s. 1999). af bly og indsat i en ramme af lys eg, 
40,8×28,4 cm, med indskrift med indridset skri-

veskrift: »anno 1847 er dette Orgel bygget af P. 
u. F. Demant, Eier af Dalum Mølle Medhjælper 
ved sammes Bygning var Johan Frederik Demant 
Niels Jørgensen Huggo Weinholt Grott Hans 
Christen Nielsen Gud bevare Orgelet og Kir-
ken«. Efter ‘Dalum Mølle’ er indridset en sekstak-
ket frimurerstjerne med indskrevet »G« (Geome-
tria). Nedenfor er med anden hånd tilføjet »aaret 
1925 Febr er Orglet restareret samt indsat Basun 
16 Ped Voc-celeste 8 II Man tillige Sveller om 
II Manual Firmat Th. Frobenius, København M 
Lou Tagene[?]«, og derunder med en tredje hånd 
»a. Friisholm Organist«. Blypladen er et udsnit af 
en facadepibe fra †orgel nr. 3 og må være nedta-
get for bevaring i forbindelse med demonterin-
gen af orglet 1938. I Kertemindeegnens Museer 
(KTM inv.nr. 5196).
 3) 1988, en mindetavle for 1000-året for det 
første skriftlige vidnesbyrd om Odense bys status 
som bispesæde, Odenses ‘dåbsattest’.278 udført 
som kopi af nr. 1 med indskriften »anno 988, 
Herre du var vor bolig – I – Slægt efter slægt. 
1988«. På nordvæggen i sakristiet.
 Maleri, (fig. 103), 1767, med en opfordring til at 
betænke den fattige, 40×43 cm, udført i olie på 
træ. Det viser en tigger, klædt i brunt og med en 
bylt bundet i bæltet, som med højre hånd rækker 
sin hat frem, mens han med venstre støtter sig til 
en stok. Over for ham ses en rank, fornemt klædt 
mand med paryk og hat, blå frakke over rød un-

OrGLEr · TaVLEr, MaLErIEr M.M.

Fig. 102. Tavle, 1826, til minde om 1000-året for ind-
førelsen af kristendommen i Danmark (s. 2001). Foto 
Henrik Wichmann 1998. – Wooden tablet, 1826, in com-
memoration of the millenium of the introduction of Christia-
nity to Denmark.
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derklædning, sorte knæbukser og hvide strømper. 
I højre hånd holder han en stok, mens han med 
venstre hånd lægger en mønt i tiggerens hat. Ved 
hans fødder sidder en lille hund. Bag manden ses 
en kirke, rødmalet, og i baggrunden endnu en. 
Motivet er placeret på en landskabelig baggrund 
med grålige skyer og rødmende horisont. For-
neden er indskrift med fraktur, malet med hvidt 
på sort bund, »Den ringeste Skierv du giver mig 
skal giøre mig taknemmelig og glæde dig i Him-
merig« samt »aN(no) 1767«.
 Maleriet, der er indsat i en profileret ramme af 
sortmalet træ, har været opsat i forbindelse med 
en †pengeblok. restaureret 1923 af J. Klokker, 
hvilket er anført i en malet indskrift på bagsiden. 
På nordvæggen i sakristiets 1. fag.
 Skulptur, (fig. 104), 1903, Skt. Laurentius, udført 
af »WL«. af eg, ca. 85 cm høj. Skulpturen viser 
kirkens værnehelgen stående iklædt lang, folde-

rig kjortel med risten i venstre hånd, støttet mod 
jorden, mens højre hånd holder et knytte med 
mønter foran kroppen. Om hovedet en glorie-
skive. På fodstykkets forside er udskåret indskrift 
med versaler »St. Laurentius«, og på den ene side 
ses skaberindskrift og årstal »19WL03«. Figuren 
fremstår umalet, dog med forgyldt glorie. I tårn-
rummet over indgangen til kirken.
 †Skulptur. 1915 anskaffedes en buste af Frede-
rik VIII.89

BELYSNING

Kirken oplyses i dag af tre store og otte små lyse-
kroner samt to dobbelte lysearme.
 I slutningen af 1600-tallet udgjordes belysnin-
gen af to lysekroner, som var ophængt henholds-
vis i midterskibet og i koret (nr. 1-2), samt en 
dobbelt lysearm, der var opsat på den vestligste 

Fig. 103. Maleri, 1767, formentlig fra en †pengeblok (s. 2001). Foto arnold Mikkel-
sen 2007. – Painting, 1767, presumably from an †alms post.
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pille i nordsiden, tæt ved indgangen (nr. 1). alle 
var skænket af borgere i byen. 1739 suppleredes 
med yderligere en lysearm, der placeredes ved 
prædikestolen i midterskibets sydside (nr. 2), en 
gave fra et i København bosat bysbarn. 1770, da 
N. S. Bøgh beskrev kirkens lyskilder, tilføjede han 
dog: »Men Skade, at de med alle disse Lyse-Kro-
ner og arme icke have givet det mindste enten til 
Lys eller til Ornamenternes renselse og Vedlige-
holdelse«.176

 Fra anden halvdel af 1800-tallet suppleredes 
belysningen med lysearme og hængelamper, bl.a. 
på orglet. 1902 indlagdes gas,24 1923 elektrisk 
lys,89 og der anskaffedes yderligere en lysekrone. 
1950 er belysningen øget ved et antal små kroner 
i sideskibene og sakristiet.
 Lysekroner. 1) (Fig. 105), 1655, skænket af tol-
der Christen Poulsen. Kronen har 2×8 s-svungne 
arme (delvis fornyede) med bladled og flade lyse-
skåle samt otte små pyntearme, oprullet i volutter. 
rigt profileret balusterskaft med hængekugle hvis 
nedre karnisprofil afsluttes med en drejet knop. 
På kuglen er omløbende giverindskrift med gra-
verede versaler »Christen Povelsen Tolder anno 
1655«. Som topfigur en flakt ørn. Trepasformede 
ophæng. Kronen hænger i en sortmalet leddelt 
jernstang med ti røde kugler.
 Kronen har gennemgået talrige reparationer. 
1694 manglede fire arme, og 1698 blev to arme 
repareret i København.27 1721 manglede syv ar-
me, syv lysepiber og otte ‘plader’ (d.e. lyseskåle), 
den blev da istandsat af Jacob Martinsen guld-
smed.279 1748 reparerede guldsmed Knud Povel-
sen kronen, som var meget brøstfældig, blandt 
andet manglede fire arme.280 1843 og 1845 ud-
førtes henholdsvis tre og to nye arme til kronen, 
og 1869 blev den repareret af kobbersmed Tom-
merup.241

 Kronen hang på sin oprindelige plads i mid-
terskibet til o. 1800,27 hvor den blev flyttet til sin 
nuværende placering i korets 2. fag.
 2) (Fig. 107), 1685, skænket af købmand Jes-
per Jacobsen Bager og hustru Dorthea Hansdat-
ter (jf. †eftermiddelalderlig begravelse nr. 2). Den 
store lysekrone har 2×8 s-svungne lysearme med 
delfinled og flade lyseskåle. I de indre slyng er 
bladværk. Balusterskaftet afsluttes foroven af en 

enkel ring, forneden af en stor hængekugle med 
profileret knop. På kuglen er graveret en omlø-
bende, smukt udført giverindskrift med versaler 
(store og små): »Til gvds ære Kierchens Prÿdelse 
oc ander Gud Frychtige Christenes Exempel 
Hafver Dese Voris Her Vnder Nedsæte/ Kiere 
Sal: Forældere Den Erlig achtbaar oc velfor-
nehme Mand Jesper Jacobsen Bagger Borger oc 
Velfornehme Handels mand/ Her I Kirteminde 
Med Sin Erlic Dyd Elschnde Hustrv Sal: Dor-
thia Hans Datter Giefvet Til En Evig Oc Lovlig 
Berøvmmelse Denne Lÿse Cron Her/ Til Kier-
teminde Kirche Som Nu af Dieres Efterlefvende 

Fig. 104. Skt. Laurentius, 1903, udført af »WL« (s. 2002). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – St. Lawrence, 1903, by 
»WL«.
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Fornehme Børen Oc arfvinger Ladet Op Henge 
Gvd Gifve Dennem En Glædelig Op/ Standelse 
Paa Den Yderste Domme Dag Kierteminde Den 
16 Febrvari anno 1685«. Ved indskriftens begyn-
delse er graveret en rose, mens linjeskift er mar-
keret ved graverede blomster af forskellige sor-
ter, og de enkelte ord adskilles af stjerneformede 
punkter. Også ophænget er et smukt arbejde: En 
leddelt, snoet jernstang prydet med syv kugler. 
Forneden samt midt på stangen er to gange fire 
prydvinger anbragt vinkelret på hinanden. De er 
oprullet i volutter og smykket med udsprungne 
blomsterhoveder. Stangen og vingerne er sort-
malede, kugler og blomster røde.
 1748 blev en istandsættelse af lysekronen beko-
stet af ‘godtfolk’.242 Den var oprindelig ophængt 
i koret over giveren, Jesper Jacobsen Bagers be-
gravelse (s. 2040),27 men blev o. 1800 flyttet til sin 
nuværende placering i midterskibet mellem 3. og 
4. fag.

 3) (Fig. 175), 1923, anskaffet efter indsamling 
da kirken fik elektrisk lys.281 Barokkopi med 2×8 
s-svungne arme (otte store og otte små) med del-
finled og flade lyseskåle. I armenes indre slyng er 
mandshoveder i profil, de nedre med blød hat, 
de øvre med alpehuelignende hovedbeklædning 
samt bladværk. rigt profileret balusterskaft, kro-
net af en flakt ørn og forneden afsluttet af en 
hængekugle med dråbeformet profilknop. Kro-
neformet ophæng. Ophængt i en leddelt jern-
stang i midterskibet mellem 4. og 5. fag.
 4-11) (Jf. fig. 20, 23-24), 1950, udført af kunst-
smed Knud Eibye, Odense. Otte små lysekroner 
med 2×5 s-svungne arme med bladled og flade 
lyseskåle, balusterskaft afsluttet af hængekugle 
med profilknop og trepasformet ophæng. Op-
hængt i sortmalede, leddelte jernstænger, hver 
med fem forgyldte kugler. Tre i hvert sideskib 
samt to i sakristiet.
 Lysearme. 1) (Fig. 106), o. 1639, til to lys, skæn-
ket af købmand Hans Mortensen og hustru Else-
beth Steffensdatter Blok 1673-74 (jf. †glasmosaik 
s. 1942). Den s-svungne arm har bladled på mid-
ten, og enderne er oprullet i volutter. I de to slyng 
er en fremstilling af Bebudelsen, inderst den sid-
dende Maria, yderst englen, stående med en stav 

Fig. 105. Lysekrone nr. 1, 1655, skænket af tolder Chri-
sten Poulsen (s. 2003). Foto Henrik Wichmann 1998. 
– Chandelier no. 1, 1655, given as a gift by customs officer 
Christen Poulsen.

Fig. 106. Lysearm nr. 1, o. 1639, skænket af købmand 
Hans Mortensen og hustru Elsebeth Steffensdatter 
Blok 1673-74 (s. 2004). Foto Henrik Wichmann 1998. 
– Candle bracket no. 1, c. 1639, given as a gift by merchant 
Hans Mortensen and his wife Elsebeth Steffensdatter Blok, 
1673-74.
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i hånden. Tværarmene bærer flade lyseskåle. Som 
midtfigur ses en nøgen mandsfigur med en bylt i 
skrårem over skulderen, med venstre hånd støtter 
han et skjold mod jorden, mens den løftede højre 
hånd har grebet om en nu tabt attribut. under 
figuren er fæstnet en skjoldformet plade med gi-
verindskrift med fordybede versaler »Hans Mar-
teson 1673 Elsebet Stafensdater Blok«. armen 
er ved en tap fæstnet til en ottekantet, profileret 
vægplade, hvorfra en holder udgår. Holderen har 
oprindelig været skjult af et nu tabt ornamentled, 
antagelig en hånd. Vægpladen har randskrift med 
reliefversaler »anno 1674 Hans Mortensen« og 
er smykket med bukler mellem perlestav.
 armen er nært beslægtet med en lysearm 
skænket til Århus Vor Frue i 1639 (DK Århus 

1183). Særligt fremstillingen af Bebudelsen er en 
næsten tro kopi, og de to lysearme må være ud-
ført i samme værksted. Oprindelig opsat på den 
vestligste pille i midterskibets nordside, tæt ved 
indgangen til kirken. I forbindelse med restau-
reringen 1855-56 flyttet til den midterste pille 
i samme side.32 O. 1900 flyttet til sin nuværende 
placering i korbuens nordside.
 2) (Fig. 108), 1739, til to lys, skænket af Mor-
ten Poulsen Bager og hustru i København til 
brug ved prædikestolen (jf. †fontehimmel).282 
Den s-svungne arm er prydet med volutter og 
bladled, mens tværarmene har graveret bladværk 
og bærer flade lyseskåle. Midtfigur i form af en 
orientalsk klædt mand med høj turban, langt 
tvedelt skæg, overdel med posede ærmer og til-
svarende knæbukser. Han har højre hånd i siden, 
mens han med venstre arm oprækker et scepter. 
under figuren er fæstnet en skjoldformet plade 
med giverindskrift med fordybet kursiv »Denne 
her oprettede Lyse arm haver ædle Sigr. Mor-
ten Pauelsen Bagger tillige med sin Dyd ædle 
Kiæreste anna anders Datter Bagger Til Gude-
lig brug Foræret. 2. Petri. 1. Dit Lys O Herre 
Gud paa rette vey os lede I aand og Sandhed 
Lær os Daglig Dags at bede«;283 under indskrif-
ten et graveret skjold. Lysearmen er ved en tap 

Fig. 107. Lysekrone nr. 2, 1685, skænket af købmand 
Jesper Jacobsen Bager og hustru Dorthea Hansdatter 
(s. 2003). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Chandelier no. 
2, 1685, given as a gift by merchant Jesper Jacobsen Bager 
and his wife, Dorthea Hansdatter.

Fig. 108. Lysearm nr. 2, 1739, skænket af Morten Poul-
sen Bager (s. 2005). Foto Henrik Wichmann 1998. 
– Candle bracket no. 2, 1739, given as a gift by Morten 
Poulsen Bager.
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fastholdt af en hånd, som udgår fra en kuplet, 
cirkulær vægplade. Den blev fra første færd opsat 
på pillen ved prædikestolen i midterskibets syd-
side. O. 1900 flyttet til sin nuværende placering i 
korbuens sydside.
 †Lysearme. 1-2) 1851 omtales to lysearme ved 
orglet.22

 3-15) (Jf. fig. 168), 1902, skænket af Spare- og 
Laanekassen for Kerteminde og Omegn. 13 lam-
per til gas med svungne arme og kupler af hvid-
ligt glas, fordelt på ti trearmede hængelamper, en 

enarmet lysearm til brug ved prædikestolen og to 
‘lamper’, som opsattes ved orglet.89

 †Kandelabre, (jf. fig. 168), o. 1900, to høje, tre-
armede kandelabre med kupler af hvidligt glas, 
placeret på gulvet forrest i hver side af koret.
 Lampe. En moderne, hvid hængelampe er op-
hængt i tårnrummet.
 †Lamper. 1869 omtales to petroleumslamper 
samt et lampebord ved orglet, og 1882 to hænge-
lamper sammesteds.123 1871 anskaffedes yderligere 
to hængelamper til brug ved aftengudstjenesten.33

Fig. 109. Kirkeskib nr. 1, 1681(?), skænket af købmand Poul Jespersen Bager og hustru anna Sophie Husum 1686 
(s. 2007). Foto Henrik Wichmann 1998. – Ship no. 1, 1681(?), given as a gift by merchant Poul Jespersen Bager and his 
wife, Anna Sophie Husum, 1686.
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KIrKESKIBE

Kirkeskibe. 1) (Fig. 109), formentlig 1681,284 med 
navnet »Dannebrog« (siden 1765), skænket af 
købmand Poul Jespersen Bager og hans anden 
hustru anna Sophie Husum 1686, angiveligt ‘til 
erindring om en særdeles frelse, da Gud havde 
reddet ham med skib og gods langt over al hans 
forventning’(jf. †fontegitter (s. 1969), stolestader 
(s. 1985), †eftermiddelalderlig begravelse nr. 2).285 
Tremastet orlogsskib med fuld rigning og 70 ka-
noner fordelt på tre dæk samt to hækkanoner. 
Gallionsfiguren er en løve med spillende tunge 
og Dannebrog mellem forpoterne. agterpartiet 
har udskåret spejl med tre vinduer samt en krone, 
indrammet af draperi og flankeret af hukmænd. 
Det svejfede hakkebræt bærer malet navn og 
årstal »17 Dannebrog 65«. Sort skrog med hvid 
bund og rødt agterparti samt forgyldte og grønne 
detaljer. 1706 blev skibet renoveret med maling, 
forgyldning, snedkerarbejde og takkelage. arbej-
det udførtes på kirkens bekostning som tak for, 
at ægteparret havde bekostet istandsættelsen af 
dåben samt en stol i kirken (jf. s. 1969, 1985).243 
1718 istandsat af Jens maler.36 Dette eller nr. 2 
forsynedes 1750 med fire nye »fløje« (faner?) ud-
ført af Jeronimus guldsmed.242 1765 renoveret på 
ligbærerlavets bekostning sammen med nr. 2 og 
da navngivet »Dannebrog« til minde om linjeski-
bet Dannebrogs forlis under slaget i Køge Bugt 
4. oktober 1710, hvor 22 Kertemindesøfolk om-
kom.286 atter istandsat o. 1915 og 1960.287 Oprin-
delig hang skibet i søndre sideskibs vestende, tæt 
ved døbefonten og den stol inden for kirkedøren, 
som Poul Jespersen Bager havde bekostet istand-
sat (jf. ovf.). Ophængt i sortmalet jernkæde med 
røde kugler i nordre sideskib mellem 3. og 4. fag. 
 2) (Fig. 110), o. 1735.288 Tremastet, fuldrigget 
korvet med syv kanoner på hver side samt to 
hækkanoner og gallionsfigur i form af en krone. I 
agterstavnen malet årstal »1735«. Hvidmalet med 
røde, sorte og forgyldte detaljer. 1765 istandsat på 
ligbærerlavets bekostning sammen med nr. 1.289 
Desuden istandsat o. 1915, formentlig med ny 
rigning, og 1960.290 Ophængt i sortmalet jern-
kæde med røde kugler i søndre sideskib mellem 
3. og 4. fag.

BEGraVELSESTILBEHØr

Ligbårer. 1) (Fig. 111-14), 1737, af eg med udskår-
ne ornamenter, 76 cm høj, 468 cm lang inklusiv 
bærestængernes endeknopper, 89 cm bred.291 Bå-
ren har forsænket lad med omløbende ramme og 
lange bærestænger, der afsluttes af vindrueklaser 
med bladkrans. For enderne er kartoucher i gen-
nembrudt storakantus, hvori der er et skjold med 
anker over et vinget timeglas (fig. 113). Langsider-
ne er prydet med hængestykker i form af massive 
kartoucher, på bårens ene side med et skib for 
fulde sejl og vajende flag, på den anden side med 
den opstandne Kristus med sejrsfane og flagren-
de hår stående på en vinget klode (fig. 111-12). 
Benenes sideknægte danner akantuskartoucher 
og har øverst et laurbærkranset, flagermusevinget 
kranium, derunder tre rosetter, ophængt i bånd 
med sløjfe og kvaster (fig. 114). Benene hviler på 
fodstykker, udformet som en dyrepote eller -klo. 
På de glatte lister, som indrammer ladet, er malet 
indskrift i forgyldt fraktur, på den ene langside 
»Saalænge Kierteminde Staar og denne Baare va-
rer/ Saalænge Skib paa Søen gaaer og unge Sø-
emænd farer/ Skal og Monarchens Naade staae 
i hver en Siæl indskrevet/ Som gav os Haand og 

BELYSNING · KIrKESKIBE · BEGraVELSESTILBEHØr

Fig. 110. Kirkeskib nr. 2, o. 1735 (s. 2007). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Ship no. 2, c. 1735.
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Segl paa at dette Værk blev drevet«, på den anden 
»De Døde til sin Grav og Hvile paa mig bæres/ 
Naar ieg med Sørgedragt og store Følger ære/ 
Er Siælen i sin Fryd og Kroppen i sin roe/ Vel 
den der bæres bort i salig Haab og Troe« (jf. fig. 
111a-b).
 Båren er sortmalet med hvide detaljer, de ud-
skårne dele er stafferet med rig brug af forsølv-
ning og detaljer i blåt, rødt og guld. Den tilhører 
Skipperligbærerlavet og anvendes ved lavsmed-
lemmernes begravelser. Hensat i tårnrummets 
sydside.
 2) (Fig. 115-18), 1737(?), af eg, 67 cm høj, 368 
cm lang inklusiv bærestængernes endeknopper, 74 
cm bred. En forenklet udgave af nr. 1 med malede 
dekorationer i stedet for skårne. Forsænket lad 
med omløbende ramme og bærestænger afsluttet 
af vindrueklaser. Endestykkerne har udsavet blad- 
eller bølgeværk, der gentages på overkanten af be-
nenes tværstivere. Langsiderne er prydet med kar-

touchehængestykker, mens benene har profilerede 
knæ og fodstykker samt svejfede sideknægte. De 
malede dekorationer er variationer over de skårne 
motiver på nr. 1: Endestykkerne har skjold med 
anker over vinget timeglas, indfattet af akantus 
med blomsterstand, mens tværstiverne har opad-
vendte fakler, krydslagte over et kors og flankeret 
af grangrene (fig. 117). Langsidens kartoucher har 
henholdsvis den opstandne Kristus (fig. 115-16) 
og et skib for fulde sejl. Endelig har benene for-
oven timeglas med flagermusevinger, derunder en 
roset i båndophæng med sløjfe (fig. 118). På ladets 
glatte rammelister er indskrift med forgyldt frak-
tur, på den ene langside »Min Pragt er sørgelig og 
sort til Trøst vil jeg dog sige/ Et Legeme her bæres 
bort hvis Siæl er i Guds rige«, på den anden »Seer 
Dødens Bud O! tænker paa Sidste Ting og hører/ 
Til Livet skulde de opstaae som ieg til Graven fø-
rer« (jf. fig. 115a-b). Båren er stafferet som nr. 1 og 
har tilsvarende tilhørsforhold, brug og placering.

Fig. 111a-b. Ligbåre nr. 1, 1737, tilhørende Kerteminde Skipperligbærerlav (s. 2007). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– Bier no. 1, 1737, which belongs to Kerteminde Skipper Bearer’s Guild.
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 †Ligbårer. 1-4) 1694 omtales fire ligbårer, to 
store, hvoraf den ene ubrugelig, og to mindre 
(til børn). 1705 måtte den ene repareres efter at 
være blevet ødelagt af to løbske heste i forbin-
delse med en begravelse.243 5) O. 1871, tilhørende 
‘arbejderne’.123

 †Ligklæder. 1) 1696, skænket af Johan Glysing 
og hustru anna Mølken til udlejning ved begra-
velser (jf. hvælv s. 1932, (†)korgitter, †vægpa-
neler, †lukket stol nr. 1, †orgel nr. 2, †eftermid-
delalderlig begravelse nr. 7). Klædet blev i tre år 
opbevaret af Johan Glysings arving, kirkeværge 
Christoffer Mogensen, før han pålagdes at afleve-
re det til kirken. 1705 udførtes et †skrin til klæ-
det (†kiste nr. 1).243 2) anskaffet 1717, fra 1722 
opbevaret i †kiste nr. 2.39 Kasseret 1761. 3) 1761, 
indkøbt på Manufakturhuset og syet af albert 
skrædder.40 1827 var klædet næsten ubrugeligt, 
kasseret 1837.292 4) Fra 1858 nævnes atter et lig-
klæde.32

TÅrNurE

Tårnur, 1945, udført af tårnurfabrikant Kjeldsen 
Nielsen, Løkken.293 Stellet fremtræder rødmalet 
og har på forsiden messingskilt med indskrift 
»Chr. Ørnsholms Eftf. Kjeldsen-Nielsen Taarnur-
fabrik No 308 Løkken 1945«. I urhus af gråmalet 
træ med glas foroven. Opstillet i 1. mellemstok-
værk.
 †Tårnure. 1) Før 1609,294 af jern, med timeslag-
værk.175 1694 omtales uret første gang i kirkens 
egne regnskaber i forbindelse med indkøb af en 
lodline.295 Gennem første halvdel af 1700-tal-
let udførtes talrige reparationer på gangværket, 

de fleste foretaget af guldsmed Knud Povel-
sen.296 1718 leverede en søn af arent sejermager 
i Odense en ny uro til værket,39 1736 leverede 
Knud Povelsen en tilsvarende, og året efter et nyt 
vindfang.40 1744 fornyede han optrækshjulet og 
renoverede værket, som atter blev istandsat 1750 
ved urmager og organist Niels Pedersen Fischer.42 
Også slagværket var genstand for mindre repara-

Fig. 114. Detalje af ligbåre nr. 1, 1737 (s. 2007). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Detail of bier no. 1, 1737.

Fig. 112-113. Detaljer af ligbåre nr. 1, 1737 (s. 2007). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Details of bier no. 1, 1737.
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tioner. Formentlig 1752 blev uret ombygget fra 
uro- til pendulreguleret, og 1758 betales for en 
ny fjeder til »perpendichelen«.297 uret kunne på 
dette tidspunkt gå i 24 timer,175 og 1770 note-
rede N. S. Bøgh, at det var ‘ganske renoveret’ i 
1766 og ‘temmelig godt’.212 I 1800-tallets første 
årtier gennemførtes flere reparationer, og 1839 
blev uret overladt urmager L. Mortensen som del 
af betalingen for et nyt tårnur (†nr. 2).163

 Værket var placeret i et urhus af fyrretræ, opført 
eller repareret af snedker Florens Hansen 1712, 
og 1718 forsynet med ny lås og nøgle. 1722 var 
huset dog helt ødelagt og måtte fornys.298

 2) 1839, udført af urmager Lars Mortensen, 
Kerteminde, mod betaling af 100 rbdlr. samt det 
gamle ur (†nr. 1). Ottedages urværk med to vi-
sere, forsynet med kvarterslagværk.299 1858 solgt 
til urmager Lars Jørgensen den yngre i Horne, 
som udførte det nye tårnur (†nr. 3), for 30 rdlr.32

 3) 1858, udført af urmager Lars Jørgensen den 
yngre i Horne for 600 rdlr.89 Syvdagsværk.24 
1873 renoveret ved urmager Fischer og forsynet 
med et overtræk, udført af sadelmager Nielsen, 

formentlig for at skåne det under den efterføl-
gende restaurering. Efter restaureringen blev ur-
værket flyttet til stokværket over tårnhvælvet (jf. 
s. 1937).33 1945 omtales værket som ‘meget af-
fældigt’.
 Urskive. Nyere, sortmalet med forgyldte romer-
tal og visere. Indsat i tårnets vestmur lige under 
den største klokke.
 †Urskiver. 1702 behøvede ‘solskiven’ repara-
tion.300 1712 udførte snedker Florens Hansen en 
ny urskive af to egeplanker, som blev malet og 
forgyldt med bladguld. Peter Johansen smed le-
verede viseren.28 1731 istandsattes den med en ny 
ramme af eg, ligeledes udført af Florens Hansen. 
Den blev stafferet af Ib maler,298 som atter stod 
for maling og forgyldning 1752,301 hvor skiven 
også forsynedes med årstallet for urets renovering 
»1752«.302 1823 bar urskiven kongens kronede 
navnetræk, der ligesom tallene blev forgyldt, 
mens selve skiven blev malet med forskellige 
farver.77 Skiven sad i tårnets vestmur, lige over 
indgangsdøren (jf. fig. 3, 6), så lavt, at den besø-
gende kunne nå den med sin stok (jf. s. 1945). 

Fig. 115a-b. Ligbåre nr. 2, 1737(?), tilhørende Kerteminde Skipperligbærerlav (s. 2008). Foto arnold Mikkelsen 
2007. – Bier no. 2, 1737(?), which belongs to Kerteminde Skipper Bearer’s Guild.
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1839 anskaffedes en ny urskive af bly sammen 
med †tårnur nr. 2,303 hvis opsætning betød, at 
den måtte placeres højere end hidtil.163 1873 blev 
urskiven lakeret og forgyldt med ‘dobbeltslået’ 
guld.33

KLOKKEr

I middelalderen hang to klokker fra 1419 og 1447 
i tårnet (nr. 1 og †nr. 1). Endvidere havde kirken 
formentlig to messeklokker, ophængt i spiret ved 
østgavlen (†nr. 2-3) og tidligst omtalt af biskop 
Jacob Madsen 1588. 1571 bekostede Kerteminde 
borgmester og råd støbningen af en *klokke, som 
nu findes i Hammel Kirke, men det er uvist, hvor 
længe den har været anvendt i kirken.
 Fra slutningen af 1600-tallet omtaler kirke-
regnskaberne tre klokker, tiklokken (fra 1757 og-
så betegnet femklokken), tolvklokken og storm-
klokken (eller ‘den store klokke’) (nr. 1, †nr. 1 og 
4). 1763 anskaffes desuden en lille klokke til at 
slå timeslag på inde i kirken (†nr. 5). N. S. Bøgh 
nævner tre klokker, tolvklokken uden inskrip-
tion samt tiklokken og stormklokken, hvis in-
skriptioner han aftegner.302 1770 beklagede han 
klokkernes placering i det lave vesttårn (jf. fig. 
3, 6-7): »... Skade, at de hænge saa lavt, thi ellers 
vilde de lyde meget bedre«.212

 1758 installerede urmager og organist Niels 
Pedersen Fischer en ‘invention’, så alle tre klok-
ker kunne kimes af en person på en gang, i stedet 
for at man som hidtil kun anvendte den største 
klokke.36 Taksterne for klokkeringning blev for-

højet 1779 for at skaffe midler til istandsættelse 
af kirken, således at ringning ved begravelser ko-
stede 2 rdlr. for alle klokker og 1 rdlr. for de små 
klokker, mens fattige nød gratis ringning. Kimen 
med alle klokker for ‘fornemme brudefolk’ ko-
stede 1 rdlr. 2 mark, med de små klokker for ‘fat-
tige borgere’ 4 mark.36

TÅrNurE · KLOKKEr

Fig. 116-117. Detaljer af ligbåre nr. 2, 1737(?) (s. 2008). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Details of bier no. 2, 1737(?).

Fig. 118. Detalje af ligbåre nr. 2, 1737(?) (s. 2008). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Detail of bier no. 2, 1737(?).

127*
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 I første halvdel af 1800-tallet blev to af klok-
kerne omstøbt, begge ved urmager Lars Morten-
sen i Kerteminde: 1835 den største klokke (†nr. 
1 til nr. 2), og 1845 tolvklokken (†nr. 4 til †nr. 6). 
1924 omstøbtes tolvklokken atter (†nr. 6 til nr. 3) 
efter i en årrække at have været itu. Kirken har 
manuel ringning.
 1) (Fig. 119), 1419, ‘tiklokken’, fra midten af 
1700-tallet også betegnet ‘femklokken’.304 Tvær-
mål 70 cm. Om halsen tolinjet, dansk- eller 
svensksproget indskrift med store reliefminusk-
ler: »arum efter guds bird mccccxix opa tet x ta 
giordis tena kloka« (‘År efter Guds byrd 1419 på 
det 20. da gjordes denne klokke’). Ved slutnin-
gen af nederste linje ses fem relieffer: En mandlig 
figur (biskop?), to utydelige figurer, Maria med 
barnet på armen samt endnu et utydeligt relief.305 
Derefter ses støberens mærke i form af et lyn.306 
Indskriften indrammes af dobbelte lister over og 
mellem linjerne, af en enkelt liste under nederste 
linje. Ved overgangen fra legemet til slagkanten er 

ligeledes en enkelt liste. alle hankene prydes af et 
mandshoved, hvis skæg ender i to lange fletnin-
ger. Ophængt i nyere slyngbom fra august Niel-
sen i klokkerummets sydvestlige hjørne.
 2) (Fig. 121), 1835, støbt af urmager Lars Mor-
tensen, Kerteminde, af ‘kirkens største klokke’, 
†nr. 1.163 Tværmål 95 cm. Om klokkens hals og 
på slagkanten er henholdsvis en og tre lister. På 
legemet indskrift med reliefversaler »Støbt af L. 
Mortensen, Kjerteminde, anno 1835«.307 Jule-
aften 1835 modtog tømrer rasmus Lindegaard 
betaling for at ophænge klokken i kirketårnet.25 
Ophængt i det øverste glamhul mod vest i nyere 
vuggebom.
 3) (Fig. 122), 1924, støbt af De Smithske Jern-
støberier i aalborg af †klokke nr. 6. En anonym 
giver bekostede omstøbningen.308 Tværmål ca. 
93 cm. Om klokkens hals er indskrift mellem 
tredobbelte rammelinjer: »Støbt af L. Morten-
sen Kerteminde 1845. Et medlem af Kerteminde 
menighed lod mig gjøre om af De Smithske Stø-
berier i aalborg i aaret 1924«. På den ene side 
af legemet er indskrift »Jeg kalder paa gammel 

Fig. 119. Klokke nr. 1, 1419 (s. 2012). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Bell no. 1, 1419.

Fig. 120. Indskrift på †klokke nr. 1, 1447 (s. 2013). 
KglBibl. – Inscription on †bell no. 1, 1447.
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og paa ung,/ mest dog paa sjælen træt og tung,/ 
syg for den evige hvile«, og på den modsatte side 
»Den herres Jesu Christi naade være med eder«. 
alle indskrifter er med reliefversaler. Ophængt i 
klokkerummet i moderne vuggebom.
 *Klokke, 1571, ifølge indskrift på klokken be-
kostet af borgmester og råd i Kerteminde. Klok-
ken er på et ukendt tidspunkt overført til Ham-
mel Kirke og er beskrevet under denne (DK År-
hus 3468 f.).
 †Klokker. 1) (Fig. 120), 1447, betegnet ‘storm-
klokken’ eller ‘den store klokke’.309 På klokken 
fandtes en minuskelindskrift på latin og plattysk, 
som blev aftegnet af N. S. Bøgh 1755 »anno dni 
m cccc xlvii iar na der bartt xpi in de uncr leven 
vrowen« (‘i det herrens år 1447 efter Kristi fød-
sel på vor kære frues dag’); mellem ordene var 
korsformede adskillelsestegn. Endvidere fandtes 
på den ene side et relief af en biskop med stav, 
på den anden af Maria med krone på hovedet og 
barnet på armen.310 Nedtaget 1699 og forsynet 

med en ny aksel sammen med 12-klokken (†nr. 
4).27 Klokken ringedes ved hjælp af en jernlænke, 
som repareredes 1721,311 og de følgende år udfør-
tes jævnligt mindre reparationer. 1737 leverede 
rasmus Smed ‘fire store jernkugler’ til klokken, 
da der skulle ringes i anledning af ‘markgrevin-
dens’ død.36 1748 gennemførtes en forandring, 
således at klokken fremover kunne ringes inde 
fra tårnet i stedet for som hidtil udefra, hvilket 
havde forårsaget stor skade på muren.42 1819 var 
klokken revnet,23 og 1835 blev den omstøbt til 
klokke nr. 2.312

 2-3) Messeklokker, utvivlsomt middelalderlige, 
omtalt 1588 af biskop Jacob Madsen som ‘to små 
klokker i spiret’.313 Det er uvist, om klokkerne 
hang i den murede opbygning eller i tømmer-
værket derover. De kan være taget ned 1631, da 
spiret var ‘helt afblæst og sønderslået’ (jf. s. 1941).
 4) uden årstal eller inskription, betegnet ‘tolv-
klokken’.314 1699 blev klokken taget ned og for-
synet med en ny aksel sammen med ‘den store 

Fig. 121-122. 121. Klokke nr. 2, 1835, støbt af urmager Lars Mortensen, Kerteminde (s. 2012). 122. Klokke nr. 3, 1924, 
støbt af De Smithske Jernstøberier i aalborg (s. 2012). Foto arnold Mikkelsen 2007. – 121. Bell no. 2, 1835, cast by 
clockmaker Lars Mortensen, Kerteminde. 122. Bell no. 3, 1924, cast by De Smithske Jernstøberier (ironfoundaries) in Aalborg.
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klokke’ (†nr. 1).315 I 1700-tallet foretages flere 
mindre reparationer. 1840 var klokken revnet, og 
1845 omstøbtes den til †klokke nr. 6.316

 5) 1763, lille, opsat i kirken til at slå timeslag 
på samtidig med tårnurets slag.36 Nævnes endnu 
1812.41

 6) 1845, omstøbt af urmager Lars Morten-
sen, Kerteminde, af †nr. 4. Klokken bar støber-
indskriften »Støbt af L. Mortensen Kerteminde 
1845«, idet hvert ord adskiltes af et punkt.317 1856 
behøvede klokken reparation, og 1862 nævnes, at 
den var revnet.318 1924 omstøbt til klokke nr. 3.
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Oversigt. Kirken rummer seks epitafier og mindetavler 
samt 17 gravsten, heraf enkelte i fragmenteret tilstand. 
Endvidere findes et gravkapel med to stensarkofager.
 Den ældst kendte registrering af gravminderne er 
foretaget 1770 af sognepræsten Nicol Seidelin Bøgh 
og omfatter fem epitafier og 15 gravsten samt et ikke 
specificeret antal gravsten ‘uden inskription, eller in-
skriptionen er ganske udslidt og ulæselig’.319 Den kort-
fattede registrering giver oplysning om monumentets 
ejermand og dets placering og størrelse (stort eller lil-

le), men gengiver ikke indskrifterne. Samtlige epitafier 
og mindst 11 af de omtalte gravsten kan umiddelbart 
identificeres i den nuværende beholdning.
 En fornyet registrering af gravstenene blev foretaget 
af lokalhistorikeren V. Woll 1918. registreringen, som 
skete i forbindelse med, at hovedparten af stenene blev 
flyttet fra deres (sekundære) placering i gulvet i korets 
søndre sideskib og i stedet indmuret i tårnrummets 
vægge, omfatter afskrifter af indskrifterne samt beskri-
velser af stenenes udsmykning og placering.320 under 

GraVMINDEr

Fig. 123. Epitafium nr. 1, o. 1603(?), over C. P. og K. D. (begge †1603) (s. 2016). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Wall monument no. 1, c. 1603(?), for C. P. and K. D. (both 
†1603).
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arbejdet drog Woll ‘overordentlig nytte’ af Bøghs ma-
nuskript, og begge registreringer er fortsat af stor værdi 
for identifikationen af de enkelte gravsten. Samtlige 
gravsten beskrevet af Woll findes i kirken i dag.
 Kirken som begravelsesplads. Der er ikke kendskab til 
middelalderlige begravelser. I 1500-tallets slutning ses 
kirken at have været ramme om enkelte adelsbegravel-
ser, således Palle van Mehlen til Lundsgaard (†1576), 
hans hustru anne Lauridsdatter Knob (†1580) og 
parrets datter Ellen (†1587), som formentlig alle blev 
gravsat i den murede, hvælvede begravelse under korets 
søndre sideskib betegnet ‘Lundsgaards begravelse’ (†ef-
termiddelalderlig begravelse nr. 3). Fra samme periode 
er bevaret en enkelt gravsten, kirkens ældste gravminde, 
over Poul Klausen, †1564 (gravsten nr. 1). Kirkens ene-
ste adelsgravsten, lagt over jomfru anne Norby (grav-
sten nr. 4), stammer fra 1606, mens de øvrige gravsten, 
der alle er fra 1600-1700-tallet, primært er lagt over 
præster, rådmænd, borgmestre og handelsmænd.
 Også kirkens fem epitafier stammer fra 1600-tal-
let, de fire fra første halvdel af århundredet, det femte 
fra 1670’erne. I de følgende årtier modtog kirken en 
række kostbare inventargaver (jf. s. 1946), og byens vel-
stillede borgere synes at have foretrukket at sikre deres 
eftermæle gennem indskrifterne på disse donationer 
frem for ved ophængning af egentlige epitafier.321 
Det er muligt, at fraværet af nye epitafier i 1700-tallet 
også afspejler den forarmelse, byen oplevede i denne 
periode (jf. s. 1914, 1945). I 1760’erne indrettedes et 
privat gravkapel i korets søndre sideskib for Peder Juel 
til Hverringe og hustru Birte Cathrine, møbleret med 
to stensarkofager udført af Flensborg-billedhuggeren 
Johann Thiel. Sidst i 1800-tallet opsattes en mindetavle 
for sognepræst J. E. Heilmann.
 Istandsættelser og ændringer. Mens fire af de fem ældre 
epitafier efter alt at dømme findes på deres oprindelige 
plads, er dette ikke tilfældet for en eneste af kirkens 
gravsten. Ved den omfattende restaurering 1854-56 
blev stenene, som hidtil havde ligget fordelt i gulvene 
over hele kirken, taget op og anbragt som gulvbelæg-
ning i korets søndre sideskib (materialrum).322 Siden 
1918 er hovedparten af stenene indmuret i tårnrum-
mets vægge.
 Der er ikke bevaret vidnesbyrd om, at antallet af epi-
tafier har adskilt sig fra det nuværende. Derimod om-
tales i regnskaberne en række gravsten, som ikke kan 
identificeres blandt de bevarede (jf. †gravsten s. 2033). 
Større, samlede kassationer af ældre gravsten er ikke 
dokumenteret arkivalsk, men i første halvdel af 1700-
tallet blev sten, hvortil der ikke længere var nogen 
ejermand, enkeltvis udført af kirken til kirkegården og 
videresolgt. I det følgende er som †gravsten kun med-
taget de, som ud fra oplysninger i regnskaberne kan 
knyttes til et personnavn. Det kan ikke udelukkes, at 
enkelte er identiske med bevarede gravsten, som pga. 
helt udslidte indskrifter ikke har kunnet identificeres.

EPITaFIEr OG MINDETaVLEr

1) (Fig. 123, jf. også fig. 23), o. 1603(?), over [C. 
P.] og [K. D.], begge †[1603] (jf. ndf.).323 Epitafiet 
er istandsat flere gange, bl.a. med nye vinger og 
partiel nystaffering.
 renæssanceepitafium, 163×125 cm. Det lille, 
ar kitektonisk opbyggede epitafium består i sin 
nuværende skikkelse af storfelt med maleri, po-
stament og gesims med indskriftfelter samt se-
kundære sidevinger fra o. 1750. Oprindelig fand-
tes endvidere et hængestykke, to ældre sidevinger 
samt tre spir.
 Storfeltets maleri flankeres af smalle, lodrette 
fyldingsfelter, der videreføres på postament og 
gesims, og krones af en trekantgavl. Sidevin-
gerne, der er af fyrretræ, er udsavet i gennem-
brudt akantusslyng, som foroven løber ud i en 
diminutiv rovfugleprofil.324 rammeværkets staf-
fering må være fra o. 1750 og omfatter rød og 
grå marmorering samt grønne fyldingsfelter med 
røde profillister. Skriftfelter og maleri indrammes 
af lysebrune profiler, mens vingerne er stafferet 
med mørkerødt med hvide kantlinjer. Indskrif-
terne på postament og gesims, der har form af 
skriftsteder, henholdsvis Sl. 90,1 og 3, står med 
lysebrun fraktur på sort grund. Personalia var an-
ført på et †hængestykke, mellem afdødes initialer 
stod ‘Kristi navn’ samt årstal »1603«.325

 Storfeltets maleri, 69×62 cm, olie på træ, viser 
portrætter af de afdøde knælende ved Kristi kors 
med hænderne samlet i bøn. Tv. ses ægteman-
den med mørkt hår og skæg, hvid pibekrave og 
sort klædning, og ved hans højre side en dreng 
med lyst hår og tilsvarende dragt. Th. ses hustruen 
med sort konehue og hvid pibekrave, sort dragt 
og hvidt forklæde, og ved hendes venstre side to 
piger med lyst hår og sorte hårbånd samt tilsva-
rende klædning. Foran dem ligger et svøbelse-
barn på en pude. Kristus er vist med mørkt hår 
og skæg, hvidt lændeklæde og naturlig karnation. 
Om hans hoved er en strålekrans, og ved hans si-
der svæver to engle, klædt i rødt og blåt, som op-
samler blodet fra hændernes og brystets vunder 
i gyldne kalke. Ved korsfoden ligger adams kra-
nium. Bag figurerne ses et landskab og til venstre 
en fjern by med huse og tårne, mens aftenhimlen 
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flammer i orange og røde farver under en mørk 
skybræmme; en ofte brugt fremstilling af Golga-
thabjerget med Jerusalem i baggrunden.
 På gavlfeltet er et malet kerubhoved med na-
turlig karnation og brunt hår samt hvid krave 
over fjerdragt i grønne, blå og rødlige nuancer, alt 
på brun bund.
 Ifølge N. S. Bøgh blev epitafiet istandsat o. 
1750,326 formentlig med delvis nystaffering og 
muligvis montering af nye vinger.327 Måske blev 

også gavlens †spir borttaget i denne forbindelse, 
mens det †hængestykke må være bortkommet 
senere. O. 1920 istandsattes epitafiet, som i en år-
række havde henstået i materialrummet.328 atter 
restaureret 1972.329

 Oprindelig opsat ‘på en pille ved koret’. Efter 
restaureringen o. 1920 opsat på nordvæggen i sa-
kristiets 1. fag.
 2) (Fig. 124), o. 1618, over Matz (Mads) Ibsen, 
skipper, †10. juli 1618, med hustruerne Birgite 
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Fig. 124. Epitafium nr. 2, o. 1618, over skipper Mads Ibsen (†1618) og hustruerne 
Birgitte andersdatter (†1603) og ane Fransdatter (s. 2017). Foto Henrik Wichmann 
1998. – Wall monument no. 2, c. 1618, for skipper Mads Ibsen (†1618) and his wives, Bir-
gitte Andersdatter (†1603) and Ane Fransdatter.
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Fig. 125. Epitafium nr. 3, 1621, over rådmand anders Eggertsen (†1620), og hustru Johanna Lauritsdatter (†1629) 
(s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Wall monument no. 3, 1621, for alderman Anders Eggertsen (†1620 ) and his 
wife, Johanna Lauritsdatter (†1629 ).
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(Birgitte) andersdaater (andersdatter), †19. aug. 
1603, og aane (ane) Fransdaater (Fransdatter), 
† .
 Epitafium af sort kalksten (tavlen) og grå sand-
sten (rammen), 54×41 cm. Tavlen har indskrift 
med fordybede versaler og derunder et bomærke 

samt initialerne »MI« for Mads Ibsen. rammen 
udgøres af en rulleværkskartouche med vingede 
hermer ved de lodrette sider og kerubhoveder 
foroven og forneden.
 I søndre sideskib på arkadepillen mellem 4. og 
5. fag.

Fig. 126. Højre sidevinge. Detalje af epitafium nr. 3, 1621 (s. 2021). Foto arnold Mik-
kelsen 2007. – Right wing. Detail of wall monument no. 3, 1621.
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Fig. 127. Maleri. Detalje af epitafium nr. 3, 1621, over rådmand anders Eggertsen (†1620), og hustru Johanna Lau-
ritsdatter (†1629) (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Painting. Detail of wall monument no. 3, 1621, for alderman 
Anders Eggertsen (†1620 ) and his wife, Johanna Lauritsdatter (†1629 ).
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 3) (Fig. 125-127), med malet årstal 1621. an-
ders Eggertzøn (Eggertsen), (rådmand), †3. jan. 
1620, og hustru Johanna Lauritz Daater (Laurits-
datter) (død 1629).330 af hængestykkets indskrift 
fremgår, at epitafiet blev bekostet af ægteparret, 
dvs. enken, og opsat 1621.
 renæssanceepitafium, 312×243 cm, arkitekto-
nisk opbygget med vinger, hænge- og topstykke i 
form af velskårne rulle- og beslagværkskartouch-
er. Storfeltets maleri, i smal profilramme, flan-
keres af slanke, korintiske søjler, hvis prydbæl-
ter har reliefskårne kartoucher, til venstre med 
mandshoved med gyldent hår og skæg, til højre 
kvindehoved med konehue og tørklæde. Det rigt 
profilerede postament med tandsnit, beslagværk 
og indskriftfelt brydes af løvehovedsmykkede vo-
lutfremspring, mens krongesimsen har fremsprin-
gende kerubhoveder omkring et skriftfelt. De 
gennembrudte sidevinger (fig. 126) har små apo-
stelfigurer, stående på konsolled, og løber oventil 
ud i vingede hermer, ved siderne og forneden i 
ørne- og løveprofiler. Sidstnævnte bærer i flaben 
draperi med frugtklase. Hængestykket har malet 
indskriftfelt, prydet med kerubhoveder og, i en 
gentagelse af vingernes motiv, løvemasker, der 
holder draperede frugtklaser. Topstykket har ind-
skrift i oval beslagværksramme med frugtfyld op-
hængt i draperi og krones af muslingeornament.
 rammeværket har broget bemaling med grålig 
marmorering samt lyseblåt, grønt, hvidt, rødt og 
sort, de to sidste bl.a. som grundfarve i indskrift-
felterne. De mange detaljer er fremhævet med rig 
forgyldning samt lyserødt, rødt og grønt, mens 
englenes karnation fremstår svagt rosa og ind-
skrifterne er forgyldte.
 Indskrifterne er udført med fraktur på nær po-
stamentfeltets antikvaindskrift. På hængestykket 
gravskrift med personalia. Postamentfeltet bærer 
en latinsk sentens, »Nolo Domine Sine Vulnere 
Vivere,/ Quia video te Vulneratum æ« (Herre, jeg 
vil ikke leve uden sår, da jeg ser dig såret. æ.).331 
Frise- og topfelterne har skriftsteder fra Johan-
nes-evangeliet, henholdsvis kap. 3 og kap. 11.
 Storfeltets maleri (fig. 127), olie på træ, viser 
portrætter af de afdøde knælende med hænder-
ne samlet i bøn ved Kristi kors. anders Eggert-
sen har mørkt hår og skæg, hvid pibekrave og 

sort klædning, Johanna Lauritsdatter bærer hvid 
konehue og pibekrave over sort klædning med 
hvidt forklæde. Kristus er vist med mørkt hår og 
skæg, naturlig karnation samt hvidt lændeklæde. 
Over korset er en mørk skybræmme og ved dets 
fod ligger adams kranium. Figurerne er placeret 
i et kuperet, græsklædt landskab og i baggrunden 
ses konturerne af en by; en fremstilling af Golga-
tabjerget med Jerusalem i baggrunden.
 Epitafiet blev istandsat 1932 af Johannes og C. 
a. Klokker med kulørt opmaling af rammeværket 
og udbedring af afskallede partier på maleriet.332 
En større restaurering, hvorunder rammeværkets 
dele blev adskilt og nylimet, løs farve samt over-
malinger fjernet og den originale farvesætning 
rekonstrueret, gennemførtes 1990. Nyforgyld-
ning udførtes som olieforgyldning.333

 I midterskibets søndre side på pillen mellem 4. 
og 5. fag.
 4) (Fig. 128), o. 1629, over Iohan(n)i (Johannes) 
Eliæ F(ilio) (Eliasen), †1. sep. 1629, 10 år gammel. 
af indskriften fremgår, at afdøde var steddatter-
søn af sognepræst anders (Jørgensen) Mand, som 
lod monumentet opsætte på pillen over barnets 
begravelse.334

 Epitafium af sort kalksten (tavlen) og lys sand-
sten (rammen), ca. 68×46 cm. Tavlen har latinsk 
indskrift med indhuggede versaler og kantes af 
indridset rulleværk. Den har smalle bruskvinger 
og afsluttes forneden af et englehoved, foroven af 
et tilsvarende i rundbuegavl.
 I søndre sideskib på pillen mellem 3. og 4. fag.
 5) (Fig. 129-33), 1675. anders Jørgensen Mand, 
sognepræst til Kerteminde og Drigstrup sogne, 
†30. juni 1654, og anders Poullsen (Poulsen), li-
geledes sognepræst til Kerteminde og Drigstrup, 
†17. juli 1677, samt deres hustru anna Peders 
Datter (Pedersdatter), »som sagde denne verden 
gode natt« 3. maj 1677 (jf. †kalkmaleri s. 1942, 
prædikestol s. 1976, gravsten nr. 8 og †eftermid-
delalderlig begravelse nr. 1). Epitafiet er opsat af 
de to sidstnævnte, angiveligt 1675.335

 arkitektonisk opbygget epitafium i bruskbarok. 
Storfeltets maleri er indsat i en bred ramme med 
tandsnit og diamantbosser. Det flankeres af bibel-
ske figurer, der repræsenterer det gamle og det nye 
testamente. Til venstre står Moses, der med højre 
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hånd løfter en stav og med venstre støtter lovens 
tavler mod jorden, til højre Johannes Døberen (fig. 
133), der holder en korsstav i højre hånd, mens 
korslammet ligger for hans fødder. Figurerne står 
på kerubhovedsmykkede postamenter flankerende 
et skriftfelt, mens gesimsfremspringene over de-
res hoveder har kerubhoveder og på undersiden 
muslingeskalornamenter. under postamenterne er 

nedhængende frugtklaser. Sidevingerne er i reli-
efskåret og gennembrudt bruskværk, der yderst 
løber ud i en art småengle og nederst har mand-
lige profilmasker med hageskæg. Hængestykket 
(fig. 132) udgøres af et tværovalt skriftfelt indfattet 
i en bruskværkskartouche dannet af profilvendte 
engle af kvindekøn. Gesimsen har skriftfelt under 
kronliste med tandsnit og æggestav. Den bærer to 

Fig. 128. Epitafium nr. 4, 1629, over Johannes Eliasen (†1629) (s. 2021). Foto Henrik 
Wichmann 1998. – Wall monument no. 4, 1629, for Johannes Eliasen (†1629 ).
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Fig. 129. Epitafium nr. 5, 1675, over sognepræst anders Jørgensen Mand (†1654), sognepræst anders Poulsen 
(†1677) og deres hustru anna Pedersdatter (†1677) (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. –Wall monument no. 5, 
1675, for vicar Anders Jørgensen Mand (†1654 ), vicar Anders Poulsen (†1677 ) and their wife, Anna Pedersdatter (†1677 ).
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kvindefigurer, nøgne på nær et draperet klæde og 
hvilende på albuen med forkrænkelighedssym-
boler stående på knæene, tv. et kranium og th. et 
timeglas. Mellem dem danner en frugtroset over-

gang til et konsolled, hvorover er en kronende en-
gel med basun for munden og spyd i hånden.336

 rammeværkets staffering er broget med rødt 
og grønt som de dominerende farver og rig for-

Fig. 130. Maleri. Detalje af epitafium nr. 5, 1675, over sognepræst anders Jørgensen Mand (†1654), sognepræst an-
ders Poulsen (†1677) og deres hustru anna Pedersdatter (†1677) (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Painting. 
Detail of wall monument no. 5, 1675, for vicar Anders Jørgensen Mand (†1654 ), vicar Anders Poulsen (†1677 ) and their 
wife, Anna Pedersdatter (†1677 ).
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gyldning. Figurerne har naturlig karnation med 
stærkt røde kinder, mens indskrifterne står for-
gyldte på sort eller rødbrun bund. På postament- 
og gesimsfremspringene er malede blomster, hvor-
af bl.a. kan identificeres liljekonval, tulipan og 
rose.
 Indskrifterne er udført med forgyldt fraktur. 
Hængestykket rummer gravskriften, mens posta-
mentet og gesimsen har skriftsteder (hhv. Åb. 14,13 
og Joh. 11,25-26). Gravskriften afsluttes med et 
årstal, »anno 167.(?)«, hvor det sidste ciffer dog 

fremstår ufuldstændigt, formentlig et femtal (jf. 
note 335).
 Storfeltets maleri (fig. 130-31), er udført i olie 
på træ. Det viser portrætter af de afdøde på en 
baggrund af rødt draperi. Til venstre står anders 
Poulsen med mørkblondt hår og skæg, hvid pi-
bekrave og sort klædning. Han holder en bibel 
i hænderne. Til højre ses anna Pedersdatter med 
sort hue over hvidt lin samt sort kjole med hvid 
krave, hvide ærmer og hvidt forklæde. Hæn-
derne er lagt over hinanden på maven. I mid-
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Fig. 132. Hængestykke. Detalje af epitafium nr. 5, 1675 (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Hanging piece. 
Detail of wall monument no. 5, 1675.

Fig. 131. Englebørn. Detalje af maleri på epitafium nr. 5, 1675 (s. 2021). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Angelic 
children. Detail of a painting on wall monument no. 5, 1675.
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ten, bag ægteparret, står anders Jørgensen Mand, 
anders Poulsens forgænger som sognepræst og 
ægtemand, fremstillet som en gammel mand 
med hvidt hår og skæg samt pibekrave og sort 
dragt. En åbning i draperiet lader lyset stråle ned 
over de portrætterede, og i lyskeglen svæver to 
englebørn med en laurbærkrans, den ene med 
fjervinger, den anden med guldsmedevinger (fig. 
131).
 Epitafiet er ifølge en malet indskrift på bag-
siden af venstre vinge restaureret i 1932 af ma-
lerne C. a. Klokker og Johannes Klokker. 1979 

konstateredes rester af et kalkmalet †draperi over 
epitafiet (s. 1942).
 Opsat på korets sydvæg på pillen mellem 1. og 
2. fag.
 6) 1895, over Johan Ernst Heilmann, sogne-
præst i Kerteminde og Drigstrup 1778-1800, 
*29. jan. 1735 i Haderslev, †24. nov. 1800.
 Mindetavle af sort marmor, 55×76 cm, med 
indskrift i fordybet antikva, udfyldt med guld, 
inden for tilsvarende rammelinje. af indskriften 
fremgår, at tavlen er opsat af ‘børnebørns børn’. 
Indmuret i nordre sideskibs vestvæg.

Fig. 133. Johannes Døberen. Detalje af epitafium nr. 5, 1675 (s. 2021). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – John the baptist. Detail of wall monument no. 5, 1675.
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1) (Fig. 134), o. 1564. »Wnder dene sten hviler er-
lig man sine ben«, Pol (Poul) Klavs[en], †1564.337

 Grå kalksten, 36×36 cm. Gravflise med ind-
skrift med reliefversaler i fordybede, vandrette 
bånd. De to nederste linjer af indskriften brydes 
af et næsten udvisket skjold med bomærke. Op-
rindelig lå stenen i gulvet i ‘den lille gang ved ko-
ret’,338 det er antagelig i tværgangen foran koret. 
1918 indmuret i tårnrummets sydvæg.
 2) (Fig. 135), 1603, over »KKD«.
 Grå kalksten med spor af lys rød og gul bema-
ling, 58×59 cm. Gravflise med indskrift med for-
dybede versaler i form af initialer og årstal om-
kring et bomærke. Oprindelig i nordre sideskib 
sammen med gravsten nr. 3.338 1918 indmuret i 
tårnrummets sydvæg.
 3) O. [1603], over »DaD[G]«.339

 Grå kalksten, 66×64 cm, revnet tværs over. 
Eneste indskrift (med fordybede versaler) er af-
dødes initialer, som flankerer et bomærke over 
årstallet »16[03]«. Oprindelig i nordre sideskib 
sammen med gravsten nr. 2.338 Ved restaurerin-
gen 1855 nedlagt i gulvet i korets søndre side-
skib.

 4) (Fig. 136), o. 1606. Jomfru anne Norby, dat-
ter af Peder Norby til urup, boende i Kerteminde 
fra 24. april 1587, †24. nov. 1606. af indskriften 
fremgår, at stenen blev lagt af afdødes broderdat-
ter, jomfru Margrethe Norby.
 rødlig kalksten med spor af rød bemaling, 
205×143 cm. Skriftfeltet, der har indskrift med 
reliefversaler i forsænkede, vandrette bånd, er 
indfattet i en rulleværkskartouche og krones af 
et muslingeskalornament. Feltet indrammes af 
2×8 anevåbener, på heraldisk højre side de fæd-
rene aner, på venstre de mødrene. De tilhørende 
skriftbånd er helt udslidte. Endvidere hjørneme-
daljoner med evangelistsymboler, foroven Mat-
tæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og Jo-
hannes. En sten med tilsvarende våbener, lagt over 
afdødes søster Margrethe, †1606, findes i Maribo 
Domkirke (jf. DK Maribo 74, jf. også s. 1116).
 Oprindelig i gulvet i koret, lige ud for en 
†skriftestol (s. 1988).338 1918 indmuret østligst i 
tårnrummets nordvæg.
 5a-b) (Fig. 137), 1600-tallets begyndelse, M[aar-
te]. Formentlig er stenen lagt over rådmand Mor-
ten Henrichsen.340

 Gravsten af lys grå kalksten, brækket i to dele, 
henholdsvis 114×80 og 79×80 cm. Indskrift med 
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Fig. 134-135. 134. Gravsten nr. 1, o. 1564, over Poul Klavsen (†1564) (s. 2027). 135. Gravsten nr. 2, 1603, over 
»KKD« (s. 2027). Foto arnold Mikkelsen 2007. – 134. Tombstone no. 1, c. 1564 for Poul Klavsen (†1564 ). 135. 
Tombstone no. 2, 1603, for »KKD«.
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fordybede versaler (personalia) og reliefversaler 
(randskrift). randskriften brydes af medaljoner 
med evangelistsymboler, foroven Mattæus (tv.) 
og Johannes, forneden Markus (tv.) og Lukas. På 
stenens nedre del tre skjolde med initialer og bo-
mærker, »aGH« (tv.), »H« samt bomærke (mf.) og 
»NBa« samt bomærke (tv.).
 Oprindelig i gulvet i søndre sideskib. 1918 ind-
muret i tårnrummets sydvæg.
 6) (Fig. 138), 1600-tallets første fjerdedel, over 
ukendt.341

 Grå kalksten, 165×132 cm. Stenen er afskåret 
foroven, således af den øverste del af randskriften 
(en ulæselig, religiøs sentens) samt de to øverste 
evangelistmedaljoner mangler. Forneden brydes 

randskriften af medaljoner med symboldyr, tv. for 
Markus, th. for Lukas. På skriftfeltet, der indram-
mes af rulleværk, er en næsten udvisket indskrift 
med reliefversaler i forsænkede bånd. under tav-
len to skjolde med bomærke (tv.) og Jesumono-
gram »IHS«; derimellem et bomærke.
 Stenen indmuredes 1918 vestligst i tårnrum-
mets sydvæg.

Fig. 136. Gravsten nr. 4, o. 1606, over jomfru anne 
Norby (†1606) (s. 2017). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– Tombstone no. 4, c. 1606, for Anne Norby (†1606 ).

Fig. 137. Gravsten nr. 5a-b, 1600-tallets første halv-
del, formentlig over rådmand Morten Henrichsen (s. 
2027). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Tombstones nos. 
5a-b, first half of the 1600s, probably for alderman Morten 
Henrichsen.
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 7) (Fig. 139), o. 1636. Povel (Poul) Scinchel 
(Skinkel), borgmester, †3. dec. 1636, med sin før-
ste hustru anne anders Daater (andersdatter), 
†22. sep. 1610, og anden hustru Karen Ottes Da-
ater (Ottesdatter), †29. aug. 1646.342 Jf. alterstager 
(s. 1959).
 Lys kalksten med enkelte spor af sort og blå be-
maling, 230×142 cm. Indskrift med fordybede ver-
saler i et skriftfelt, der optager stenens nedre halv-
del og flankeres af to engle i form af joniske her-
mer. under skriftfeltet flankerer to udslidte skjolde 
et svævende timeglas samt en sæbebobleblæsende 
putto, som sidder på et kranium; et forkrænkelig-
hedssymbol udført efter stik af Hendrick Golt-
zius.343 På stenens øvre del en fremstilling af Op-
standelsen: Kristus stående på kisten, indrammet af 
en skybræmme. Samlet omkring kisten er hele 10 
soldater med skjolde og spyd. I hjørnerne næsten 
udviskede evangelistmedaljoner, øverst Mattæus 
(tv.) og Markus, nederst Lukas (tv.) og Johannes.
 Oprindelig i midterskibets gulv nær prædike-
stolen.338 1918 indmuret i tårnrummets vestvæg, 
nord for døren.

 8) (Fig. 140), o. 1641.344 andreæ (anders) Ge-
orgii (Jørgensen) Mand, sognepræst, †3. juni 
1654, og hustru anna Petræa (Pedersdatter), †16

. af indskriften fremgår, at anders Jørgensen 
Mand lod stenen lægge som 67-årig, og at han 
da havde været præst i 38 år. Jf. epitafium nr. 5, 
(†)eftermiddelalderlig begravelse nr. 1.
 rødlig kalksten med enkelte spor af rød, gul 
og grøn bemaling, 174×111 cm. Latinsk ind-
skrift med reliefversaler i forsænkede bånd. Som 
randskrift et skriftsted (Sl. 121), ligeledes på la-
tin, afbrudt af hjørnemedaljoner med evange-
listsymboler, foroven Mattæus (tv.) og Markus, 
forneden Lukas (tv.) og Johannes. Tekstfeltet, der 

Fig. 138. Gravsten nr. 6, 1600-tallets første fjerdedel, 
over ukendt (s. 2028). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– Tombstone no. 6, first quarter of the 1600s, for an un-
known deceased.

Fig. 139. Gravsten nr. 7, o. 1636, over borgmester Poul 
Skinkel (†1636) og hustruerne anne andersdatter 
(†1610) og Karen Ottesdatter (†1646) (s. 2029). Foto 
arnold Mikkelsen 2007. – Tombstone no. 7, c. 1636, for 
alderman Poul Skinkel (†1636 ) and his wives, Anne An-
dersdatter (†1610 ) and Karen Ottesdatter (†1646 ).
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er indrammet af kartoucheværk, flankeres af joni-
ske englehermer på blomster- og frugtsmykkede 
postamenter. under tavlen er forkrænkeligheds-
symboler: Et vinget timeglas og et kranium på 
krydslagte knogler. Over tavlen er en tredobbelt 
arkade med skriftsted (Joh. 11,25), og herunder 
ses den opstandne Kristus med sejrsfanen på gra-
ven, omgivet af to vagter. Over trepasset er to 
skjolde, tv. med initialer »aM« og et bomærke, th. 
med »aPD« og Jesumonogram »IHS«. Endvidere 
frugt- og blomsterfyld.
 Oprindelig lå stenen over anders Jørgensen 
Mands murede begravelse i koret foran alteret.338 
1918 indmuret midt på tårnrummets nordvæg.
 9) (Fig. 141), 1600-tallets første halvdel, over u -
kendt (jf. note 341).

 Grå kalksten, 174×109 cm. Stenen er afskåret 
forneden. Lille tværovalt skriftfelt uden spor af 
indskrift, indrammet af en prikket bort. under 
tavlen et bomærkeskjold med reliefversaler, mu-
ligvis »IIS«, omkranset af laurbær og støttet af to 
putti med opadvendte fakler. Desuden forkræn-
kelighedssymboler: En hane på et kranium over 
krydslagte knogler og et timeglas med en klode 
på toppen. Skriftfeltet flankeres af to personer i 
samtidsdragt med skovl og spade (refererende til 
arbejdets personifikation, Labor).345 Over tavlen 
ses en fremstilling af Opstandelsen og derover et 
vinget englehoved. I hjørnerne medaljoner med 
evangelistsymboler, foroven Mattæus (tv.) og 
Markus, forneden Lukas (tv.) og Johannes; sidst-
nævnte dog kun halve medaljoner.

Fig. 140-141. 140. Gravsten nr. 8, o. 1641, over sognepræst anders Jørgensen Mand (†1654) og hustru anna Peders-
datter (s. 2029). 141. Gravsten nr. 9, 1600-tallets første halvdel, over ukendt (s. 2030). Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– 140. Tombstone no. 8, c. 1641, for vicar Anders Jørgensen Mand (†1654 ) and his wife, Anna Pedersdatter. 141. Tombstone 
no. 9, first half of the 1600s, for an unknown deceased.
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 Stenen indmuredes 1918 østligst i tårnrummets 
sydvæg.
 10) (Fig. 142), o. 1694. [Bent Pedersen] Top, 
sognepræst [til Kerteminde] og D[rigstrup], 
†[8.] marts [1698], med sin første hustru, [an-
ne] [Chri]stensdatte[r] Pontoppidan, †23. maj 
1694, [3]7 år gammel, samt parrets lille søn 
Bendt Ch[r]ist[...] og sin anden hustru [Karen] 
Ch[...]tensdatter Morsing.346

 Lys grå kalksten, 209×160 cm. Indskrift med for-
dybede versaler på tekstfelt, støttet af flankerende 
engle. Derunder et felt med to udviskede skjolde, 
årstallet »1698« samt initialerne »BP«, »ST«, »KC« 
og »DM« for Bent Pedersen Top og Karen Chri-
stensdatter Morsing. Foroven ses en putto med 
et timeglas i hånden, stående på et kranium på 
krydslagte knogler. Endvidere et skriftsted (Sl. 90) 
(fordybet fraktur). I hjørnerne evangelistmedaljo-
ner, foroven Mattæus (tv.) og Markus, forneden 
Lukas (tv.) og Johannes. angiveligt havde stenen 
desuden oprindelig en randskrift, forfattet af Bent 

Pedersen Tops svoger, Provst Christian Fischer i 
Nørre Lyndelse: ‘Den snare brast og jeg slap ud fra 
verdens vold og vælde/ af nød i død mig frelste 
Gud fra skalk- og musefælde/ på jorden mig ej 
undtes rum, i graven derfor bedes/ mit legeme 
her indtil Guds dom en rolig søvn må stedes’. Ver-
set, og særligt ordene ‘skalk- og musefælde’, der 
skal have refereret til en strid, afdøde havde med 
rektor Mathias Henriksen Schacht og kapellan 
Niels Jacobsen Muus, blev dog angiveligt udslet-
tet af disse to ved nattetide, og der er ingen synlige 
spor af indskriften på stenen.347

 Ved Bent Pedersen Tops død blev stenen, som 
lå på graven over hans første hustru, sat ud på 
kirkegården, da der ingen ejere var til den. Hans 
anden hustru købte imidlertid stenen og lod den 
atter placere på gravstedet i midterskibet lige ved 
prædikestolen.348 Samtidig må årstallet 1698 samt 

Fig. 142. Gravsten nr. 10, o. 1694, over sognepræst Bent 
Pedersen Top (†1698) og familie (s. 2031). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – Tombstone no. 10, c. 1694, for vicar 
Bent Pedersen Top (†1698 ) and family.

Fig. 143. Gravsten nr. 11, genanvendt 1706, over teo-
logisk student Johan Hansen Pontan (†1703) (s. 2032). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Tombstone no. 11, re-
used 1706, for theological student Johan Hansen Pontan 
(†1703 ).
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skjolde og initialer være blevet tilføjet. 1918 ind-
muret vestligst i tårnrummets nordvæg.
 11) (Fig. 143), genanvendt 1706, Iohan (Johan) 
Hansen [Pon]tan, theolog studiosus (teologistude-
rende), *6. okt. 16[7]3 i Odense, †[maj 1703].349

 rødlig kalksten, 124×80 cm, genanvendt. Del-
vis udvisket indskrift med fordybede versaler. I 
hvert hjørne en blomst (vist nok kejserkrone, 
nellike, rose og tulipan). 1706 fik afdødes mor, 
Dorthe, enke efter Hans Hansen, tilladelse til at 
tage en af tre sten i Odense Vor Frue Kirke, hvor-
til hun hævdede at være arving, og lægge den 
på sin afdøde søns grav mod en betaling til Vor 
Frue Kirke på 1 rdlr. 2 mark.350 Stenen blev lagt i 
gulvet i søndre sideskib ved døbefonten.348 1855 
nedlagt i gulvet i korets søndre sideskib.
 12) (Fig. 144), o. 1721. Knud Pedersen [H]ind, 
rådm(and), †20. marts 1721, 57 år gammel.351

 rødlig kalksten med enkelte spor af rød og 
grøn bemaling, 74×60 cm. Indskrift med fordy-
bede versaler, der afsluttes med et gravvers:

»En glædelig Opstandelse/ o Iesv gif
mig min Talsmand/ dv paa Dommedag blif
oc paa/ min synd icke mere tenk/
ded evige Lif mig naadelig/ Skenk«.

Nederst th. en liljelignende blomst, tv. spor af til-
svarende ornament. Oprindelig i gulvet i nordre 
sideskib.338 1918 indmuret i tårnrummets syd-
væg.
 13) (Fig. 145), o. 1722 (jf. ndf.).352 [a]age Peder-
s[ø]n Sy[F] (Syv), [han]de[ls]mand, †1721, samt 
hans tre hustruer, [Maren Knud]sdatter, †[1673], 
[Karen Lar]zdatter [Balum], †[1685] og [Mar]en 
andersdatte[r], †[1706].353

 Grå kalksten, 230×155 cm. Indskrift med for-
dybede versaler. Som randskrift et skriftsted (Job. 
19,25), afbrudt af hjørnemedaljoner med evan-
gelistsymboler (øverst Johannes (tv.) og Mattæus, 
nederst Lukas (tv.) og Markus). I tværfelt nederst 
på stenen, flankeret af timeglas (tv.) og kranium 
(th.), er gravvers:

»Efter Doeden Dyden leever
Efter Manden rygtet sveever
Legemet er her [i] giemme
Sielen alt [h]os Gud er hiemme«

Personalia er anført på stenens midte i højrek-
tangulært felt med blomsterranker i båndophæng 

langs siderne. På stenens øvre del er svejfet tre-
pas med skriftsted (Joh. 11,25), og herunder ses 
den opstandne Kristus med sejrsfanen, omgivet 
af en knælende og en flygtende vagt. I sviklerne 
er kraftig planteornamentik.
 Der kan være tale om en ældre, genanvendt 
gravsten, idet aage Pedersen Syv 1720 købte en 
stor gravsten, som var udtaget af kirken og sat på 
kirkegården for 6 rdlr. 4 mark.298

 Stenen lå oprindelig over familiens jordfæste-
begravelse i midterskibets vestende under org-
let.354 1918 indmuret i tårnrummets vestvæg, syd 
for døren.
 14) 1790, [Morten Møller, krigsråd, *1711], 
†1790.355

 rød-hvid marmor, 142×77 cm, stærkt slidt 
og med flere revner forneden. Indskriften er 
med fordybede versaler. Stenen lå oprindelig i 
midterskibet over Morten Møllers jordfæstebe-
gravelse. 1855 nedlagt i gulvet i korets søndre 
side skib.

Fig. 144. Gravsten nr. 12, o. 1721, over rådmand Knud 
Pedersen Hind (†1721) (s. 2032). Foto arnold Mikkel-
sen 2007. – Tombstone no. 12, c. 1721, for alderman Knud 
Pedersen Hind (†1721 ).
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(†)GraVSTEN

1) 1600-1700-tallet, over ukendt.
 rødlig kalksten, 46×56 cm, fragment. På ste-
nen, der er uden indskrift, er udhugget to skjolde 
med hjelmprydelse og -klæde. 1855 nedlagt i 
gulvet i korets søndre sideskib.
 2) 1600-1700-tallet, over ukendt. Grå kalksten, 
33×23 cm. Fragmentet, formentlig øverste ven-
stre hjørne af en gravsten, har rest af bort med 
indskrift i reliefversaler »re leffv« samt af evange-
listmedaljon med skriftbånd, hvorpå læses »S. Io« 
(Johannes). Endvidere rulleværk.
 Oprindelig placering ukendt. 1855 nedlagt i 
gulvet i korets søndre sideskib.
 3) (Fig. 146), 1700-tallets slutning.356 Hans 
Chris[...]sen Snediker, †13. april [....].
 rødlig kalksten, 51×33 cm, fragment. Indskrift 
med fordybede versaler. under indskriften er 

forsænkede felter med snedkerens redskaber, bl.a. 
en hammer, og derunder initialerne »HCS« (tv.) 
og »KM«. Stenen er 1855 nedlagt i gulvet i korets 
søndre sideskib.

†GraVSTEN

1) O. 1603, over Christen Poulsen og hustru, 
begge †1603. Stenen lå i den lille gang ved koret, 
det er formentlig tværgangen foran koret.338

 2) O. 1610, over Erich Jensen Schmidt, †1610, 
og hustru. Stenen lå i gulvet i søndre sideskib ved 
døren til prædikestolen.338

 3) O. 1615, over borgmester Samuel Hansen, 
†1615 og hustru Maren Nielsdotter (Nielsdatter). 
Stenen lå i midterskibet lige for koret.338

Fig. 145. Gravsten nr. 13, o. 1722, over handelsmand 
aage Pedersen Syv (†1721) samt hans tre hustruer (s. 
2032). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Tombstone no. 
13, c. 1722, for tradesman Aage Pedersen Syv (†1721 ) and 
his three wives.

Fig. 146. (†)Gravsten nr. 3, slutningen af 1700-tallet, 
over snedker Hans Chris[...]sen (s. 2033). Foto arnold 
Mikkelsen 2007. – (†)Tombstone no. 3, end of the 1700s, 
for carpenter Hans Chris[...]sen.

GraVSTEN · †GraVSTEN
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 4) Før 1685, over købmand Jesper Jacobsen 
Bager, †før 1685 (jf. lysekrone nr. 2). Stenen lå 
over familiens murede begravelse i koret (†efter-
middelalderlig begravelse nr. 2).357

 5) 1699, over borgmester Otte Poulsen, †o. 
1670, og hustru Ingeborg Lauritsdatter, †1699.358 
Stenen, der erhvervedes 1699, lå over parrets 
jordfæstebegravelse i midterskibet.
 6) 1700, over købmand og kirkeværge Christen 
Jensen og hustru Karen Nielsdatter, begge †1700 
i en epidemi.359 Stenen, der bekostedes af parrets 
svigersøn, rådmand Laurits Mikkelsen Leermand, 
blev lagt over deres begravelse ‘i søndre side af 
koret’, det er muligvis i korets søndre sideskib.360

 7) 1700, over Jens Nielsens hustru, †1699. Ste-
nen erhvervedes af Jens Nielsen året efter hustru-
ens død og lagdes formentlig på hendes grav i 
koret.361

 8) 1700, over Otte Jensen, †1700 eller 1701. 
Hustruen, Marie Katrine, erhvervede en ligsten, 
som stod på kirkegården, og lod den lægge på 
ægtemandens grav, formentlig i kirkens kor, hvor 
hun selv blev begravet 1708.243

 9) Genanvendt o. 1722, over købmand Mor-
ten Henriksen Morville, †1722, og hustru anne 
Dorthea Norup, †1724. Ved ægtemandens død 
købtes en ældre sten af kirken, som blev lagt på 
hans begravelse i tværgangen foran koret.298

Fig. 147. Peder Juels kapel, indrettet o. 1764-69 (s. 2035). Foto arnold Mikkelsen 2007. – Peder Juel’s chapel, furnished 
c. 1764-69.
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 10) Genanvendt 1723 over Karen, Mikkel Leer-
manns hustru, †1723. Stenen, der blev købt af 
kirken for 8 rdlr., blev lagt over gravstedet i tvær-
gangen ved koret.298

 11) Genanvendt 1747 over andreas Høyer, 
rådmand og kirkeværge, †1747. Hans enke købte 
en ligsten af kirken for 8 rdlr., som blev taget op 
af gulvet og lagt på ægtemandens gravsted i mid-
terskibet.362

 12) ældre, genanvendt 1754, over madam 
Broch, †1754. Der købtes en ligsten af kirken for 
6 rdlr. Stenen, der allerede lå i koret, blev taget 
op og lagt igen over hendes begravelse samme-
steds.42

PEDEr JuELS KaPEL

Indrettet o. 1764-69 af gehejmeråd Peder Juel til 
Hverringe ved korets sydside i søndre sideskibs 
østlige fag (fig. 59, 147-53). Kapellet er hævet ca. 
86 cm over korets gulvniveau af hensyn til en 

underliggende hvælvet krypt (Lundsgaards be-
gravelse, s. 2040). To spidsbuede åbninger mod 
koret og søndre sideskib er skærmet med gitre. I 
rummet står to sarkofager af sandsten.
 Peder Juel erhvervede arealet ved korets syd-
side over Lundsgaards begravelseskrypt 29. nov. 
1763 for 200 rdlr. med henblik på at indrette et 
begravelsessted for sig og sin familie.363 Stedet 
havde gennem århundreder ‘efter gammel skik 
og bevilling’ været anvendt af borgerne til opbe-
varing af skibssejl; en praksis, som blev påtalt af 
biskop Jacob Madsen under hans visitats i kirken 
i 1588.364 Selve indretningen af kapellet ‘med git-
ter og andre sirater’ skulle Peder Juel selv forestå 
og vedligeholde. Endvidere påhvilede det kapel-
lets ejer at holde gulvet i stand, mens kirken var 
forpligtet til at vedligeholde hvælvene over og 
under kapellet, murene og vinduet.365 1765 be-
kostede kirken reparation af taget over kapellet,42 
og N. S. Bøgh oplyser, at Peder Juel 1769 lod 
lægge et nyt flisegulv samt indsætte et nyt vin-

†GraVSTEN · PEDEr JuELS KaPEL

Fig. 148. Detalje af smedejernsgitter for Peder Juels kapel, o. 1764-69 (s. 2035). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Detail of the wrought-iron screen of Peder Juel’s chapel 
c. 1764-69.
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due.366 Samme år blev de to sarkofager opstillet i 
rummet (s. 2036). 1771 bestemte ægteparret Juel, 
at der af hensyn til hvælvene under kapellet ikke 
måtte hensættes flere kister af sten i rummet.367 
1806 afstod Peder Juels arvinger retten til kapel-
let på betingelse af, at kirken også fremover ville 
holde det ved lige, samt at kisterne forblev på ste-
det.368 1880 bemærkes, at begravelsen stedse har 
været holdt i ‘proper, forsvarlig stand’.115 Et sagn 
fortæller, at de afdøde nytårsnat rejser sig fra ki-
sterne og kører i karet til Hverringe (jf. s. 1914).
 Kapellets to arkader lukkes af smedejernsgitre 
(fig. 59, 147-48). Gitteret i hovedarkaden mod 
koret er ifølge to cirkulære stempler på gitterets 
overside (fig. 176) udført af en ikke identificeret 
smed »N«. Det består af en dobbelt låge, hvis fløje 
er delt i seks felter, samt to faste sidestykker, hver 
delt i andre seks felter. Felterne indrammes af ro-
setprydede fladjern. Lågernes midtfelter deles af 
tætstillede fladjern, hvorimellem bladled, og har 
udvendig påsatte guirlander af jernblik med roset-
ter og nedhængende kvaster. De tilhørende fod- 
og topfelter har indbyrdes modstillede slyngbånd 
oprullet i volutter og fligede blade. På højre låge 
er monteret en samtidig lås. Sidestykkernes midt-
felter deles lodret af to sæt asymmetrisk formede, 
indbyrdes spejlvendte fladjern, hvorimellem der 
er bladled svarende til lågernes, mens fod- og 
topfelterne har slyngbånd med rosetender om-
kring ovale midtmedaljoner, som i topfelterne er 
prydet med flammeled. Gitteret krones af et svej-
fet gavlfelt med slyngbånd omkring to skjolde af 
jernblik, hvorpå der er malede våbener for Peder 
Juel (til heraldisk højre) og hustru Birte Cathrine 
Levetzau. Endvidere små, flankerende topstykker. 
Gitteret er sortmalet (oprindeligt med forgyld-
ning),366 mens skjoldene er stafferet med heraldi-
ske farver og forgyldning.
 Et beslægtet gitter er opsat mod korets søndre 
sideskib, dog uden mesterstempler. Det består af 
et bredt midtstykke, flankeret af to gange to smal-
lere sidestykker, hver delt i tre felter, indrammet af 
rosetprydede fladjern. Midtstykkets midt- og top-
felt har slyngbånd afsluttet med rosetter og flam-
mespidser. Fodfeltet har tv. krydslagt hammer og 
nøgle (fig. 148), måske inspireret af kunstsmeden 
Caspar Finckes bomærke, som bl.a. findes på git-

teret for Valkendorfs kapel i Odense Skt. Knuds 
Kirke (hvor også rammeværkets rosetprydede fl-
adjern genfindes) (s. 833). Sidestykkernes midt-
felter deles lodret af tre par asymmetrisk formede, 
indbyrdes modstillede fladjern, hvorimellem er 
bladled, mens de tilhørende fod- og topfelter har 
slyngbånd afsluttet med rosetter og spidse blade. 
Midtstykket krones af et kerubhoved af jernblik, 
mens sidestykkerne bærer små topstykker. Sort-
malet.

Begravede: Gehejmeråd Peder Juel til Hverringe †8. jan. 
1779 og hustru Birte Cathrine Juel †13. aug. 1784.

Sarkofager. I kapellet står to store stensarkofager, 
den østligste for gehejmeråd Peder Juel (nr. 1), 
den vestligste for hustruen Birte Cathrine Juel, 
f. Levetzau (nr. 2) (fig. 149-53). Begge er udført 
af Flensborg-billedhuggeren Johann Thiel (1735-
80). De er næsten identiske med fem sarkofager 
i Grabows kapel i Østbirk Kirke, formentlig alle 
udført af Thiel (DK Århus 4497 ff.), og nært be-
slægtede med to sarkofager for Gerhard de Lich-
tenberg og hustru i Horsens Klosterkirke, tilskre-
vet samme (DK Århus 5931).
 Sarkofagerne blev udført efter kontrakt indgået 
14. november 1767 mellem Margrethe Ølle gaard 
de rantzau, enke efter oberst Hans rudolph 
Grabow til urup, på vegne af Peder Juel, og sten- 
og billedhugger Johann Thiel af Flensborg.369 
Thiel skulle til Peder Juel udføre to kister af 
bedste, gotlandske sten af samme model, kvalitet, 
størrelse og form som de to, han havde leveret 
til Hans rudolph Grabow og hans første hustru, 
Elisabeth Margrethe rantzaus kapel i Østbirk 
Kirke. Endvidere skulle han ‘fornøje’ kisterne 
med »Zirater, Inscription og Vaaben, hvilke 2de 
sidste skal vorde ham tilsente«. For hver kiste ville 
Thiel modtage 220 rdlr., når kisterne var trans-
porteret til Kerteminde og opsat i kapellet. ar-
bejdet skulle være udført til pinse 1768.370

 De to sarkofager, der hviler direkte på stengul-
vet, er udført af sandsten med mørkegrå bemaling 
af selve kisten og gråhvid bemaling af ornamen-
terne. Såvel låg som underdel er samlet af tre dele. 
Kisterne måler i højden 111 cm ved hovedenden, 
105 cm ved fodenden, i længden 227 cm og i 
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bredden 121 cm ved hovedenden, 111 cm ved 
fodenden (målt ved fodlisten). Lågpladerne må-
ler i længden 190 cm, i bredden 81-73 cm ved 
henholdsvis hoved- og fodende. Målene svarer 
til sarkofagerne i Østbirk. Kisterne har ensartede 
barokprofiler og flade låg, hvorpå der er indskrift 
med kursiv og navne med kursiverede versaler. 
Låg og underdel er smykket med store rocaille-
kartoucher i relief hugget i et med selve kisterne 
og udfyldt med varierende motiver. På sarkofa-
gernes højre (østvendte) side har lågets kartouche 
et grædende barn siddende ved en kiste med an-
sigtet skjult i et klæde (fig. 150). På den venstre 
(vestvendte) side har lågkartouchen et opstandel-
sesmotiv: Et barn, der skubber et kistelåg til side 

og løfter sig på albuen, hvorunder ses flere låg 
og derimellem ansigter vist i profil eller bagfra, 
nederst af en ældre mand, skaldet og med kraftigt 
skæg (fig. 151). I fodendens nedre kartouche, syn-
lig fra koret, er anbragt cirkulære våbenskjolde, 
på sarkofag nr. 1 for Juel, kronet og med Dan-
nebrogordenskæde (fig. 152), på sarkofag nr. 2 for 
Levetzau (fig. 153). De tilhørende lågkartoucher 
har en bladkvist. De øvrige kartoucher, på under-
delenes langsider og i hovedenderne, er tomme. 
Ved kartouchernes yderkanter er stedvis indflet-
tet en vinge, en konkylie eller en palmegren.
 1) Peder Juell (Juel), »Fordum Herre til Erichs-
holm, aastrup, Friisholm, agersvold Hverringe, 
Billeshauge p(ræter) p(lura) (med mere)«, ridder, 

Fig. 149. Interiør af Peder Juels kapel, indrettet o. 1764-69 med sarkofager udført af billedhugger Johann Thiel, 
Flensborg (s. 2035). Foto Henrik Wichmann 1998. – Interior of Peder Juel’s chapel, furnished c. 1764-69, with sarcophagi 
completed by Flensborg sculptor Johann Thiel.
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gehejmekonferensråd371 og kammerherre, *11. juni 
1708, †<8. jan. 1779>. Indskriften med fordybede 
versaler afsluttes af gravvers:

»Efter striden har ieg fundet
hvilen jeg har efterstundet
den mig kiøbte ved sit blod
selv med mig i kampen stod
og den bragte saa til ende
at ieg palmer har i hænde«.

 2) Birte Cathrine Juell (Juel), f. Levetzau, g.m. 
gehejmekonferensråd Peder Juell (Juel), *11. feb. 
1715, †<13. aug. 1784>.

»Ieg nyder nu den salighed
som Iesus han mig har bereed
og som ieg her attraaede
min higen kiendte han heel grant
der for ieg ogsaa seyer vant
og mine ønsker naaede«.

Fig. 150-151. Detaljer af sarkofag i Peder Juels kapel, o. 1768 (s. 2037). 150. Grædende barn. 151. Opstandelses-
motiv. Foto Henrik Wichmann 1998. – Details of sarcophagus in Peder Juel’s chapel, c. 1768. 150. Crying child. 151. 
Ressurection motive.

Fig. 152-153. 152. Våben på gavlen af Peder Juels sarkofag, o. 1768 (s. 2037). 153. Våben på gavlen af Birte Cathrine 
Levetzaus sarkofag, o. 1768 (s. 2037). Foto Henrik Wichmann 1998. – 152. Coat of arms on the gable of Peder Juel’s 
sarcophagus, c. 1768. 153. Coat of arms on the gable of Birte Cathrine Levetzau’s sarcophagus, c. 1768.
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†EFTErMIDDELaLDErLIGE 
BEGraVELSEr

Som andre købstadskirker rummede Kerteminde 
kirke en mængde eftermiddelalderlige begravelser, 
enten i form af murede gravkrypter eller jordfæ-
stebegravelser. Den ældst kendte fortegnelse over 
de åbne, murede begravelser er udarbejdet 1719 
af kirkeværge andreas Høyer.28 Fortegnelsen, der 
omfatter otte gravkrypter, redegør for beliggen-
hed og ejerforhold. Syv af de otte krypter var pla-
ceret i øst under koret og dets sideskibe, mens en 
enkelt fandtes under orglet i kirkens vestende.
 Gravkrypterne var alle indrettet forud for den 
tid, der belyses gennem kirkens regnskaber. De 
nærmere omstændigheder omkring tilkomsten 
er således ukendte, men bestanden har ligget fast i 
hvert fald siden 1600-tallets slutning. I forbindel-
se med sin generelle beskrivelse af kirken omtalte 
N. S. Bøgh de samme otte krypter, dog til dels 
med andre ejernavne, ikke sjældent refererende 
til tidligere (oprindelige?) ejere.372

 Bemærkelsesværdigt er det, at de murede begra-
velser med en enkelt undtagelse var koncentreret 
i kirkens østende, tæt ved alteret. I modsætning 
hertil fordelte de mange jordfæstebegravelser sig 
over hele kirken. De murede gravkamre synes i 
høj grad at være gået i arv og således at være for-
blevet i visse slægters eje, og der er kun få do-
kumenterede eksempler på egentlige salg. Måske 
for at imødekomme en efterspørgsel fra borgere, 
der ikke var i besiddelse af egen muret begravelse, 
erhvervede kirken 1728 en ledig krypt, hvor in-
teresserede kunne købe sig plads (†eftermiddel-
alderlig begravelse nr. 3). Her blev også en række 
personer med tilknytning til militæret nedsat. 
Egentlige embedsbegravelser synes kirken deri-
mod ikke at have rummet, dog muligvis undtaget 
en begravelse i koret (nr. 1), som kan have haft en 
funktion som præstebegravelse i 1600-tallet.
 Taksterne for begravelser blev 1698 fastsat som 
følger, blandt andet for at skaffe midler til ‘kirkens 
store brøstfældighed at reparere’: En muret begra-
velse til to lig med ligsten i koret kostede 32 rdlr., 
i midtergangen samt i tværgangene foran koret 
24 rdlr., mens der for åbning af en eksisterende 
gravkrypt fremover skulle betales 10 rdlr., såfremt 

afdøde var af adelsslægt, og 2 til 4 rdlr. for perso-
ner af ‘privat stand’. En jordfæstebegravelse for en 
voksen kostede i koret 10 rdlr. (med ligsten 16 
rdlr.), for et barn 6 (8) rdlr. og for et spædbarn un-
der tre måneder 3 rdlr. I midterskibet var de tilsva-
rende takster mellem 12 og 2 rdlr., i sideskibene 
og under midterskibets stolestader 6 til 2 rdlr.42

 Ændringer og istandsættelser. Op gennem 1700-
tallet måtte gulvet jævnligt omlægges over sunk-
ne begravelser, og der udførtes mindre repara-
tioner på blandt andet lemmene til de murede 
gravkrypter. I 1780’erne var kirkens begravelser 
næsten fyldt op, således at der kun var plads til ‘et 
eller to lig mere’.23 Som følge heraf blev en muret 
begravelse i koret (nr. 1, jf. ndf.) åbnet og istand-
sat, men synes dog ikke taget i anvendelse på ny. 
Begravelser i kirken ophørte i løbet af 1790’erne 
og blev endelig forbudt ved lov i 1805.
 1834 blev fire murede begravelser, som kirken 
legatmæssigt var forpligtet til at vedligeholde, un-
dersøgt. De to (nr. 4 og nr. 8) syntes tømt ved en 
tidligere lejlighed, mens kisterne i de to andre (nr. 
6-7) blev repareret. Ved istandsættelsen 1855 blev 
de to førstnævnte sløjfet, mens sidstnævntes ind-
hold af kister 1868 blev overført til Lundsgaards 
begravelse (nr. 3), som derpå tilmuredes.115 1937-
38 foretoges udgravninger i kirkegulvet i vesten-
den i forbindelse med støbning af fundamenter-
ne til det nye orgel (s. 1998). I denne forbindelse 
konstateredes spor efter ældre begravelser i form 
af knogler, rester af parykker og kvindefletninger 
samt kistebeslag.373 1944 indrettedes Lundsgaards 
begravelse til beskyttelsesrum.
 I det følgende er de murede begravelser be-
skrevet efter deres geografiske placering (koret, 
korets søndre sideskib, korets nordre sideskib (sa-
kristiet) samt vestenden). For hver begravelse an-
gives om muligt type, beliggenhed, ejerforhold, 
større istandsættelser og kendte begravelser. De 
opgivne datoer er, hvor intet andet er nævnt, 
den dato, hvor betalingen for begravelsen fandt 
sted, altså ikke døds- eller begravelsesdatoen. De 
mange jordfæstebegravelser er ikke medtaget 
her, men oplysning om dem kan findes i kirkens 
regnskaber. udeladt er endvidere en række per-
soner, hvor det ikke kan afgøres, i hvilken af de 
murede begravelser, de blev nedsat.

PEDEr JuELS KaPEL · †EFTErMIDDELaLDErLIGE BEGraVELSEr
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1) ‘De gamle præsters begravelse’374 eller sognepræst 
Anders Jørgensen Mands begravelse (jf. epitafium 
nr. 5 og gravsten nr. 8). En muret, hvælvet be-
gravelse i koret lige foran alteret, ca. 5×4,5 alen 
(ca. 313×282 cm) og dækket af en ligsten.375 Be-
gravelsen kan være indrettet af anders Jørgen-
sen Mand o. 1641, samtidig med at han lod den 
dække af sin ligsten (jf. s. 2029), men det kan 
ikke udelukkes, at der er tale om en ældre em-
bedsbegravelse for kirkens præster. 1719 tilhørte 
begravelsen Margrethe Knudsdatter, som må ha-
ve overtaget den efter sin første ægtemand, sog-
nepræst Hans Sørensens død i 1690,376 hvilket 
kan bestyrke antagelsen om, at begravelsen har 
været forbeholdt præsterne. Dog er denne prak-
sis ophørt før sognepræst Bent Pedersen Tops 
død 1698, idet såvel han som hans efterfølgere 
alle nød fri jordfæstebegravelse i midterskibet.377 
Som følge af pladsmangel i de øvrige begravel-
ser valgte man 1787 at optage gravstenen for 
at undersøge, om den dækkede over en krypt. 
Krypten, som viste sig ikke at være ‘nogen or-
dentlig åben begravelse, men alene et muret hul 
under jorden’, indeholdt ti små og store kister, 
hvoraf den yngste bar årstallet 1696. Året efter 
blev rummet istandsat, nogle af kisterne fjernet 
og knoglerne lagt i benkister,378 men krypten sy-
nes ikke at være taget i anvendelse på ny.

Begravede: Sognepræst anders Jørgensen Mand †30. 
juni 1654; hans hustru anna Pedersdatter †3. maj 1677; 
anna Pedersdatters anden ægtemand, sognepræst an-
ders Poulsen, †17. juli 1677 (jf. epitafium nr. 5).

2) Købmand Jesper Jacobsen Bagers begravelse (jf. ly-
sekrone nr. 2 og †gravsten nr. 4). En muret begra-
velse beliggende midt i koret under den store ly-
sekrone og dækket af en ligsten.357 1719 tilhørte 
begravelsen annanias Jespersens enke, Sidsel.298 
1775 var den meget forfalden, og 1784 repare-
redes nedgangen med egetømmer,379 formentlig 
for at kirken fremover kunne sælge begravelses-
pladser i den.380

Begravede: Dødfødt barn af Johan Petersen Hop-
pensach 11. okt. 1694; købmand Poul Jespersen Bager 
20. okt. 1698 (†fontegitter s. 1969,†kirkeskib nr. 1); 
annanias Jespersens enke, Sidsel, 8. okt. 1727; Holger 
Bager 10. juni 1731; Engel Bager 17. aug. 1747; jomfru 

anna annaniasdatter 9. dec. 1760; Provstinde Tved 22. 
dec. 1766; Niels rasmussens hustru, Dorthea Kragh, 2. 
juli 1785. Hendes første ægtemand, købmand, eligeret 
mand, Niels Carlsen, blev samtidig overført hertil fra 
en anden åben begravelse (uvist hvilken), hvor der var 
betalt for hans nedsættelse 24. april 1782;381 købmand 
Niels rasmussen 4. okt. 1786.

3) Palle Rodsteens eller Lundsgaards begravelse, si-
den ‘kirkens begravelse’ (jf. herskabsstol nr. 1-2) 
(fig. 154). En muret, hvælvet begravelse, ‘meget 
større og bedre end nogen af de andre’,366 belig-
gende østligst i korets søndre sideskib under det 
nuværende Juels kapel. Begravelsen er antagelig 
indrettet i 1500-tallet, idet den må formodes at 
have dannet ramme om de adelige begravelser i 
kirken i sidste fjerdedel af dette århundrede. 1641 
erhvervede Palle rodsteen til Lundsgaard begra-
velsen efter kongeligt påbud til borgmestre og råd 
om at sælge en passende begravelsesplads i kirken 
til ham,382 og 1719 tilhørte den baronesse anna 
Sidonie Podebusk til Lundgaard (jf. herskabsstole 
s. 1990).383 1722 noterede kirkeværgen, at graven 
ikke havde været benyttet eller vedligeholdt i 26 
år, men lå hen til beskæmmelse for kirken, og 
1726 erklæredes den hjemfalden til kirken.384 I 
forbindelse med sin redegørelse for de murede 
begravelser meddelte N. S. Bøgh 1770, at kryp-
ten, der da tilhørte kirken, rummede mange ‘ade-
lige lig’ fra Lundsgaard, men da kisterne ikke bar 
indskrifter, var det uvist, hvem der lå i dem.366

 Begravelsen er efter alt at dømme identisk med 
‘kirkens begravelse’, som kirkeværge andreas  Høyer 
på kirkens vegne erhvervede 1728 for 6 rdlr. 4 
mark efter ordre af biskop Lodberg.385 1736 blev 
krypten renset for skarn og kisterne stablet, lige-
som den forsynedes med en egeramme og to nye 
lemme med lås og nøgle; 1759 lagde murerme-
ster Peter Sivert et gulv af mursten over krypten, 
hvor der hidtil blot havde været grus og sand.242 
1788 blev nogle kister flyttet til side, så der var 
plads, hvis nogen skulle ønske at blive nedsat i 
begravelsen.42

 1868 blev kisterne fra Burenæus’ og Glysings 
begravelser under korets nordre sideskib (nr. 6-7) 
overført til Lundsgaards begravelse, hvis indgang 
derpå tilmuredes.137 Da kirken 1944 blev på-
budt at indrette beskyttelsesrum i krypten, blev 
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25 voksen- og 10 barnekister udtaget og genbe-
gravet i det nordvestlige hjørne af Kerteminde 
Gl. Kirkegård (jf. ndf.).386 Krypten er i dag møb-
leret med tre bænke og benyttes i forbindelse 
med besøgsaktiviteter i kirken.

Begravede: Palle van Mehlen til Lundsgaard begr. 6. dec. 
1576,387 hans hustru anne Lauridsdatter Knob begr. 
17. febr. 1581388 og ægteparrets datter Ellen van Meh-
len begr. 1. jan. 1588, antagelig alle her.389 Endvidere 
Vibeke Tønnesdatter Friis, begr. 6. april 1666;390 hen-

des ægtemand, Markor rodsteen begr. 16. febr. 1671 
‘med adelig pomp’ (jf. herskabsstole nr. 1-2);391 Marcor 
Lützow 20. april 1697; Nikolaj Jacobsen Bierfrynd 10. 
nov. 1736;392 Margrethe Balum (gift med Johan Jør-
gen Hoppensach) 19. juli 1748; Hans Kellinghuusens 
hustru, Elisabeth Trochmand,393 5. jan. 1750; kapellan 
Peder Bouchorsts spæde barn 19. febr. 1754; købmand 
Jørgen Thestrup 25. febr. 1757; generalmajor adam 
Levin von Linstow 24. marts 1757 (jf. †kiste nr. 4, 
kisteplade nr. 1); regimentsfeltskærer Frantz Herman 
Schmalz 5. aug. 1757 (jf. †kisteplade nr. 1); general-
major von Linstows hustru, Dorthea Margaretha von 

†EFTErMIDDELaLDErLIGE BEGraVELSEr

Fig. 154. Interiør af †eftermiddelalderlig begravelse nr. 3, ‘Lundsgaards begravelse’, 
ved tømningen 1944 (s. 2040). Indrammet fotografi i søndre sideskibs 2. fag. – Interior 
of †post-medieval grave no. 3, ‘Lundsgaard’s grave’, at the exhumation in 1944.

129



2042 Kerteminde · SKt. laurentii KirKe

Kamps,394 23. nov. 1763; Jørgen Thestrups hustru, 
Pernille Ottesdatter Langemach, 17. okt. 1766; major 
Bendix Ludvig Pflueg, 22. jan. 1770 (jf. †kisteplade nr. 
2); kaptajn Pultz’ spædbarn 20. juli 1772; major von 
Bruuns hustru, Frederikke Jørgine Pultz, 23. juli 1772 
(jf. kisteplade nr. 2); kapellan Jens Ibsen 22. dec. 1778; 
kancelliråd Friderich Petersen 28. aug. 1779 (jf. ki-
steplade nr. 3);395 kaptajn Frederik Pultz 2. sep. 1784 
(jf. †kisteplade nr. 3); fru kaptajn Pultz 19. febr. 1788 
(formentlig her); ‘fru Petersen’, d.e. Karen Møller (jf. 
kisteplade nr. 3) 15. marts 1791.

Kister. Forud for kryptens tømning 1944 blev 
dens kister undersøgt af lokalhistorikeren V. 
Woll.396 Der fandtes i alt 25 voksenkister og ti 
barnekister, udført af ege- og fyrretræ i vanlig, 
profileret barokfacon, de fleste umalede og de 
større forsynet med inderkiste. Ligene lå omgivet 
af fyldmateriale som høvlspåner og halm. I tre 
barnekister fandtes i alt 16 hønseæg henlagt un-
der ligene (jf. ndf.), formentlig som en slags op-
standelsesamuletter. Størstedelen af kisterne blev 
nedgravet på kirkegården, dog findes to kister 
bevaret i Odense Bys Museer. Enkelte kister blev 

desuden registreret og/eller fotograferet forud 
for nedgravningen.
 *Kister. 1) (Fig. 155), 1710, barnekiste, 109×45 
cm, 37 cm høj, med ophøjet, profileret låg. Selve 
kisten er umalet, mens de malede ornamenter er 
hvide: På låget ses foroven Jesumonogram »IHS« 
samt et krucifiks, midt på er en cirkulær medaljon 
i bladværksramme, hvori er et spejlmonogram 
»IGIS« og derunder årstal »1710«, og nederst et 
kranium over krydslagte knogler. I hjørnerne er 
bladværk, og på kort- og langsiderne ses engle-
hoveder i bladslyng. I Odense Bys Museer (inv.nr. 
554/1947).
 2) (Fig. 156), 1719, tilhørende anne Marie Ja-
cobsdatter Norup (jf. †begravelse nr. 7), 190×54 
cm, 70 cm høj, med ophøjet, profileret låg. Selve 
kisten er sortmalet, de malede ornamenter hvide: 
På låget er øverst et krucifiks, midt på ses en høj-
oval medaljon i laurbærkrans og akantusramme 
med initialerne »aMIDN« (for anne Marie Ja-
cobsdatter Norup) samt årstal »1719«, og nederst 
er forkrænkelighedssymboler: Et timeglas samt 

Fig. 155. *Kiste nr. 1, 1710, tilhørende »IGIS« (s. 2042). I Odense Bys Museer. Foto arnold Mikkelsen 2007. 
– *Coffin no. 1, 1710, of »IGIS«.
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kranium over krydslagte knogler. I hvert hjørne 
er en basunblæsende engel med en palmegren i 
hånden, og på kort- og langsiderne ses kerubho-
veder omgivet af bladværk. I Odense Bys Museer 
(inv.nr. 586/1949).
 †Kister.397 1) 1710, barnekiste, sortmalet med 
malede ornamenter. På låget Jesumonogram »IHS« 
samt initialer og årstal »MrML ID 1710«. 2) 1716, 
barnekiste, sortmalet med malede ornamenter. På 
låget initialer og årstal »OJ.[ulæseligt]T 1716«. 3) 
1733, voksenkiste, med malede ornamenter. På 
låget Jesumonogram »IHS« samt initialer og årstal 
»MJDG 1733«. 4) (Fig. 157), 1757, tilhørende ge-
neralmajor adam Levin von Linstow (jf. kistepla-
de nr. 1), 200×80 cm. Kisten, som var den største 
i krypten, var betrukket med læder. På hver lang-
side var tre kistebeslag af jernblik med bærehank 
af smedejern, symmetrisk opbyggede med blad-
værk omkring et krucifiks. En side af kisten blev 
midlertidigt hensat på Kerteminde Museum, men 
er ikke bevaret.386 5) (Fig. 177), inderkiste, inde-
holdende et velbevaret kvindelig med hænderne 

foldet over livet og iklædt en vid, plisseret kjole 
samt kyselignende hovedbeklædning. 6) Voksen-
kiste, 188×78 cm, af egetræ. 7) Barnekiste, 74×35 
cm, af egetræ, med stærkt profileret låg.
 Kisteplader. 1) (Fig. 158), 1757. adam Levin von 
Linstov (Linstow), generalmajor af kavaleriet, *10. 
nov. 1689 på sit fædrene gods Linstov i Mecklen-
burg, opfostret i Danmark som kgl. page, beskik-
ket som kgl. officer 1709, som ritmester 1711, 
som oberstløjtnant 1737, som oberst 1747 og 
som generalmajor af kavaleriet 1755; gift 6. juni 
1713 med Dorthea Margreta (Margaretha) von 
Kamps og velsignet med en søn og fem døtre, »af 
hvilcke de 2de begge udi Enke Stand enu Sørge-
ligst efterleve«; †4. marts 1757. »Har altsaa beviist 
Sig i Sin Konges tienneste Troe og Tapper I 48 
aar/ Levet udi Sit ægteskab From og Faderlig i 
44 aar/ og været udi denne Verden/ oprigtig For 
Gud/ og reedelig mod Sin Næste/ udi 67 aar 3 
maaneder og 22 dage« (jf. †kiste nr. 4).
 Tin; 43×33 cm, med hvælvet, asymmetrisk 
skriftfelt hvorpå der er indskrift med fordybet 

Fig. 156. *Kiste nr. 2, 1719, tilhørende anne Marie Jacobsdatter Norup (s. 2042). I Odense Bys Museer. Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – Coffin no. 2, 1719, of Anne Marie Jacobsdatter Norup.
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kursiv og versaler (navne). Fanen er formet som 
en rocaillekartouche med graverede grene og 
blade samt øverst Linstowslægtens våbenskjold. 
Optaget af krypten 1944 og ophængt på nord-
væggen i korets søndre sideskib.
 2) (Fig. 159), 1772. Frideriche (Frederikke) Jør-
gine Pultz, *25. sep. 1732 på ryegaard, datter af 
ritmester Peder Pultz og Edel Margrethe Gylden-
krone, gift 19. sep. 1766 med »sin sørgelig efterle-
vende Herre«, Jørgen Christian Bruun, major og 
kommandant af garnisonen i Kerteminde, †13. juli 
1772. Hun efterlod sig tre sønner og to døtre.
 Tin; 45×30 cm, med hvælvet, asymmetrisk 
skriftfelt med indskrift med fordybet skriveskrift 
samt versaler (afdødes navn). Fanen er formet 
som en rocaillekartouche med graverede blade. 
Optaget af krypten 1944 og ophængt på nord-
væggen i korets søndre sideskib.
 3) (Fig. 160), 1779. Friderich Petersen, kancel-
liråd, *22. jan. 1720 i Odense, gift 30. april 1759 

med Karen Møller på Hindemae, †18. sep. 1779. 
Indskriften afsluttes med gravvers.
 Tin; 46×33 cm, med hvælvet, asymmetrisk 
skriftfelt med indskrift med fordybet skriveskrift 
samt versaler (afdødes navn), udfyldt med sort. 
Fanen er formet som en rocaillekartouche med 
graverede blade. Optaget af krypten 1944 og op-
hængt på nordvæggen i korets søndre sideskib.
 †Kisteplader. 1) 1757. Frantz Herman Schmalz, 
regimentsfeltskærer ved det andet fynske kyras-
sérregiment, *12. april 1699 i altona, opdraget 
i Danmark og oplært af sin far, den berømte re-
gimentsfeltskærer Jacob Hendrich Schmalz, selv 
beordret som regimentsfeltskærer 24. dec. 1725, 
gift 15. juli 1732 med Cathrine Magdalene Smidt, 
nu sørgelig efterlevende, og velsignet i ægteskabet 
med 18 børn, hvoraf tre sønner og seks døtre lever, 
†30. juli 1757, 59 år gammel.398

 af tin. Det hvælvede skriftfelt havde indskrift 
med fordybet skriveskrift, mens fanen var prydet 

Fig. 157. †Kiste nr. 4, 1757, tilhørende generalmajor adam Levin von Linstow (s. 2043). Foto r. Nellemann 1944. 
– †Coffin no. 4, 1757, of general major Adam Levin von Linstow.
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med graverede ornamenter. Optaget af krypten 
1944. Denne eller en af de to øvrige †kisteplader 
blev stjålet fra sin plads på væggen i korets søndre 
sideskib 1978.399

 2) 1770.400 Bendix Ludvig Pflueg, major, *[1]693, 
g.m. Hedvig Munch, †[1770].398 Materiale, form 
og skrifttype som †nr. 1. Pladen var delvis fortæret 
af rust. Optaget af krypten 1944.
 3) 1784. Hans Friderich von Pultz, kaptajn, *14. 
september 1729, gift 10. april 1761 med Henri-
ette Elisabeth Pflueg, †29. aug. 1784.398 Materiale, 
form og skrifttype som †nr. 1. Optaget af krypten 
1944.

4) Kirkeværge og fattigforstander Jacob Mogensens 
begravelse. En muret begravelse i korets søndre 
sideskib, ‘næst op til’ Lundsgaards begravelse.298 
Begravelsen målte 305×195 cm i længden og 

bredden, 165 cm i højden, og en muret lyska-
nal førte fra gravkammeret til et kældervindue.401 
Formentlig identisk med købmand Jens Ottesen 
Langemachs begravelse, omtalt af N. S. Bøgh 1770 
(jf. †lukket stol nr. 5).366 Efter Langemachs død 
1728 erhvervede hans arvinger begravelsen for 
24 rdlr. Langemach havde desuden stiftet et le-
gat på 20 rdlr. til gravens vedligeholdelse.402 1741 
repareredes den med to nye låger,36 men allere-
de 1755 var de ganske rådne og måtte udskiftes 
med to nye lemme af fyrretræ, som atter forny-
edes 1787.403 De gentagne reparationer skyldtes, 
at begravelsen manglede ‘træk og lufthuller’.404 
Ved en undersøgelse af gravkammeret omkring 
1834 konstateredes, at det var fyldt med gulvop-
fej, men tilsyneladende uden kister. I forbindelse 
med istandsættelsen 1855 blev begravelsen sløjfet 
og dækket med fast gulv.115 under installationen 

Fig. 158-159. 158. Kisteplade nr. 1, 1757, for generalmajor adam Levin von Linstow (†1757) (s. 2043). 159. Ki-
steplade nr. 2, 1772, for Frederikke Jørgine Pultz (†1772) (s. 2044). Foto Henrik Wichmann 1998. – 158. Coffin 
plate no. 1, 1757, of general major Adam Levin von Linstow (†1757 ). 159. Coffin plate no. 2, 1772, for Frederikke Jørgine 
Pultz (†1772 ).
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af et nyt varmeanlæg 1949 blev det tilmurede 
gravkammer i den vestlige del af korets søndre 
sideskib (denne eller nr. 5) åbnet. Det rummede 
fire †kister af egetræ, stående to og to oven på 
hinanden, men sammensunkne. Endvidere fand-
tes kistebeslag, rester af silkepudevår og fjer.401

Begravede: Barn af Jørgen Matthiessen Thestrup 25. sep. 
1716;405 Jacob Mogensens hustru 4. marts 1717; spæd-
barn af Jørgen Matthiessen Thestrup 7. juni 1719; Jens 
Ottesen Langemach 30. sep. 1728.406

5) Borgmester Johan Adam Merchels begravelse. En 
muret begravelse til to lig, vistnok beliggende 
lige for indgangen til korets søndre sideskib og 
1706 erhvervet af Johan adam Merchel for 16 
rdlr.407 1770 var den eneste arving til begravelsen 
major Henrik Flindt gennem hustruen Vilhel-
mine Merchel.408 Det kan være denne, der blev 
åbnet og undersøgt 1949, jf. nr. 4.

Begravede: Borgmester Johan adam Merchels mor, 23. 
dec. 1709; borgmester Merchels yngste søn 10. okt. 
1730; borgmester Merchel 28. juli 1733; borgmester 
Merchels enke, Vilhelmine Merchel,409 30. jan. 1742; 
tre børn af løjtnant Flindt henholdsvis 7. okt. 1743, 21. 
sep. 1744 og 26. juli 1745; tolder Christen Carl Mer-
chel 22. juni 1746; endnu et barn af løjtnant Flindt 1. 
sep. 1746; et barn af ritmester Flindt 4. nov. 1757.410

6) Borgmester og landsdommer Johan Rudolph Bure-
næus’ begravelse (jf. altertavle s. 1948). En hvælvet, 
muret begravelse østligst i korets nordre sideskib, 
lige ved alteret.411 Identisk med sognepræst og provst 
i Dalby, Mathias Testrups begravelse.412 1757 blev 
begravelsen dækket med 30 mursten.36 O. 1834 
blev krypten undersøgt og kisterne repareret.115 
Ved en ny undersøgelse foretaget i 1868 i for-
bindelse med indretningen til fyrkælder (s. 1941) 
konstaterede overlæge Westphalen, at begravel-
seshvælvet rummede 10-12 små og store kister, 
samt at luften dernede var ‘i høj grad fordærvet, 
muggen, rådden’. For at hindre den usunde luft 
i at trænge op i kirken blev kisterne flyttet til 
Lundsgaards begravelse (nr. 3), som derpå tilmu-
redes.413

Begravede: Jomfru Christianie Charlotte amshoffen 12. 
aug. 1705.

7) Borgmester og kirkeværge Johan Glysings begra-
velse (jf. hvælv (s. 1932), (†)korgitter (s. 1970), 
†vægpaneler (s. 1974), †lukket stol nr. 1, †orgel 
nr. 2 og †ligklæde nr. 1). En muret, hvælvet be-
gravelse i korets nordre sideskib ved Burenæus’ 
begravelse (nr. 6).414 Begravelsen havde en lysåb-
ning ud mod kirkegården og nedgang fra koret 
gennem skillerummet mellem koret og nordre 
sideskib.254 Johan Glysing erhvervede begravel-
sen i sin tid som kirkeværge, det vil sige efter 
1672,415 og skænkede til dens vedligeholdelse 
indtægterne af en vindmølle, som stod nord for 
byen.416 Ved enken anna Mølkens død 1699 gik 
begravelsen i arv til kirkeværge Christoffer Mogen-
sen.417 1755 blev en stor taskelås for begravelsen 
repareret.42 O. 1834 blev begravelsen undersøgt 
og kisterne istandsat.115 1868, da begravelsen atter 
undersøgtes sammen med nr. 6, konstateredes, at 
den rummede 10-12 små og store kister, hvoraf 
flere var faldet sammen, således at der lå knogler 

Fig. 160. Kisteplade nr. 3, 1779 for kancelliråd Fride-
rich Petersen (†1779) (s. 2044). Foto Henrik Wich-
mann 1998. – Coffin plate no. 3, 1779, for state chancellor 
Friderich Petersen (†1779 ).
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og kisterester på gulvet, samt at begravelsen var 
meget fugtig. Kisterne blev flyttet til Lundsgaards 
begravelse (nr. 3).413

Begravede: Borgmester Johan Glysing 9. nov. 1696; Jo-
han Glysings enke, anna Mølken, 24. febr. 1699; Jo-
han Glysings søster, anne Glysing, 30. april 1700; fire 
børn af købmand Jørgen Nielsen henholdsvis 8. febr. 
1701, 13. juli 1709, 27. aug. 1710 og 19. sep. 1710;418 
et spædbarn af anne Christophersdatter, Christoffer 
Mogensens datter, 14. nov. 1718; anne Christophers-
datter 18. nov. 1718; anne Marie Jacobsdatter Norup 
(jf. *kiste nr. 2)419 gift med ‘lille’ Johan Glysing (Johan 
Glysings søsterdatters søn), 18. okt. 1719; Christoffer 
Mogensen 21. april 1731; Christoffer Mogensens hu-
stru, Margrethe Glysing, 25. marts 1733.

8) Købmand Thomas Johansens begravelse, siden borg-
mester Peder Christian Schiøtz’ begravelse (jf. alter-
skranke (s. 1966) og †lukkede stole nr. 4 og 6). En 
muret begravelse til to lig, beliggende i kirkens 

nordvestre hjørne under orglet og bag kvinde-
stolene, erhvervet af Thomas Johansen 1705 for 
16 rdlr.420 Hans enke, Hylleborg Maria Jacobsdat-
ter Bager, var 2° g.m. borgmester Peder Christian 
Schiøtz, og parret lod en lukket stol opføre over 
begravelsen. De skænkede 13 rdlr. til kirkens re-
paration,42 og 1751 legerede enken 100 rdlr. til 
begravelsens og kirkens vedligeholdelse.421 O. 
1834 blev begravelsen undersøgt, men indeholdt 
kun nogle kistebeslag af jern, 1837 blev den ren-
set og lemmen repareret, og 1855 sløjfet og dæk-
ket med fast gulv.422

Begravede: Købmand Thomas Johansen 27. marts 1713; 
borgmester Peder Christian Schiøtz 28. okt. 1747; 
Hylleborg Maria Jacobsdatter Bager 9. febr. 1758.

GraVuDSTYr

1) (Fig. 161, jf. også fig. 129), o. 1630-1660. En 
kårde og et par støvler, fastgjort på en sortma-
let trætavle. Kården, der er forsølvet, har våben-
smedemærke for Johannes Wundes den yngre i 
Solingen (†1630) i form af et profilvendt, kro-
net mandshoved med fuldskæg.423 Støvlerne er 
af brunt skind med høj hæl og vide skafter, der 
flere steder er gennemskåret. Ifølge traditionen 
tilhørte udstyret en dansk officer, som faldt på 
kirkegården efter en heltemodig indsats mod 
svenskerne under kamphandlingerne i Kerte-
minde 31. oktober 1659 (jf. s. 1914). N. S. Bøgh 
meddeler, at officeren blev begravet i koret, og at 
der opsattes en tavle over ham, som dog aldrig fik 
nogen indskrift.424 Ophængt højt på den sydlige 
hvælvkappe i korets 2. fag (ved epitafium nr. 5).
 2) (Jf. fig. 125), o. 1748. Kårde og skede, til-
hørende oberstløjtnant andreas Crane. Ophængt 
højt på den søndre hvælvkappe mellem midter-
skibets 4. og 5. fag (ved epitafium nr. 3) over det 
sted, hvor Crane blev begravet.425

 3) O. 1750. Kommandostav, sporer, kårde og 
skede, tilhørende generalmajor adam Levin von 
Linstow (jf. †eftermiddelalderlig begravelse nr. 3, 
†kiste nr. 4, kisteplade nr. 1). Genstandene er op-
hængt højt på den østlige hvælvkappe i korets 
søndre sideskibs 2. fag over nedgangen til Lunds-
gaards begravelse, hvor von Linstows lig blev 
nedsat 1757.

Fig. 161. Kårde og støvler, o. 1630-1660 (s. 2047). Foto 
Henrik Wichmann 1998. – Rapier and boots, c. 1630-
1660.

†EFTErMIDDELaLDErLIGE BEGraVELSEr · GraVuDSTYr
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 *4) (Fig. 162), 1700-tallet, tre hønseæg. I for-
bindelse med tømningen af Lundsgaards begra-
velse (nr. 3) fandt man i alt 16 hønseæg fordelt i 
tre barnekister. æggene er velsagtens lagt i kister-
ne som opstandelsesamuletter. Tre af de 16 æg er 
bevaret i Kertemindeegnens Museer (KTM inv.
nr. aI-38).

KIrKEGÅrDSMONuMENTEr

1) (Fig. 163). 1820,426 over Marie Benedicte Palu-
dan Müller, f. rosenstand Goiske, *1775, †1820, 
(mor til forfatteren Frederik Paludan Müller), 
samt afdødes mor, anne Catrine rosenstand 
Goiske, f. Kierulf, *1746, †1805.
 Tavle af hvid marmor, 56×91 cm. Indskrift med 
fordybede versaler, udfyldt med sort. I hjørnerne 
er påsatte bronzerosetter, den øvre venstre mang-
ler. Stenen, der havde været anbragt på kirkens 
sydmur på et stakithegnet gravsted,31 blev i en 
årrække opbevaret i Kertemindeegnens Museer. 
Derpå atter anbragt på sydmuren, 2. fag fra øst.
 2) O. 1820, over Hans Otte Bruun, købmand, 
*15. juni 1734, †6. juli 1820. I sit sidste ægteskab 
gift i 17 år med »WE«, f. Larsen, *18. april 1762 i 
Svendborg, †<7. feb. 1836>.
 Liggesten af grålig kalksten med ortoceratit, 
165×109 cm, med to revner forneden. Stenen, 
der er uden dekoration, har indskrift med for-
dybet kursiv. Nederst sekundær indskrift med 

fordybede versaler <Som legatstiftere mindes de 
afdøde med tak af Kerteminde Kommune>.427 
1920 lå stenen syd for kirken. Siden flyttet til 
nordsiden.

 (†)KIrKEGÅrDSMONuMENTEr

*1) O. 1600, over »tho drenge og en liden pige 
...ist.ff...(Christoffer?) Gvldsmedts børn«.428

 42×42 cm, indfattet i en sekundær træramme 
(45,6×47 cm), indskrift med versaler. Stenen, der 
1948 blev fundet sønderslået i forbindelse med 
jordarbejder bag ejendommen Langegade 65-67, 
må antages at have ligget på kirkegården. I Kerte-
mindeegnens Museer (KTM inv.nr. 1751).429

 2a) O. 1763-65, over [Karen ... dater], †6. nov. 
1763.430

 Fragment af grå kalksten, 42×70×20 cm, for-
mentlig samhørende med nr. 2b og med (†)kir-
kegårdsmonument på den gamle kirkegård og i 
så fald tilhørende fattigforstander Christen Lau-
rentin. På den korte led har stenen indskrift med 
fordybede versaler, derunder spor af et rundt 
ornament, muligvis et skjold. Ved siden af dette 
er bevaret begyndelsesbogstaverne af en tolinjet 
indskrift, ligeledes med fordybede versaler, men 
udført på langs af stenen »Hie.../ e...«. På kirke-
gården syd for kirken, adskilt fra nr. 2b.

Fig. 162. Hønseæg, 1700-tallet (s. 2048). I Kerteminde-
egnens Museer. Foto arnold Mikkelsen 2007. – Hen’s 
eggs, 1700s.

Fig. 163. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1820, over Ma-
rie Benedicte Paludan Müller, f. rosenstand Goiske, 
(†1820) og hendes mor anne Catrine rosenstand 
Goiske, f. Kierulf, (†1805) (s. 2048). Foto arnold Mik-
kelsen 2007. – Churchyard monument no. 1, 1820, in 
memory of Marie Benedicte Paludan Müller, née Rosenstand 
Goiske, (†1820 ) and her mother Anne Catrine Rosenstand 
Goiske, née Kierulf, (†1805 ).
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 2b) (Fig. 165), o. 1763-65, over den »salige 
dannemand« C[hristen Laurentin]«, (købmand, 
fattigforstander, kirkeværge), *1718, [gift 1741, 
†1765].431

 Fragment af grå kalksten, 87×70×20 cm, for-
mentlig samhørende med nr. 2a og med (†)kir-
kegårdsmonument på den gamle kirkegård (s. 
2092). Indskrift med fordybede versaler. under 
indskriften et skjold i bladramme med initialerne 
»CLP aMMD« for Christen Laurentin Peiter-
sen432 og hustru anna Marie Michelsdatter. På 
kirkegården syd for kirken, adskilt fra nr. 2a.
 3a) 1772, genanvendt o. 1812, over I. Birkroed 
Christensen, købmand, *21. nov. 1773, † [1].(ulæ-
seligt)433 maj 1812.
 Liggesten af rødlig kalksten med ortoceratitter, 
146×73 cm, samhørende med (†)kirkegårdsmo-
nument nr. 3b.434 Stenen, der er uden dekoratio-

ner, har indskrift foroven med fordybede versaler. 
På kirkegården nord for kirken.
 3b) (Fig. 164), 1772, over ukendt.
 Fragment af rødlig kalksten, 73×146 cm. Frag-
mentet kan identificeres som en del af den grav-

Fig. 164. (†)Kirkegårdsmonument nr. 3b, 1772, over ukendt (s. 2049). Foto arnold Mikkelsen 2007. – (†)Churchyard 
monument no. 3b, 1772, in memory of an unknown deceased.

Fig. 165. (†)Kirkegårdsmonument nr. 2b, o. 1763-65, 
over købmand, fattigforstander og kirkeværge Chri-
sten Laurentin Peitersen (†1765) (s. 2049). Foto ar-
nold Mikkelsen 2007. – (†)Churchyard monument no. 2b, 
c. 1763-65, in memory of merchant, inspector of the poor and 
church warden Christen Laurentin Peitersen (†1765 ).

GraVuDSTYr · (†)KIrKEGÅrDSMONuMENTEr
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sten, der 1812 genanvendtes over I. Birkroed 
Christensen (nr. 3a).434 Omløbende profileret 
ramme og svejfet skriftfelt. Midt på ses en tværo-
val medaljon i akantusramme med indskrift i 
fordybet kursiv »anno 1772 den 20de [Ju]lii er 
denne Steen lagt«. Medaljonen flankeres af knæ-
lende engle. Den venstre blæser sæbebobler, og 
ved dens fod ses en trestilket blomst. Den højre 
støtter med venstre hånd et kranium mod venstre 
lår og rækker højre arm frem mod et svævende, 
vinget timeglas. Over medaljonen er et kerubho-
ved, under den palmegrene og kranium på kryds-
lagte knogler. Stenen bærer spor af reparation, og 
sæbeboblerne er delvist afslåede. På kirkegården 
syd for kirken.

†KIrKEGÅrDSMONuMENTEr

1) O. 1554, over Henrich Vestenkamp, billed-
snedker i Kerteminde, †1554, og hustru Maren 
Nielsdotter. 1770 var stenen den ældste på kirke-
gården, hvor den lå nord for kirken.435

 2) O. 1659, over Karl Niels Vestenkamp, †20. 
dec. 1659, »Hans alder 1629« (refererende til fø-
deåret, dvs. død 30 år gammel).436 Stenen lå lige 
ud for søndre kirkedør.
 3) O. 1823, over Nicolai Jensen, stempelpa-
pirsforhandler, †1. marts 1823, og hustru Barbara 
Kirstine f. Paarup, †21. dec. 1841.
 En marmortavle, som 1920 lå syd for kir-
ken.437
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NOTEr

1 Byhist 1, 22-24. Jf. Jørgen Elsøe Jensen, Danmarks 
Middelalderlige Byplaner. Fyn med omliggende øer, Odense 
1992, 61-65.
2 Erik Kroman (udg.), Danmarks Gamle Købstadslovgiv-
ning, Kbh. 1955, 497 f.
3 DiplDan 3, III, nr. 339.
4 DaAtlas VI, 612.
5 KancBrevb 31. dec. 1559.
6 Byen begærede fritagelse for indkvartering af lands-
knægte ‘... formedelst den store ildebrand, som er over-
gået deres by; dette kan imidlertid ikke tilstedes, da il-
debranden skyldes deres egen forsømmelighed, idet de 
ikke have adlydt Christian III’s befaling om at afbryde 
stråtage og tække med tegl.’ KancBrevb 21. april 1560.
7 KancBrevb 9. dec. 1631.
8 Veronica Frenks, »Michiel de ruyter – i kølvandet af 
en hollandsk søhelt«, Nyborg – før og nu, 2007, 35-38.
9 Byhist 1, 213-17.
10 HofmFund V, 278 ff.
11 HofmFund V, 275-82, samt LaFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1694-1717 (5. marts 1698).
12 Jørgen Elsøe Jensen (note 1) 64 f.
13 Frederik I.s Registranter 28. okt. 1526, Byhist 3, 234.
14 I DaKancReg nævnes 2. jan. 1550 en Skt. anne gård.
15 FyAktst I, 151 f.; Repert 2, III, nr. 6096; Byhist 1, 54.
16 FyAktst I, 152 f.; Repert 2, V, nr. 8780.
17 KancBrevb 23. sept. 1630; Resen, Fyn 284.
18 ra. DaKanc 108 a. Kirketjenere i Nyborg Len.
19 Woll, Kerteminde Sognekirke 642.
20 Thiele, Danske Folkesagn, 73; DaAtlas VI, 613.
21 Tang Kristensen, Danske Sagn V, 62.
22 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1848-57.
23 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1710-1819.
24 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915.
25 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39.
26 På en af de ældst kendte afbildninger af kirken og 
dens omgivelser, J. Elandts tegning fra 1659 (fig. 3), ses 
kirkegårdens mure mod vest, nord og øst dækket med 
røde tagsten, mens sådanne mangler mod syd, hvor der 
formentlig har været et stakit. 
27 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717.
28 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31.
29 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1704-31, 1732-93.
30 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1827-33.
31 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1820-39.
32 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1858-67.
33 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1868-76.
34 Det fremgår ikke klart, om det, der ses over porten, 
er et gravmæle på kirkegården bag den, eller om det er 
en fløjstang øverst på portalgavlen.
35 Da kirkegården sprang frem i Strandgade i forhold 
til byggelinjen, var en sådan placering naturlig, idet 
ganglinjen gik fri af Claus Bagers store stenhus, den 

senere Toldbod, der ligger i Strandgade lige syd for den 
nedlagte †kirkegård.
36 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
37 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31. Det kan tænkes, 
at porten har været udstyret med både køreport og 
fodgængerlåge(r), idet Florens Hansen allerede fem år 
senere fornyede fire låger (sml. ndf.).
38 Betegnelsen må her, såvel som i en række andre om-
taler, opfattes synonymt med fodgængerlågerne. Nav-
net lever endnu videre i Nordre og Søndre Kirkerist, 
navnene på de to fodgængerpassager nord og syd for 
kirken (jf. s. 1915).
39 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1704-31.
40 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1732-93.
41 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20.
42 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93.
43 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1786-1812.
44 Byhist 1, 112.
45 Byhist 2, 125.
46 En gennemgang af den nuværende kirkes bygnings-
historie (sml. ndf.) viser, at af korets nordre sideskib er 
kun østfaget samtidigt med resten, der altså må være 
opført under hensyntagen til ældre bygningsdele på 
stedet – et kor med en tilbygning på nordsiden. Først 
efter disses nedrivning er langhuskirkens to fag lange 
østafsnit fuldført.
47 under alle omstændigheder er tilstedeværelsen af 
kridt usædvanlig og forekommer tilsyneladende ikke 
andre steder på Fyn. Kridt kendes som byggemateriale 
fortrinsvis fra to større koncentrationer på Stevns samt 
på randersegnen og Djursland. Kvadrene i Kerte-
minde må uden tvivl være tilvejebragt fra en af disse 
to lokaliteter, snarest sidstnævnte, hvortil sejlafstanden 
er kortest.
48 Tykkelsen er i tårnrummet kun ca. 1 m. Det kan ikke 
helt udelukkes, at tårnet oprindelig kun var planlagt 
som en vestforlængelse af skibet, jf. et tydeligt bygge-
skel mellem 1. og 2. stokværk (fig. 8).
49 Dette betyder sandsynligvis, at den ældre kirkes vest-
gavl er helt nedrevet ved tårnets opførelse. Dette gæl-
der i hvert fald gavltrekanten og den øverste del af 
gavlmuren, hvor alt synligt murværk er samtidigt med 
tårnet.
50 ribbetypen er usædvanlig og kendes på Fyn tilsy-
neladende kun i det nærliggende Mesinge samt i syd-
kapellet ved Skt. Hans Kirke i Odense (DK Odense 
1308). Sidstnævnte, der dateres til o. 1525, gør sig des-
uden bemærket ved at ribberne er en hel sten høje, 
mens førstnævnte, der har helt samme udformning 
som i Kerteminde, sandsynligvis er noget ældre.
51 Oprindelige vestindgange i tårne er hyppige på Fyn 
i modsætning til det øvrige land. under alle omstæn-
digheder er døren ældre end 1600-tallets midte (jf. fig. 
3).
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52 Forholdet skyldes næppe en tidligere, højere place-
ring af gulvet. Dels mangler bjælkehuller til en sådan, 
dels ligger dørens tærskel blot et skifte under bunden af 
stokværkets lysåbninger. Årsagen er formentlig proble-
mer med at få trappens stigning til at stemme overens 
med etagehøjderne, jf. ndf. (sml. DK KbhAmt 1401).
53 De to østre nu tilmurede, mens åbningerne mod 
nord og syd optages af ‘uglekasser’.
54 En ofte fremført opfattelse, at disse åbninger og de 
tilsvarende i følgende stokværk skulle være skydeskår 
og have tjent til forsvar, er lidet sandsynlig. Åbningerne 
er, med deres ret gennemløbende vanger og vandrette 
sål, uegnede til formålet.
55 I bunden af lyssprækkerne ses ‘bagsiden’ af vestre 
skjoldbue fra midterskibets hvælv.
56 Døren tjener i dag som forbindelse mellem orgel-
værket i skibets vestende og den tilhørende blæser og 
bælg, der er anbragt i tårnets mellemstokværk i et der-
til indrettet ‘hus’ (sml. s. 1998).
57 I fald årstallet er korrekt, angiver det formentlig 
ibrugtagningen af den nye kirkes østre, ældste afsnit.
58 Pillen mellem 1. og 2. fag i nord er anbragt noget 
forskudt mod øst i forhold til skellet mellem fagene. 
Dette må skyldes, at 1. fag en kort tid har stået alene, 
mens pladsen for 2. fags nordmur endnu var optaget af 
en tilbygning til den ældre kirke.
59 Skævheden skyldes en fejlafsætning ved byggeriets 
indledning, idet den nye kirkebygning er påbegyndt 
for langt mod syd i forhold til den ældre kirkes mid-
terakse. For at de to arkaderækker med tilhørende 
højkirkemure kunne bringes i kontakt med østhjør-
nerne på den ældre kirkes skib (efter det tilhørende 
kors nedrivning), måtte begge mure skydes 30-40 cm 
mod nord. Som en direkte følge heraf er det søndre 
sideskib indvendig blevet 60-70 cm bredere end det 
nordre, ligesom alle tre østvinduer indvendigt sidder 
forskudt mod syd i de respektive vægge.
60 Det kan ikke udelukkes, at dele af vinduet er repræ-
senteret i den nederste del af denne blænding.
61 I søndre højkirkemur ses ca. 3,5 m under murkronen 
og umiddelbart øst for lodfugen en ca. 30×50 cm stor 
natursten indmuret bindigt med murflugten. Stenen 
skal formentlig ses i sammenhæng med et hul til et 
muranker herover og har da dannet modhold for anke-
rets forskud (sml. s. 1933).
62 Den flittige anvendelse af afrundede former giver ar-
kade- og hvælvpillerne en historiserende karakter, der 
kunne forlede til at regne dem som et resultat af re-
staureringen 1854-55. Dette er imidlertid ikke tilfæl-
det, hvilket fremgår af et stykke af den søndre hvælv-
pille mellem 1. og 2. fag, der er gemt bag epitafium nr. 
5 og her fremtræder uden det tykke pudslag.
63 Også dette må tages som udtryk for, at nordre sideskibs 
2. fag ikke er helt samtidigt med østafsnittet i øvrigt.
64 Her, som i østafsnittet, kunne formen antyde en æn-
dring af de tykt overpudsede piller ved restaureringen 

1854-55. En sondering ved foden af den vestre pille i 
sydrækken inde i den trækasse, der knytter sig til den 
nuværende opstilling af stolestaderne (jf. s. 1983 f.), 
viste imidlertid velbevaret, om end overkalket, fuget 
middelaldermurværk; pillernes form må derfor opfat-
tes som autentisk.
65 Den lidt forskellige udformning i nord og syd må 
skyldes problemer ved den midlertidige sammenbyg-
ning mellem østafsnittet og den ældre kirkes skib.
66 Jens rasmussen og anne riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 143.
67 Det er uvist, hvorvidt de reelt er opført af munkesten 
eller af Flensborgsten som kapperne.
68 HofmFund V, 278. Ifølge testamentet skænkedes 600 
rdlr. til indbygning af de resterende to hvælv i midter-
skibet og 600 rdlr. til hvælvene i sideskibene.
69 Tømrermester Christen Troelsen og murermester 
Christen må være samme person. af regnskabsnotitser 
langt ind i 1700-tallet fremgår, at hans arbejde omfatter 
både murer- og tømrerarbejde.
70 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Fyns Bispe-
ark. Indkomne breve fra Fyns herreder, Bjerge Herreds 
breve, 1553-1852.
71 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47.
72 Den 1979 sløjfede skorsten fra den underliggende 
kælder blev trukket op midt gennem skabsarrange-
mentet 1868 (s. 1941).
73 LaFyn. Den kgl. bygningsinspektør. Sager vedr. kirke-
bygningerne på Fyn o. 1896-1915.
74 Forhøjelsen af tårnet har primært været arkitektonisk 
betinget. Siden fuldførelsen af den senmiddelalderlige 
kirke havde tårnet fremtrådt meget undersætsigt, idet 
skibets tag skar langt op i tårnets østre gavltrekant.
75 Den er yngre end Lendorfs opmåling af kirkens 
nordside fra 1873 (fig. 18).
76 Den korrekte term for rummet er tårnrum; denne 
benyttes derfor i den aktuelle redaktion, trods kilde-
materialets næsten konsekvente anvendelse af beteg-
nelsen våbenhus.
77 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26.
78 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39. Den gamle ur-
skive sad umiddelbart over spidsen af dørens spidsbu-
ede spejl (fig. 3, 6). Det er sandsynligvis en fejl, når 
et spidsbuet spejl ikke er at se på Christoffer Fabers 
maleri af kirken (fig. 7).
79 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26; Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve 1710-1819, 1840-1915. Det fremgår ikke, 
hvilket af kirkens vinduer der tilmuredes, men det kan 
være det store midt i østgavlen, idet der brugtes hele 
8000 Flensborgsten i forbindelse med vinduesudskift-
ningens gennemførelse.
80 Kerteminde By- og Egnshistoriske arkiv, indb. ved 
Kristian Franzen Sinnet, 1982. Byhist 1, 51.
81 Højdeforskellen mellem højkirkemurenes remme, 
der i givet fald skulle have båret sideskibsspærene, og 
sideskibenes murkroner, overstiger ikke 1 m.
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82 De mangler bl.a. glasfalse.
83 Sandsynligvis fra den ældre †kirke, der blev nedrevet 
ved den senmiddelalderlige kirkes opførelse.
84 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1786-1812; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1811-20 .
85 LaFyn. Fyns Bispearkiv. Synsforretninger og andre 
indberetninger om kirkebygninger 1631-1702.
86 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Kristian Fran-
zen Sinnet (note 80).
87 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1868-76; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1834-1882.
88 Ved embedet. Synsprot. 1957 ff.
89 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
90 Mælken indeholder bindemidlet til farvningen; før 
brug blev kønrøgen dampet med 4 potter brændevin.
91 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-82.
92 Bøgh, 185.
93 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1979).
94 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143. De fleste af 
manuskriptets kirkebeskivelser ledsages af en tegning 
af den pågældende kirke; dette er dog ikke tilfældet for 
Kerteminde.

95 N. S. Bøgh var sognepræst i Kerteminde og Drigstrup 
1747-78 samt provst over Bjerge Hrd. fra 1761. Manu-
skriptet er udgivet med kommentarer af Birgit Bjerre 
Jensen, “Skiønne Efterretninger”. Provst Bøghs Beskrivelse 
af Kerteminde og Bjerge Herred 1770, Odense 1995. Side-
angivelserne i det følgende henviser til denne udgave.
96 Manuskriptet supplerer endvidere de i HofmFund V 
aftrykte gavebreve. N. S. Bøghs oplysninger blev ud-
nyttet med tak i supplementsbindet til Danske Atlas 
(VI), udsendt 1774. Jf. Bøgh 35.
97 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°. Copie af Beskrivelse 
over Kirkerne og Herregaardene i Fyen og Laaland af 
Sognepræsterne til General Major og Hofbygmester 
de Thura forfattet 1755. Tom I.
98 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
99 Jf. Ebbe Nyborg, »Lektorieprædikestole og katekis-
musaltertavler. Om inventarfornyelse i de sydvestjyske 
kirker i reformationsårhundredet«, Martin Blindheim 
(red.), Tro og bilde i Norden i reformasjonens århundre, 
Oslo 1991, 228 med tilhørende note 7.
100 L. M. Wedel, Indenlandske Rejse igjennem de betydelig-
ste og skjønneste Egne af de danske Provindser, I, 2, Kbh. 
1803, 146.
101 Den omtales således ikke i et tingsvidne fra 1660 
over de materielle skader efter kamphandlingerne, jf. 
Byhist 2, 14.
102 Byhist 2, 52.
103 Testamente dateret 30. nov. 1696 med ordlyd fast-
lagt 12. maj 1695. HofmFund V, 278 ff. Parret testamen-
terede desuden 100 rdlr. til henholdsvis præstens og 
kapellanens husleje og til latinskolen samt 500 rdlr. til 
byens fattige.
104 Befolkningstallet er behandlet i Byhist 2, 27.
105 Herman Madsen, »Kerteminde Barok«, Kunst 11. 
årg. 9, maj 1964. Madsen baserer sin teori på dels sti-
listiske forhold, dels personalhistoriske forhold af en 
noget spekulativ karakter. Der kendes kun få sikre vær-
ker af Hans Nielsen Bang, således prædikestolen i Nr. 
Åby Kirke samt prædikestolsopgangen, to stolegavle 
og †mandsstolene i Middelfart Kirke (alle Odense 
amt), mens en lang række værker er tilskrevet ham, 
jf. Weilbach, KunstLeks 1, 167. Om Hans Nielsen Bang 
se i øvrigt Mogens Bencard, »Hans Nielsen Bang. Bil-
ledhugger i Middelfart«, FyMi 1962, 230-256 og Sven 
arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen (Bang) og nogle 
samtidige billedskærere«, FyMi 1968, 216-229.
106 Peter Henriksen omtales i kilder fra 1670’ernes 
begyndelse, jf. Woll, Kerteminde Sognekirke 651 f. samt 
Arnvig 1968 (note 105) 219. Der kendes ingen værker 
fra Peter Henriksens hånd.
107 De forhold, der beskrives i en brandtaksation fra 
1761, stemmer i vidt omfang overens med de forhold, 
der skabtes o. 1700. LaFyn. Kerteminde købstadskomm.
ark. Brandtaksationsprot.
108 Tegningen omtales i LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 
1848-57; samt i korrespondancen i ra. Ministeriet for 

Fig. 166. altertavlen (s. 1948). Foto før 1875. I KglBibl. 
– The alterpiece. Before 1875.
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Kirke- og Undervisningsvæsenet. 1. kontor. Journalsager 
F 421 (1854).
109 Woll, Kerteminde Sognekirke 655 f., hvor det også an-
føres, at der flere steder i småejendomme i byen findes 
panelstykker, som kunne se ud til at stamme fra stole-
stader eller andet kirkeinventar.
110 »I alterbordet findes fra den katholske Tid et saakaldt 
relikviegemme, et lille firkantet rum til Helgenben 
ell. lign; det er selvfølgelig nu tomt«. Woll, Kerteminde 
Sognekirke 651.
111 Det kan ikke udelukkes, at det er denne niche, Woll 
beskriver som et relikviegemme (jf. note 110). Jf. også 
Jens Vellev, »altre og alterindvielser – særligt i Odense 
Stift«, FyMi 1975, 23-61.
112 Korrespondance i NM.
113 C. F. Bricka og S. M. Gjellerup, Den danske Adel i det 
16de og 17de Aarhundrede. Samtidige Levnetsbeskrivelser 
uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener I, Kbh. 1874-
75, 535.
114 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31. Senere benævnt 
guldgaloner, jf. bl.a. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20.
115 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1877-83.
116 Woll, Kerteminde Sognekirke 651.
117 Woll, Kerteminde Sognekirke 659.

118 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955; Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1877-83.
119 Således anfører N. S. Bøgh i begge sine indberetnin-
ger om kirken (fra 1755 og 1770), at altertavlen bærer 
årstallet 1675, jf. KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 
121. Det kan rejse tvivl om, hvorvidt den nuværende 
indskrift, som hidrører fra en renovering foretaget 
1926, er en korrekt genskabelse af den oprindelige.
120 Ved sit besøg i kirken 18. april 1816 betegnede 
Christian VIII altermaleriet som ‘mådeligt’, »en Judas 
givet en rød Paryk over sort Haar«. albert Fabritius, 
Finn Friis og Else Kornerup (udg.), Kong Christian 
VIII.’s dagbøger og optegnelser, II, 1, 1815-1821, Kbh. 
1973, 33.
121 N. S. Bøgh anfører, at indskriften afsluttes med or-
dene »Consul Civitatis Kiertemindensis«. Jf. KglBibl. 
Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 121 med tilhørende note 
112. Oversættelsen af den latinske indskrift er revideret 
ved Peter Zeeberg.
122 Dog var de oprindelige farver formentlig mere 
dæmpede, jf. NM. Indb. ved Mogens Larsen (1979). 
Endvidere korrespondance 1925 i NM.

Fig. 167. †Kalkmalet baldakin over prædikestolshim-
lens oprindelige placering i midterskibets sydside (s. 
1942). Foto Mogens Larsen 1979. – †Baldachin mural 
over the pulpit canopy’s original position in the south side of 
the middle aisle.

Fig. 168. Kirkens indre set mod øst. Foto o. 1900. I 
KglBibl. – View of the interior, looking east.
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123 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1868-76; Menighedsråds-
ark. Synsprot. 1862-1955
124 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1987).
125 Endvidere på storfeltet »a. Klein resaureret[!] 
– 1921«, på postamentet »Niemann. Forgylder« samt 
»B.P. Zacho 1840« og »N. Larsen 1828« og på søndre 
vinge »Juel Maler 1917« m.fl.
126 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1848-57; Menighedsråds-
ark. Synsprot. 1862-1955.
127 Oplysningen om, at altertavlen skulle være givet af 
Poul Skinkel findes i Hofmans Fundationer »En Smuk 
alter-Tavle, givet 1616 af en Skinkel«, jf. HofmFund V, 
275. allerede N. S. Bøgh gjorde dog opmærksom på, at 
det var en fejlagtig oplysning, formentlig opstået ved 
en sammenblanding med alterstagerne, jf. Bøgh 121 f. 
Indskriften er afskrevet i NM. Indb. ved Sophus Mül-
ler (u.å.).
128 Woll, Kerteminde Sognekirke 651; LaFyn. Menigheds-
rådsark. Synsprot. 1862-1955.
129 NM. Korrespondance 1925-26; LaFyn. Menigheds-
rådsark. Synsprot. 1862-1955.
130 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1979) og Bent 
Jacobsen (1987). Det oprindelige storfeltsmaleri var 
restaureret 1975-76, jf. NM. Indb. ved Jan Brøndsted 
(1975) og Ola Westerudd (1976).
131 Ej heller anførtes argumenter for synspunktet, der 
synes at have haft karakter af en umiddelbar antagelse 
snarere end at være resultat af en nærmere undersø-
gelse. Skrivelse fra Chr. axel Jensen til C. rindorf, 
Kerteminde, 3. marts 1925. I NM.
132 Kompositionsmæssigt udviser altertavlen med sin 
opbygning i to stokværk og de fritstående, flankeren-
de evangelistfigurer et vist slægtskab med altertavlen 
i Nakskov (DK Maribo 103 ff.) samt (†)altertavlen i 
Odense Skt. Knud (s. 539 ff.). Begge er dog langt stør-
re og rigere udformede. De er henholdsvis udført af og 
tilskrevet den o. 1662 afdøde Odense-mester anders 

Mortensen. Det er uvist, om anders Mortensens værk-
sted videreførtes efter hans død. Om anders Morten-
sen se Sven arnvig, »Billedskæreren anders Morten-
sen fra Odense og hans arbejder i fynske Kirker samt 
Nakskov Kirke«, FyÅrb II, 1942-46, 157-213.
133 Hans Nielsen Bang er tilskrevet altertavler i Balslev 
og Kavslunde kirker (Odense amt). Begge er små tav-
ler med fire frifigurer af evangelister, der dog ikke i ud-
præget grad ligner figurerne i Kerteminde, og tavlerne 
savner fuldstændig Kertemindetavlens rige bruskværk.
134 Resen, Fyn 284.
135 Bricka og Gjellerup (note 113) 535. Palle van Mehlen 
blev begravet i Kerteminde 6. dec. 1576, jf. s. 2041.
136 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
137 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1868-76, 1877-83.
138 Fynsk kirkesølv 63.
139 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; jf. også Fynsk 
kirkesølv 63.
140 FyAktst I, 1841, 151 f.; Repert 2, III, nr. 6096. Ved 
‘helligdom’ må forstås alterudstyr, hvis art dog ikke kan 
bestemmes nærmere.
141 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1704-31; jf. også Fynsk kirkesølv 136.
142 Eller »Oge«. Der er foretaget en rettelse i den gra-
verede indskrift.
143 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20; Menighedsråds-
ark. Synsprot. 1862-1955.
144 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1877-83.
145 Kanden nævnes først i inventariet for 1855, men er 
uden tvivl samhørende med den drejede fod. LaFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39, 1848-57.
146 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 122.
147 Bøgh 157.
148 avisklip 14. aug. 1990 i Kerteminde By- og Egns-
historiske arkiv. Kerteminde Kirke (Sct. Laurentius). 
a1464.
149 Kragh, Kerteminde 73. Tidspunktet for donationen 
fremgår ikke. Winther var kateket i Kerteminde 1873-
79, siden sognepræst i Pedersborg 1879-86 og i Ka-
strup 1886-1906, jf. Paul Nedergaard, Dansk Præste og 
sognehistorie 1849-1949, II, Kbh. 1954, 703.
150 Denne glorietype blev først almindelig fra midten 
af 1500-tallet. Dens tilstedeværelse i kisten er måske et 
tegn på, at Kristi grav også efter reformationen havde 
en liturgisk funktion i påskens kirkespil (og måske også 
som andagtssted?); et forhold, der også beskrives i sven-
ske beretninger. Jf. ulla Haastrup, »Medieval Props in 
the Liturgical Drama«, Hafnia 11, 1987, 143 og 145 f.
151 Jf. Haastrup 1987 (note 150) 143; ulla Haastrup, 
»Fynske malere i Claus Bergs værksted omkring 1510-
27«, Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1992, 48.
152 Dvs. de fremstår på hovedet, når låget er lukket.
153 Haastrup 1987 (note 150) 143; Haastrup 1992 (note 
151) 39-42 og 47 f. Selve snitværkets oprindelse er 
uvis. Det er af Chr. axel Jensen stilistisk bedømt som 

Fig. 169. Signaturer på altertavlens bagside (s. 1953). 
Foto arnold Mikkelsen 2007. – Signatures on the altar-
piece gable.
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lybsk værkstedsarbejde fra 1400-tallets slutning, men 
maleriernes detaljer, bl.a. de brede fødder, tyder på en 
lidt senere datering. Chr. axel Jensen, »Katolsk Kir-
keinventars Skæbne efter reformationen. Studier og 
Exempler«, ÅrbOldkHist 1921, 186 ff.
154 Graven i Mariager er hårdt restaureret med bl.a. ny-
opmaling, jf. Haastrup 1987 (note 150) 183. Endvidere 
er bevaret Kristusfigurer uden kiste fra Frørup Kirke 
(Svendborg amt), nu i Odense Bys Museer (inv.nr. 
KMO/1906/50c), og Tornby Kirke (Hjørring amt), 
nu i Vendsyssel historiske Museum (inv.nr. 17380). 
†Kristi grave er bevidnet arkivalsk i roskilde †Skt. 
Clare Klosterkirke (DK KbhAmt 146) og ribe Dom-
kirke (DK Ribe 420) samt omtalt i Næstved Skt. Pe-
ders Klosters dødebog, jf. Hans Jørgen Helms, Næstved 
St. Peders Kloster (Skovkloster), Næstved 1940, 339, jf. 
også DK Sorø 1138. Internationalt må fremhæves den 
velbevarede Kristi grav i klosterkirken i Wienhausen 
nær Celle i Tyskland, hvor kisten (fra 1448) indven-
dig i lågsiderne har malerier, delvist malet på hove-
det ganske som i Kerteminde. Jf. også Poul Grinder-
Hansen, »Public Devotional Pictures in Late Medieval 
Denmark«, Søren Kaspersen og ulla Haastrup, Images 
of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian 
Images in Medieval and Post-Medieval Europe, Gylling 
2004, 237 ff.
155 Haastrup 1987 (note 150) 138 ff. og 165 f.
156 afladslisten i Næstved Skt. Peders Klosters døde-
bog meddeler, at de, som gik omkring graven og bad 
for fred, godt vejr, Danmarks riges gode tilstand og for 
dem, som var begravet ‘her’, fik 80 dages aflad. Jf. Helms 
(note 154) 339, DK Sorø 1138. Et afladsbrev med sam-
me ordlyd knyttet til †Kristi grav i ribe Domkirke 
omtales angiveligt af ribeantikvaren Peter Terpager, jf. 
DK Ribe 420. For roskilde †Skt. Clare Klosterkirke 
fastslår et brev, udstedt af ærkebiskopperne for Lund 
og Nidaros samt en række biskopper 7. juli 1489, at de, 

som knælede ved Kristi grav og fremsagde bønner for 
‘vores kirkes, rigers og hele kristenhedens ro og fred’, 
opnåede 40 dages aflad. Repert 2, IV, nr. 6540. Se også 
Grinder-Hansen (note 154) 233-41. 
157 Jf. også Grinder-Hansen (note 154) 239.
158 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
159 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 144.
160 Jf. Bøgh 129 f.; DaAtlas VI, 613.
161 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1742-86.
162 Christian Molbech, Ungdomsvandringer i mit Føde-
land, bd. 2: Fragmenter af en Dagbog skreven paa en 
reise i Danmark 1813, Kbh. 1815, 98 f.
163 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-39; Indk. breve 
1820-39.
164 Jf. Woll, Kerteminde Sognekirke 659. Fra 1858 omtaler 
kirkens inventarier ‘en gammel og en ny messehagel’, 
fra 1881 i stedet ‘en rød og en sort messehagel’; anta-
gelig de samme. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1858-67, 
1877-83.
165 Bøgh, 122.
166 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47, 1848-57.
167 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-57; jf. også 
Woll, Kerteminde Sognekirke 657.
168 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 123.
169 Jf. også LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717.
170 LaFyn. Kerteminde købstadskomm.ark. Brandtaksati-
onsprot. 1761; Bøgh 123.
171 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955; jf. 
også Woll, Kerteminde Sognekirke 657.
172 Lokalhistorikeren V. Woll forespurgte 1928, om fon-
ten fandtes i Nationalmuseets samlinger, men svaret 
var negativt. Skrivelse fra V. Woll til Hugo Matthiessen 
7. febr. 1928, i NM.
173 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-82, 1848-57; Me-
nighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955
174 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1732-93; Bøgh 123.
175 LaFyn. Kerteminde købstadskomm.ark. Brandtaksati-
onsprot. 1761.
176 Bøgh 123.
177 Himlen optræder således ikke på den i synsproto-
kollen 1862 optegnede liste over inventar skænket til 
kirken. LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
178 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Bøgh 123.
179 Gitteret var endnu i kirken 1862, hvor det optræder 
på synsprotokollens liste over inventar skænket til kir-
ken. LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
180 HofmFund V, 278 ff.
181 Jf. LaFyn. Bispeark. Indkomne breve fra Fyns her-
reder, Bjerge Herreds breve 1553-1852 blev pengene 
givet »til Et Næt arbeit Guds huus til ære og Zirat«. 
En tilsvarende formulering findes i LaFyn. Kirkeinsp.
ark. rgsk. 1694-1717, mens ordlyden i det trykte te-
stamente er »Til et nyt arbeyde over Chors-Døren«, jf. 
HofmFund V, 279.
182 Ydermere havde keruberne en ganske usædvanlig 

Fig. 170. Detalje af oblatæske, 1721, med mester-
stempler for guldsmed Knud Povelsen i Kerteminde (s. 
1957). Foto Henrik Wichmann 1998. – Detail of wafer 
box, 1721, with Kerteminde goldsmith, Knud Povelsen’s 
master stamps.
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placering, idet sådanne figurer vanligt anbragtes flan-
kerende indgangen til koret, jf. Otto Norn, »Cherub-
motivet i østjydsk Kirkeinventar fra Baroktiden«, Smaa-
studier tilegnet Christian Axel Jensen paa hans 65 Aars 
Fødselsdag, Kbh. 1943, 129-36.
183 N. S. Bøgh noterer, at gitteret ikke bar anden ind-
skrift end ‘begge deres navne og årstallet 1698’. Kgl-
Bibl. Kallske Saml 377, I, 4°.
184 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1840-47; Indk. breve 
1820-39.
185 Woll, Kerteminde Sognekirke 655 f.
186 NMs protokol inv.nr. D 9265 samt korrespondance 
1924-25 i NM.
187 Skrivelse fra kirkeværge Emil andresen 30. nov. 
1925, i NM.; Woll, Kerteminde Sognekirke 655 f.
188 Jf. skrivelse fra kirkeværge Emil andresen 16. jan. 
1926, i NM. Det fremgår af ældre fotos i NM, at fi-
gurerne ved opsætningen 1925 placeredes anderledes 
end i dag. Jakob den yngre og Matthias ophængtes i 
nicherne på hver side af indgangen til søndre sideskib, 
andreas og Mattæus på de tilsvarende pladser i nordre 
sideskib med Johannes og Peter flankerende topstykket 
i samme side.

189 Jf. også Marie-Louise Jørgensen, »Lektorieprædi-
kestole i Østdanmark. udbredelse og forudsætninger«, 
Kirkens bygning og brug, 90 ff.
190 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 122.
191 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-82, 1916.
192 I den trykte udgave af N. S. Bøghs manuskript fra 
1770 angives, at feltet bar indskrift fra Joh. 20,28, jf. Bøgh 
123. I Bøghs indberetning fra 1755 angives indskriften 
dog som Joh. 20,23, jf. KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°.
193 Denne staffering, som er den ældste konstaterede, 
forekom kun på selve prædikestolen, ikke på det yngre 
opgangspanel. NM. Indb. ved Niels Termansen (1917). 
Muligvis har dele af stolen en tid stået sortmalet, jf. 
NM. Indb. ved Chr. axel Jensen (1915).
194 Jf. N. S. Bøgh stod prædikestolen 1770 ‘en pille fra 
koret på den søndre side af den store gang imellem 
mandsstolene, (tilforn har den stået en pille højere op-
pe, som var lige ved koret)’, Bøgh 123; LaFyn. Kirke-
insp.ark. rgsk. 1694-1717.
195 Bemalingen med mørk oliefarve omfattede såvel 
kurv som lydhimmel og opgang. NM. Indb ved Mag-
nus Petersen (1895).
196 NM. Indb. ved Niels Termansen (1917).

Fig. 171. Bønnen i Getsemane og Tilfangetagelsen. Malerier på lågfladens inderside på *Kristi grav, 1500-tallets 
første fjerdedel (s. 1960). I Nationalmuseet. Foto arnold Mikkelsen 2007. – The Prayer in Gethsemane and the Arrest 
of Jesus. Paintings on the inside of the lid of *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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197 Kisten rummer seks afsavede fragmenter med må-
lene 40×13 cm, 25×6,5 cm, 23×4 cm, 21×14 cm, 7×7 
cm og 10×3,5 cm, alle på nær sidstnævnte, som er 
umalet, har staffering svarende til lydhimlens.
198 Den af Herman Madsen foreslåede mester, billed-
huggeren Hans Nielsen Bang, har udført prædikestolen 
i Nr. Åby Kirke (Odense amt) og er desuden tilskrevet 
prædikestole i assens, Føns, Ingslev, Skeby og Skovby 
kirker samt en prædikestolsopgang i Middelfart Kirke 
(alle Odense amt). Den reliefskårne udsmykning og 
frifigurerne på disse stole er dog udført i en langt mere 
ekspressiv, bevægelig stil end Kertemindestolens stive 
relieffigurer og skyldes næppe samme billedskærer. 
Om Hans Nielsen Bang jf. note 105.
199 »Treller for Choret oc Prædikestolen offuen paa«, 
Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
200 †Lektorieprædikestole kendes fra bl.a. Valløby Kirke 
(DK Præstø 307). Se også Jørgensen (note 189) 89-108, 
hvor der bringes en liste over forekomsten af †lektorie-
prædikestole i Østdanmark, baseret på skriftlige kil der 
(s. 102).
201 Prædikestolen omtales ikke i inventariet fra dette år, 
jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1717-82.

202 Resen, Fyn 284.
203 Timeglasset må være skænket i parrets forlovelses-
tid, idet vielsen først fandt sted 6. sep. 1682, jf. V. Woll, 
»Borgmestre og rådmænd i Kerteminde indtil 1747«, 
FyÅrb V 1953-55, 330 f.
204 Korrespondance i NM samt LaFyn. Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve 1840-1915.
205 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1848-57, 1877-83.
206 Stolestaderne er af Chr. axel Jensen dateret til o. 
1600, jf. NM. Indb. ved Chr. axel Jensen (1915). Den 
her foreslåede datering o. 1635 tager hensyn til, at en 
synsforretning fra 1631 noterer, at størstedelen af sto-
lene er brøstfældige og bør udskiftes, hvilket næppe 
havde været tilfældet, såfremt stolene blot var ca. 30 
år gamle. LaFyn. Fyns Bispearkiv. Synsforretninger og 
andre indberetninger om kirkebygninger 1631-1702.
207 NM. Indb. ved Chr. axel Jensen (1915).
208 Således at stolen nærmest døren, dvs. den bageste 
i rækken, betegnedes nr. 1, den næstbageste nr. 2 etc. 
LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
209 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Bispeark. Ind-
komne breve fra Fyns herreder, Bjerge Herreds breve 
1553-1852. reglementet vidner om, at den ovenfor 

Fig. 172. Kristus for Pilatus og Bespottelsen. Malerier på lågfladernes inderside på *Kristi grav, 1500-tallets første 
fjerdedel (s. 1960). I Nationalmuseet. Foto arnold Mikkelsen 2007. – Christ before Pilate and the Blasphemy. Paintings 
on the inside of the lid of *Christ’s tomb, first quarter of the 1500s.
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beskrevne opstilling af staderne var gældende også i 
slutningen af 1600-tallet. Pladserne i midterskibets sto-
lestader var de fornemste, fulgt af staderne under org-
let, mens sideskibenes stole blev anset for de ringeste. 
Spørgsmålet om, hvem der havde ret til hvilke pladser, 
kunne resultere i korporlige sammenstød, som det var 
tilfældet mellem to kvinder i et brudefølge 1687. Sa-
gen måtte afgøres ved bytinget. Woll, Fra Kertemindes 
Fortid. Kulturhistoriske og topografiske Skildringer, Kerte-
minde 1925, 97 ff., Byhist 2, 47.
210 Fra 1769 til 1850 tredobledes befolkningstallet, jf. 
Byhist 2, 155; LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47.
211 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. arbejdet, 
der omtales 1705-06, må være sket før Poul Jespersen 
Bagers død 1698, måske i forbindelse med donationen 
af kirkeskibet 1686.
212 Bøgh 120.
213 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-82, 1916; NM. 
Indb. ved Chr. axel Jensen (1915).
214 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47; Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve 1840-1915.
215 En gruppe borgere havde allerede 1855 fremsat 
forslaget om åbne stolestader, men forgæves. LaFyn. 
Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915; Menighedsrådsark. 
Synsprot. 1862-1955.
216 NM. Indb. ved Chr. axel Jensen (1915).

217 Skrivelse fra Kirkeministeriet 9. marts 1938. I NM.
218 Korrespondance i NM samt Kerteminde avis 12. 
aug. 1949.
219 LaFyn. Fyns Bispearkiv. Synsforretninger og andre 
indberetninger om kirkebygninger 1631-1702.
220 af stolestadebogen 1718 fremgår dog, at borgme-
ster Johan adam Merchel havde købt plads i det fjerde 
stade i midterskibets sydside, mens det syvende stade 
sammesteds betegnes ‘Borgmester Merchels stol fri’. 
Borgmesterstolen har måske egentlig været den sy-
vende, umiddelbart foran rådsstolen. LaFyn. Bispeark. 
Indkomne breve fra Fyns herreder, Bjerge Herreds 
breve 1553-1852.
221 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. Betegnel-
sen ‘kapellanens skriftestol’ anvendes 1741, jf. LaFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93. Jf. også Erik Skov, »Skrif-
temål og skriftestol«, Kirkens bygning og brug, 109-26, 
særligt 113.
222 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1742-86.
223 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. Skoleme-
steren i Kerteminde besad indtægterne af degneem-
bederne i Kerteminde og Drigstrup sogne, jf. Byhist 
1, 112 f.
224 Bøgh 124. Markor rodsteens fædrene og mødrene 
våben samt Vibeke Friis’ mødrene våben er aftegnet 
og hendes fædrene våben omtalt af Søren abildgaard, 
Notebog II, 1762, 1. Markor rodsteen var søn af Palle 
rodsteen og Ingeborg albertsdatter Skeel, Vibeke  Friis 
datter af Tønne Friis og anne Podebusk Clausdatter, jf. 
DaAdÅrb VIII, 1914, 26 f. og I, 1887, 141 f.
225 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1834-82, 1916; Stiftsøvr.
ark. rgsk. 1848-57; NM. Indb. ved Chr. axel Jensen 
(1915).
226 Bøgh 124. revninge Kirke blev erhvervet til Lunds-
gaard 1679 af amtmand Hugo von Lützow, jf. Trap, 5. 
udg., 7, 296.
227 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31. Baronesse Po-
debusk døde 1725, uden der var kommet en løsning på 
sagen, jf. Woll, Lidt mere om Kerteminde Sognekirke 231 
(jf. også s. 2040 og note 383-84).
228 ægteparret flyttede til Kerteminde på dette tids-
punkt efter salget af ejendommen Trellerupgård til 
Christian IV. Byhist 1, 211.
229 De to sidstnævnte våben er aftegnet og de to først-
nævnte omtalt af Søren abildgaard, Notebog II, 1762, 1.
230 Jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26, 1827-33, 1834- 
39.
231 Stolen nævnes ikke i brandtaksationen d.å., ligesom 
den ikke indgår i N. S. Bøghs liste over lukkede stole i 
kirken. Jf. LaFyn. Kerteminde købstadskomm.ark. Brand-
taksationsprot. 1761; Bøgh 124.
232 Bøgh 124; LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
233 Bøgh 124 med tilhørende note 122.
234 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; Woll 1953-55 
(note 203) 330 f.

Fig. 173-174. apostelfigurer (nr. 7-8) fra (†)korgitter, 
1698, udført af Michael Tuisch og skænket af borgme-
ster Johan Glysing og hustru anna Mølken (s. 1970). 
173. Johannes. 174. Peter. Foto Henrik Wichmann 
1998. – Apostle figures (nos. 7-8) on (†)chancel screen, 
1698, by Michael Tuisch and given as a gift by Mayor Jo-
han Glysing and his wife, Anna Mølken. 173. John. 174. 
Peter.
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235 D.å. afholdes auktion over fire lukkede stole, jf. La-
Fyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26.
236 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47; Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve 1840-1915.
237 Bøgh 124.
238 Formentlig identisk med en lænestol, omtalt fra 
dette år. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39.
239 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93, 1821-26, 1834-
39; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
240 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31, 1732-93; Kirke-
insp.ark. rgsk. 1717-82, 1742-86.
241 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47, 1868-76.
242 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82.
243 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1704-31.
244 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1821-26, 1834-39.
245 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1877-83; NM. Indb. ved 
Magnus Petersen (1895).
246 NM. Indb. ved Niels Termansen (1918).
247 Som på skabet i Bjerreby er fyldingseffekten opnået 
ved påsatte rammelister. Om Bjerrebyskabet se des-
uden Niels-Knud Liebgott, Kister og skabe, National-
museet 1975, 16 ff.; Jensen, Snedkere 14 f. og 32.
248 Korrespondance i NM; LaFyn. Menighedsrådsark. 
Synsprot. 1862-1955.
249 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143 f.
250 NM. Indb. ved V. Woll (1924).
251 Korrespondance i NM.
252 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot 1862-1955; Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1877-83.
253 D.å. blev hans enke udbetalt beløbet for arbejdet, 18 
rbdlr. 7 sk. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39.
254 LaFyn. Bispeark. Indkomne breve fra Fyns herreder, 
Bjerge Herred 1553-1852.
255 Ved en restaurering og ombygning 1993 fornyedes 
spillebordet; samtidig ændredes registraturen fra pneu-
matisk til elektrisk funktion, og der installeredes et set-
zeranlæg til erstatning for den oprindelige frikombina-
tion (denne kunne anvendes generelt eller separat for 
hvert af orglets værker) og de separate afstillere for rør-
stemmerne. Endvidere udskiftedes brystværkets regal 
8' med en Vox humana 8', og der tilføjedes tre kopler: 
BV-rP, rP-P og rP 4'-P. Ved ombygningen 2002 ind-
byggedes to elektriske supplementskopler. Forskellige 
tiloversblevne pneumatiske komponenter blev overdra-
get til Danmarks Orgelmagasiner. Basun 16' (Frobenius 
1925) er genbrugt fra forgængerinstrumentet.
256 Vox humana 8' indsattes 1993 i stedet for en regal 8'.
257 Foruden de mekaniske kopler rP-HV og BV-HV 
findes to tilsvarende elektriske kopler. Via en trykknap 
kan man kollektivt omstille de to kopler mellem me-
kanisk og elektrisk aktion. Indtil 1993 havde orglet 
følgende kopler: rP-HV, BV-HV, HV-P, BV-P.
258 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. I slutnin-
gen af 1500-tallet boede organist Oluf Pedersen i byen, 

og det kan derfor antages, at kirken har haft orgel på 
dette tidspunkt, jf. Byhist 1, 111.
259 Ved kontraktens oprettelse lå værkstedet i Slagelse, 
men det blev få år senere flyttet til Odense, hvor abra-
ham Nielsen Svane 1702 udnævntes til organist ved 
Skt. Knuds Kirke.
260 En detaljeret redegørelse for sagsforløbet 1699-1718 
findes i Den Danske Orgelregistrant.
261 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82. Instrumentet må have stået helt eller 
delvis færdigt på værkstedet i længere tid, førend det 
1719 opsattes i kirken. Orgelanskaffelsen blev delvis 
finansieret ved en arv fra borgmester Johan Glysing, jf. 
HofmFund V, 279.
262 Sesquialtera.
263 Vox humana.
264 Ejendommeligt nok rummede positivets disposition 
to tilsyneladende identiske stemmer: en Principal 4' og 
en Octav 4'.
265 Kalkantklokken omstøbtes 1788, og 1831 repare-
redes ‘sangværket (klokkespillet) og stjernen’. LaFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93, 1827-33.
266 1719 indkøbtes 12 store lybske mursten, der be-
nyttedes som bælgvægte. 1831 istandsattes tre bælge. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31, 1827-33.
267 rapport om orglets tilstand 28. okt. 1846 ved P. u. 
F. Demant i LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-
1915. Demant opregner og kommenterer her de fejl 
og mangler, han umiddelbart kan konstatere ved org-
let: 1) Bælgene er bygget som faltebælge (en konstruk-
tionsmåde, der ifølge Demant var gået af brug 100 år 
tidligere) og giver en så uegal vind, at al ordentlig in-
tonation og stemning er umulig. 2) Orglet har kort 
oktav i bassen og mangler således tonerne Cs, Ds, Fs 
og Gs. 3) Hele pibeværket er så tæt sammenpakket, 
navnlig i rygpositivet, at man ikke kan komme til det 
ene for det andet. 4) Orglet står så højt i stemning, at 
de fleste koraler må transponeres, hvis en almindelig 
mandsstemme skal kunne synge med. 5) alle metal-
piber er angrebet af blysukker. Demant anslår orglets 
alder til mere end 200 år, en fejldatering, der vel må 
bero på en arkaisk byggemåde samt tilstedeværelsen af 
genanvendte dele fra †orgel nr. 1.
268 reparationen 1812 blev foretaget af Peder Fischer, 
Nyborg, og reparationen 1823 af Nicolai Hellevad 
Fischer, Odense. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20; 
1821-26.
269 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47. arbejdet afsy-
nedes af Peter Foersom, organist ved Odense Vor Frue 
Kirke, og Jørgen Ernst Simonsen, organist ved Nyborg 
Kirke.
270 Overslag på nyt orgel 28. okt. 1846 ved P. u. F. De-
mant. LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915.
271 Pedalomfang if. oplysninger i Marcussen & Søns 
arkiv.
272 Kalkantklokken omtales ikke i overslaget, men regn-
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skabet 1880 oplyser, at der indsattes en ny ‘ringestang’. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1877-83.
273 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1858-67. arbejdet udfør-
tes af Demant & Søn, Odense.
274 Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927.
275 Den elektriske luftforsyning etableredes 1926. La-
Fyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
276 Tegningen findes i LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 
1840-1915.
277 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39, 1848-57.
278 Jf. Henrik Thrane, Tore Nyberg, Finn Grandt-Niel-
sen og Mikael Venge, Fra boplads til bispeby. Odense til 
1559, Odense 1982, 113 ff.
279 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717, 1717-1782; 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-1731.
280 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-1731, 1732-93; Kir-
keinsp.ark. rgsk. 1717-1782. 
281 LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955; Woll, 
Kerteminde Sognekirke 649.
282 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-1793; Kirkeinsp.ark. 
1717-82; Bøgh 123.
283 Morten Bagers hustru benævnes anne Pedersdatter 
af Bøgh. Denne navneform er anvendt i nærværende 
redaktion.
284 Årstallet er angiveligt brændt ind i skibets agter-
skrog, jf. anngret Pods og Henning Henningsen (dansk 
version), Kirkeskibe i Danmark og de tidligere hertugdøm-
mer Slesvig og Holsten, rendsburg 1989, 58. Det er dog 
yderst vanskeligt at læse. N. S. Bøgh angiver året for 
donationen til 1686 og nævner, at også givernes navne 
er at læse på skibet, jf. Bøgh 178.
285 Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Bøgh 123 og 178.
286 Istandsættelsen beløb sig til hen ved 19 rdlr., jf. V. 
Woll, »Kerteminde Skipper-Ligbærer-Lav, dets stiftelse 
og ældste Historie«, ÅrbOdense og Assens, 6, 1937-38, 
240. Jf. også Byhist 2, 39 ff.
287 Henningsen, Kirkeskibe 149; Henning Thalund, 
»Fynske kirkeskibe«, Skrifter fra Svendborg & Omegns 
Museum, bd. 27, Svendborg 1989, 55.
288 Ifølge en ikke bekræftet tradition er skibet skænket 
til kirken af »Kerteminde Skipper- og Baadsmandslig-
bærerlaug« i 1735, jf. Henningsen, Kirkeskibe 29 med 
tilhørende note 35. Samme anfører, at skibet bærer 
navnet »Haabet«, hvilket ikke ses i dag. Skipperligbæ-
rerlavet blev dog først stiftet 1737, jf. Woll, Kerteminde 
Skipper-Ligbærer-Lav (note 286) 234 f.
289 V. Woll, Kerteminde Skipper-Ligbærer-Lav (note 286) 
240.
290 Henningsen, Kirkeskibe 150; Thalund, Fynske kirke-
skibe (note 287) 54.
291 angiveligt blev båren udført i Odense for en be-
kostning af 20 rdlr., jf. Woll, Kerteminde Skipper-Ligbæ-
rer-Lav (note 286) 240.
292 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1827-33, 1834-39.
293 referat sep. 1945 i NM. Jf. også Hans Stiesdal, no-
tebog XXX, 7.

294 D.å. omtales uret første gang i byens kæmnerregnska-
ber, jf. Jens Kongsted Lampe, »urmageriet i Bogense og 
Kerteminde«, FyÅrb 1983, 48. Jf. også Woll, Kerteminde 
Sognekirke 674, der noterer omtale af et sejerværk, anta-
gelig kirkeuret, i kæmnerregnskaberne 1609 og 1623-24.
295 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. I 1600-tal-
let synes vedligeholdelsen af uret at have påhvilet byen; 
jf. Woll 1925 (note 209) 21 f. De bevarede kirkeregn-
skaber fra 1700-tallet rummer imidlertid talrige udgif-
ter til vedligeholdelse og reparation af uret.
296 1704 gik uret ganske forkert, 1710 og 1712 måtte 
det atter repareres, og de følgende årtier udførtes tal-
rige mindre reparationer på bl.a. stighjulet, optrækket 
og vindfanget. Jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704 ff.; 
Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717 ff.
297 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93. 1755 noterede 
N. S. Bøgh, at uret blev renoveret 1752, jf. KglBibl. 
Kallske Saml 377, I, 4°. Omtalen i Danske atlas af et 
sejerværk fra 1752 hentyder formentlig til denne re-
novering, jf. DaAtlas VI, 612. Jf. også Hans Stiesdal, 
»Danske tårnure 1400-1850«, Hikuin 17, 1990, 65 f.
298 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82.
299 Kvarterslagværket medførte en merudgift på 30 
rbdlr. LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1820-39; Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1834-39.
300 LaFyn. Fyns Bispearkiv. Synsforretninger og andre 
indberetninger om kirkebygninger 1631-1702.
301 Samme år noteres dog, at skiven er malet og for-
gyldt ved Jep Møller i Kolding, jf. LaFyn. Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-1782; Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-39.
302 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°.
303 LaFyn. Fyns Guvernements arkiv nr. 126. Diverse 
1823-40; Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39.
304 Jf. Bøgh 120; LaFyn. Kerteminde købstadskomm.ark. 
Brandtaksationsprot. 1761.
305 De utydelige relieffer er tolket som visende mulig-
vis to krucifikser og et aftryk af en brakteat, jf. uldall, 
Kirkeklokker 99.
306 uldall gør opmærksom på, at et lignende støber-
mærke findes på en klokke fra Söderköping Kirke, af-
bildet i Hans Hildebrand, Sveriges Medeltid, III, Stock-
holm 1898-1903, 720.
307 Jf. Woll, Kerteminde Sognekirke 675.
308 Skrivelse fra De Smitske Jernstøberier 23. juli 1924, 
i NM; LaFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. 1862-1955.
309 Bøgh 120; LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717.
310 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°. Den vanskeligt tyd-
bare afskrift, der synes præget af enkelte fejllæsninger 
fra N. S. Bøghs side, er læst og oversat af aage ander-
sen.
311 Et stykke egetræ, som lå på muren under klokken, 
og som lænken slog mod under ringningen, måtte 
jævnligt udskiftes, jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-
31; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82; (jf. også s. 1934). 
312 Oprindelig havde kirkeinspektionen indhentet til-
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bud på omstøbningen fra klokkestøber Gamst i Kø-
benhavn, som dog blev fravalgt pga. prisen. Det frem-
går endvidere, at klokken før omstøbning vejede 57 
lispund 3 pund, efter omstøbningen 61 lispund. La-
Fyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1820-39; Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1834-39.
313 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143.
314 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; Bøgh 120; LaFyn. 
Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717.
315 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. Jf. Bøgh 120 
stod årstallet 1699 at læse på akslen.
316 Det fremgår, at klokken før omstøbningen vejede 
40 lispund 12 pund, efter omstøbningen 44 lispund 1½ 
pund. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1840-47.
317 Skrivelse fra De Smitske Jernstøberier 23. juli 1924, i 
NM. Heraf fremgår, at støberiet havde modtaget klok-
ken ‘i aldeles sønderslået tilstand, lutter skår’. Klokken 
var formentlig slået i stykker oppe i tårnet for at lette 
nedtagningen.
318 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915; Menig-
hedsrådsark. Synsprot. 1862-1955. af økonomiske årsa-
ger kunne en omstøbning imidlertid ikke gennemføres. 
319 Bøgh 125 ff.
320 NM. Indb. ved V. Woll (1918), omfattende 14 grav-
sten. registreringen (dog kun omfattende 12 sten) er 
publiceret i Woll, Ligstenene.
321 Kun enkelte af inventargenstandene kan siges at have 
egentlig epitafiekarakter, defineret som at de bærer en 
mindeindskrift for en person samt dennes nærmeste 
slægtninge, hvis gravsted findes i kirken, jf. Eva de la 
Fuente Pedersen, Dansk træskæreri. Studier i snedker- og 
billedskæreri fra renæssancen og bruskbarokken ca. 1560-
1660, I, 101. Det gælder således †katekismusaltertavlen 
(s. 1954), prædikestolen (s. 1976) og lysekrone nr. 2 (s. 
2003). Fælles for de øvrige til dels testamentariske in-
ventargaver er, at de som minimum bærer givernavn(e), 
oftest suppleret med årstallet for donationen, ligesom 
hovedparten af giverne må formodes at være gravsat i 
kirken. ud over at pryde kirken har de skænkede gen-
stande uden tvivl også haft til formål at bevare erindrin-
gen om giveren hos de efterfølgende slægtled.
322 Woll, Ligstenene 183.
323 Suppleret efter Bøgh 127. Woll foreslår at identifi-
cere afdøde med Christen Poulsen, foged på Hverrin-
ge, og hans hustru, en datter af Christoffer guldsmed. 
Hustruens fornavn er ukendt, men hendes efternavn, 
Ch(K)ristoffersdatter passer med initialerne KD. Dette 
ægtepar døde i pesten 1603, efterladende sig en søn og 
to døtre. Woll 1925 (note 209) 8 ff.
324 Spor af de oprindelige vinger ses på de lodrette 
rammestykker, jf. »Epitafium fra Kerteminde Sogne-
kirke«, afgangsopgave fra Konservatorskolen ved Det 
kgl. Danske Kunstakademi, 1975. I NM.
325 Bøgh 126 f.
326 Tavlen blev istandsat ‘for en snes år siden’, dvs. o. 
1750; Bøgh 127.

327 En undersøgelse af maleriet har påvist, at bl.a. for-
grundens flisegulv kan henføres til denne opmaling. 
under flisegulvet ligger en ældre bemaling visende en 
græs- og blomsterklædt høj. Ligeledes er skriftstederne 
nymalet efter en bibeludgave fra midten af 1700-tal-
let. Vingerne lader sig derimod ikke tidsfæste med be-
stemthed. Jf. »Epitafium fra Kerteminde Sognekirke«, 
afgangsopgave fra Konservatorskolen ved Det kgl. Dan-
ske Kunstakademi, 1975. I NM.
328 Woll 1925 (note 209) 8.
329 Indb. ved Mogens Larsen (1970) samt korrespon-
dance i NM.
330 Bøgh 126.
331 Et citat fra Stimulus Amoris 1,2; et meget udbredt, 
franciskansk opbyggeligt værk fra 1200-tallet, jf. med-
delelse fra Peter Zeeberg. æ’et sidst i indskriften kan 
være en sammenskrivning af anders Eggertsens initialer.
332 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1979).
333 NM. Indb. ved Bent Jacobsen (1990, 1992).
334 anders Jørgensen Mand var 1° g.m. sin forgænger 
Hans Pedersens enke, Sidsel Clausdatter, jf. Bøgh 251; 
Strøm 8.
335 KglBibl. Kallske Saml 377, I, 4°; se også Bøgh 252.
336 Det udskårne rammeværk er af kunstskribenten 
Herman Madsen blevet sat i forbindelse med Mid-
delfart-billedskæreren Hans Nielsen Bang (jf. s. 1946), 

Fig. 175. Lysekrone nr. 3, 1923 (s. 2004). Foto Henrik 
Wichmann 1998. – Chandelier no. 3, 1923.
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men dette må betegnes som tvivlsomt. Hans Nielsen 
Bang er tilskrevet epitafier i Brøns (1668 over Hans 
Outsen, DK SJyll 1238 f.) samt i Kolding Skt. Nicolai, 
jf. også s. 1954, 1981.
337 Suppleret efter Bøgh 127.
338 Bøgh 127.
339 Suppleret efter Bøgh 127. Det sidste bogstav fremstår 
i dag ødelagt.
340 Suppleret efter Woll, Ligstenene 187. Jf. desuden 
Bøgh 127 og 157, ifølge hvem Morten Henriksen var 
rådmand under borgmester Eggert Hansen, som døde 
o. 1612.
341 Stenen kan være identisk med en af tre sten, omtalt 
af Bøgh 127, som ikke kan identificeres blandt de øv-
rige sten (†gravsten nr. 1-3). Bøgh nævner dog også et 
ikke specificeret antal ligsten med ulæselig indskrift. 
342 En afskrift fra 1700-tallet anfører den anden hustrus 
navn som »Karen Ottesdaatter Seeblad« uden dødsår 
og fremviser i øvrigt mindre afvigelser fra, hvad der 
læses på stenen i dag. KglBibl. NyKglSaml 736, 4°.
343 Om Goltzius’ stik se Carsten Bach-Nielsen »Tidens 
tegn. Lidt om vanitasmotiver i 1600-tallet«, Den icono-
graphiske Post 1986, 4, 1-12.
344 Bøgh 126 ff. med tilhørende note 130 og 135; Strøm 
6 ff. Oversættelsen af den latinske indskrift er revideret 
ved Peter Zeeberg.
345 Labor vil normalt optræde sammen med Qvies (Hvi-
len) og eventuelt Immortalitas (udødeligheden) jf. Bir-
gitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen, »Den 
ydmyge soldat og udødeligheden. Wilhelm van den 
Blockes gravmæle over Christoph von Dohna i Odense 
domkirke«, Hugo Johannsen (red.), Synligt og usynligt. 

Studier tilegnede Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 
13. december 1990, Herning 1990, 95-113, særligt 104 ff.
346 Suppleret efter Woll, Ligstenene 188 samt N. S. Bøgh, 
ifølge hvem stenen lå over Bent Pedersen Top, hans 
første hustru og parrets fire børn, mens hans anden hu-
stru, der ganske vist er nævnt på stenen, siden ægtede 
hører ved latinskolen Lars Christensen, som blev præst 
på Sjælland. Bøgh 127 og 138; Strøm 91.
347 Bøgh 138.
348 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Bøgh 127.
349 Suppleret efter Bøgh 127; Woll, Ligstenene 92 f., iføl-
ge hvem Pontan var hører ved Kerteminde skole og 
døde 30 år gammel. Kirken modtog betaling for hans 
begravelse 23. maj 1703, jf. LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1694-1717.
350 LaFyn. Odense Vor Frue Kirkeinspektionsarkiv. rgsk. 
1694-1716.
351 Suppleret efter Bøgh 127; Woll, Ligstenene 127.
352 D.å. betalte enken for at lægge en sten på graven. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1717-82.
353 Suppleret efter Woll, Ligstenene 184. Bøgh 127 no-
terer, at aage Pedersen Syv var begravet med sine fire 
hustruer, ‘endskønt den sidste, Barbara Mattæusdatter 
reutz, kom der aldrig til at ligge’. Formentlig har også 
hendes navn været anført på den nu næsten udviskede 
sten. Hun blev siden gift med Ove Guldberg, sogne-
præst i Hvirring ved Horsens. Bøgh 153 og 176.
354 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82; Bøgh 127.
355 Suppleret efter Woll, Ligstenene 192; LaFyn. Kirke-
insp.ark. rgsk. 1786-1812.
356 Stenen nævnes ikke af Bøgh.
357 Bøgh 128.
358 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Woll 1953-
55 (note 203) 319 f.
359 Bøgh 173 med tilhørende note 232.
360 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; Woll 1953-
55 (note 203) 331.
361 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717. Jens Niel-
sen selv blev begravet i koret 1701.
362 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Woll 1953-55 
(no te 203) 337.
363 Nic. Clausen Schack, Revision og Fortsættelse af Hof-
mans Fundatssamling, V, Kbh. 1841, 185 ff. Jf. også La-
Fyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1717-82.
364 Jacob Madsens visitatsbog (note 66) 143; LaFyn. Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82. 
En ny opbevaringsplads indrettedes andetsteds i kirken 
i efteråret 1764.
365 Schack (note 363) 185 f.
366 Bøgh 129.
367 Schack (note 363) 185 f.
368 ra. DaKanc. 1. Dep. H 17 Brevbøger 1806; H 18. 
Brevsager 1806 (sag 162).

Fig. 176. Stempler på smedejernsgitter for Peder Juels 
kapel, o. 1764-69 (s. 2036). Foto Henrik Wichmann 
1998. – Stamps on the wrought-iron screen of Peder Juel’s 
chapel c. 1764-69.
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369 Om slægtsrelationerne mellem familierne Juel, Le-
vetzau, rantzow og Grabow se DK Århus 6027 note 
547. Om Johann Thiel se Weilbach, KunstLeks 8, 248.
370 LaFyn. Hverringe Godsarkiv. rgsk. 1721-73. Jf. Bøgh 
129 blev sarkofagerne dog først opstillet ‘i fjor år 1769’. 
Inskriptionerne synes først udført efter 1770, i hvert 
fald noterede Bøgh, at der på kisterne ‘skal ske inskrip-
tion med indhuggen stil’.
371 »conferens« er på såvel Peder Juels som hustruens 
kiste tilføjet med mindre skrift over linjen.
372 Bøgh 127 ff.
373 Woll, Lidt mere om Kerteminde Sognekirke 231.
374 Således betegnet af Bøgh 127.
375 Begravelsen lå inden for den alterskranke, der skæn-
kedes til kirken 1712 (s. 1966), jf. Bøgh 127; LaFyn. 
Kirkeinsp.ark. rgsk. 1786-1812.
376 Hun var anden gang gift med kapellan i Åsum Jør-
gen Billeskou, efter hvem hun 1719 sad i enkestand. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1717-82; Strøm 11 ff.
377 Således Bent Pedersen Top 16. marts 1698 i ‘fri jord’ 
i den store gang (Top døde angiveligt af et slagtilfælde 
fire timer efter at have modtaget et irettesættelsesbrev fra 
biskop Kingo i en sag om åbenbart skrifte, jf. Bøgh 137 
f., Strøm 15 ff.); Sebastian Johansen Friis 26. dec. 1722; 
Johan Frederiksen Hornemann 19. marts 1731 (Horne-
manns enke, anna Helene Hvid blev sammen med Lars 
Pedersen Mørch, med hvem hun var forlovet, da Hor-
nemann friede til hende og hendes far tvang hende til 
at acceptere, dødsdømt for at have myrdet Hornemann. 
Parret henrettedes i Odense 4. dec. 1732. Sagen omtales 
af Bøgh 138 og er nærmere beskrevet af Strøm 19 ff.); 
Oluf Sørensen Bagge 31. dec. 1746 (han døde 1. juledag 
under højmessen, jf. Bøgh 138, Strøm 24). Præsternes hu-
struer begravedes samme sted, dog mod betaling. Provst 
Nicol Seidelin Bøgh nød fri begravelse 27. aug. 1778 i 
koret ved degnestolen, jf. Bøgh 24. Hans første hustru 
samt nogle af parrets børn var begravet i søndre sideskib.
378 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1786-1812, Indk. breve 
1710-1819; Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93.
379 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1742-86; Indk. breve 
1710-1819.
380 Herpå tyder i hvert fald en oplysning, meddelt af 
Woll og formentlig hidrørende fra kirkebøgerne, om 
at Niels rasmussen i 1786 blev hensat i ‘kirkens åbne 
begravelse lige for korsdøren’. V. Woll, »Bidrag til Ker-
teminde Købstads Historie i det 18. aarhundrede«, Årb-
Odense og Assens 1937-38, 86.
381 Bøgh 200, V. Woll, »De eligerede mænd i Kerteminde 
(1732-1837)«, FyÅrb VI, 1956-58, 464.
382 ra. DaKanc. B 72. Fynske tegnelser 1596-1660 
(KancBrevb 5. marts 1641); B 160. Indlæg til registre og 
tegnelser samt henlagte sager. Før 5. marts 1641.
383 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82. Hun døde 1725 og blev begravet i rev-
ninge Kirke (Odense amt), jf. DaAdÅrb VII, 1910 121. 

384 Baronesse Podebusk havde 1719 erklæret, at be-
gravelsen var hende ‘uvedkommende’, jf. LaFyn. Kir-
keinsp.ark. rgsk. 1704-31 samt NM. Indb. ved V. Woll 
(1944) med reference til kirkens regnskaber.
385 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1717-82. Høyer noterede, at han havde ‘købt til 
kirken en åben begravelse i Kerteminde Kirke i sakri-
stiet på den søndre side af anne salig Jacob Madsens i 
Birkende’.
386 NM. Indb. ved V. Woll (1944).
387 FySaml 6, 1873, 327; DaAdÅrb VI, 1905, 147.
388 †5. dec. 1580, jf. DaAdÅrb VI, 1905, 147.
389 †20. nov. 1587, jf. FySaml 6, 1873, 367; DaAdÅrb 
VI, 1905, 148.
390 DaAdÅrb I, 1887, 141 f.; VIII, 1914, 27. 
391 Ludvig Boesen, Beskrivelse over det smukke og fornøye-
lige Stamhuus og Herresæde Lundsgaard ved Kierteminde 
i Fyen, med underliggende Eyendomme og Herligheder, 
og Efterretning om alle Gaardens og Godsets Eyere indtil 
denne Tid, Kbh. 1769, 63; DaAdÅrb VIII, 1914, 26 f.; 
H. Hjort-Nielsen (udg.), »Jens Bircherods dagbøger 
1658-1708«, PersHistT 1927, 226.
392 Woll 1956-58 (note 381) 447 f.
393 Bøgh 203 med tilhørende note 408.
394 Bøgh 129; DaAdÅrb LXXVI, 1959, II, 16.

Fig. 177. †Kiste nr. 5, tilhørende ukendt (s. 2043). Foto 
r. Nellemann 1944. – †Coffin no. 5, of an unknown 
de ceased.
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395 Seks mand måtte rydde en del kister til side for at få 
plads til kancellirådens kiste i begravelsen. Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1732-93; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
396 Forinden var krypten besigtiget af den kgl. bygnings-
inspektør, som konstaterede, at kisterne stod ‘i lag over 
hinanden, flere er væltede og sønderslåede, og ligrester-
ne er faldet ud. Støv, snavs og rotter hersker i rummet’. 
Jf. referat i NM samt indb. ved V. Woll (1944).
397 De †kister er beskrevet i NM. Indb. ved V. Woll 
(1944), hvor også enkelte fotos findes.
398 afskrift ved V. Woll i Kerteminde By- og Egnshistori-
ske arkiv. Kerteminde Kirke (Sct. Laurentius). a1464.
399 avisklip 10. jan. 1978 i Kerteminde By- og Egns-
historiske arkiv. Kerteminde Kirke (Sct. Laurentius). 
a1464.
400 Bendix Ludvig Pfluegs dødsår, jf. Bøgh 129.
401 Kerteminde avis 12. aug. 1949. 
402 HofmFund V, 282; LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31.
403 Legatet bekostede reparationerne. LaFyn. Stiftsøvr.
ark. rgsk. 1732-93.
404 Jf. Bøgh 129.
405 J. M. Thestrup var gift med en søster til købmand 
Jens Ottesen Langemach, jf. Bøgh 182.
406 Jens Ottesen Langemach døde uden arvinger. 2. 
marts 1706 betaltes for en spæd søn, Otte Jensen, som 
blev jordfæstet i søndre sakristi, og 20. juni 1724 for 
hans hustru Dorthe Hermansdatter Brochs jordfæste-
begravelse i koret. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; 
Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; 1717-82; samt Bøgh 
175 med tilhørende note 252 og 254.
407 Begravelsen lå ‘lige over for den søndre gang’, jf. 
LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31, også beskrevet som 
‘i den søndre gang oppe mod koret’, jf. Bøgh 128. 
408 Borgmester Merchels barnebarn, jf. Bøgh 128 og 181.
409 Bøgh 162.
410 ægteparret Henrik Flindt og Vilhelmine Merchel 
fik ‘mangfoldige børn, uden tvivl 20 i alt’, hvoraf stør-
stedelen endnu levede 1770, jf. Bøgh 181.
411 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; LaFyn. Kirke-
insp.ark. rgsk. 1717-82; Bøgh 128.
412 Mathias Thestrup var gift med Barbara Jørgensdat-
ter, en datter af Johan rudolf Burenæus’ hustru, Karen 
Poulsdatter, og hendes første ægtemand, tolder Jørgen 
Mand. Jf. Bøgh 180 og tilhørende note 291.
413 LaFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1840-1915; Stifts-
øvr.ark. rgsk. 1868-76, 1877-83.
414 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Menighedsråds-
ark. Synsprot. 1862-1955; Bøgh 128.
415 LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 1694-1717; jf. også Woll 
1953-55 (note 203) 323.
416 HofmFund V, 279 f. Vedr. møllen se V. Woll, »Kerte-
minde Markjorder«, ÅrbOdense og Assens 1922-25, 417 f.
417 Christoffer Mogensen var gift med Johan Glysings 

søsterdatter Margrethe. Bøgh 181. Forud var gået en 
strid om indtægterne af den vindmølle, Glysing havde 
testamenteret til begravelsens vedligeholdelse, men som 
Christoffer Mogensen som arving inkasserede uden at 
videregive dem til kirken. LaFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. 
1694-1717.
418 Jørgen Nielsen var gift med en niece af anna Møl-
ken, jf. Bøgh 181.
419 Bøgh 180-181.
420 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1704-31; Kirkeinsp.ark. 
rgsk. 1694-1717.
421 Testamentet er gengivet i Schack (note 363) 186 f. 
Det gengives også af Bøgh 233 f. (Denne afskrift synes 
dog at rumme en fejl, idet begravelsen angives at ligge 
i kirkens nordøstre hjørne under parrets lukkede stol. I 
Schacks gengivelse hedder det, at begravelsen ligger i det 
nordvestre hjørne, hvilket stemmer overens med de øv-
rige arkivalske oplysninger). Se også LaFyn. Stiftsøvr.ark. 
rgsk. 1732-93, 1811-20; Kirkeinsp.ark. rgsk. 1717-82.
422 LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1834-39, 1877-83.
423 Jf. skrivelse fra Joh. Støckel, Tøjhusmuseet, til V. 
Woll, Kerteminde, 31. aug. 1932. I Kerteminde By- og 
Egnshistoriske arkiv. Kerteminde Kirke (Sct. Lauren-
tius). a1464. Jf. også V. Woll, »Kerteminde under Sven-
skekrigen«, ÅrbOdense og Assens 1931-36, 291, samt 
Kjerteminde avis 17. marts 1984.
424 Bøgh 130.
425 Crane blev begravet i en jordfæstebegravelse under 
midterskibets mandsstole (dvs. i søndre side), betalingsda-
to 2. marts 1748, jf. LaFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 1732-93.
426 D.å. erhvervede afdødes ægtemand, stiftsprovst Jens 
Paludan Müller, et gravsted på kirkegården, jf. LaFyn. 
Stiftsøvr.ark. rgsk. 1811-20.
427 Parret testamenterede halvdelen af deres bo til Ker-
teminde Fattigvæsen. Hustruens dødsdag og minde-
skriften er tilføjet efter 1920, jf. Woll, Ligstenene 193 f.
428 Om Christoffer Guldsmeds slægt, se FySaml 6, 
1873, 4 f. (noten).
429 Jf. meddelelse ved V. Woll i Kerteminde avis 18. okt. 
1948.
430 Suppleret efter Woll, Ligstenene 194 f.
431 Suppleret efter Woll, Ligstenene 194 f., Bøgh 131. 
Sidstnævnte beskrev stenen som ‘en smuk ny ligsten’. 
Jf. også E. Juel Hansen, »Slægten Laurentin i Danmark«, 
PersHistT 1940, 233 ff.
432 Jf. Woll, Ligstenene 194 f.
433 Suppleret efter Woll, Ligstenene 194.
434 Woll, Lidt mere om Kerteminde Sognekirke 232 f.
435 Bøgh 131.
436 Bøgh 131, ifølge hvem stenen var ‘navnkundig’ pga. 
indskriftens umiddelbare udsagn om afdødes høje al-
der.
437 Woll, Ligstenene 193.
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 Kerteminde is situated on the north-eastern 
coast of the island of Funen (Fyn), and probably 
emerged as a town around the year 1300. The 
town has always been amongst the smallest towns 
on Funen, only gaining its royal borough rights 
in 1413. While its hinterland has always been 
limited, its citizens made extensive use of the ad-
vantageous harbour conditions during the Late 
Middle ages and renaissance periods, when 
Kerteminde served as port of access to Odense, 
the largest town on Funen. 
 The parish church, whose date of establish-
ment is unknown, was the sole church in the 

town during the Middle ages. The first mention 
of the church is in 1350, when merchant Johan 
Swanebeke, citizen of Lübeck, made a bequest to 
the church in his testament.
 The town’s acquisition of royal borough rights 
in 1413 does not seem reflected in the church’s 
construction history. apparently, a major exten-
sion, traditionally dated to 1476, was quite an 
economic burden for the relatively poor church. 
In fact, more than 200 years were to pass before 
it was completed in keeping with the original 
plans. Without doubt, the most dramatic event in 
the town’s history took place during the Swedish 

ST. LaWrENCE CHurCH
ENGLISH SuMMarY

Fig. 178. Farvelagt tegning af Kerteminde med kirken i baggrunden. Tegnet af Hans Smidth o. 1852. I Kerteminde-
egnens Museer. – Coloured drawing of Kerteminde with the church in the background. Drawn by Hans Smidth c. 1852.
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Wars. In January 1658, the Swedish troops oc-
cupied Kerteminde, as they had done through-
out Funen. Following the Peace Treaty signed on 
the 27th of February in roskilde, the occupying 
troops were meant to retreat. unfortunately, be-
fore this action was completed, Karl X Gustav 
recommenced the acts of war in august 1658. 
The turning-point came on the 31st of October 
1659, when a large Danish-Dutch fleet anchored 
up in the Great Belt opposite the town. Follow-
ing extensive bombardments, which demolished 
Langebro, i.e. the southern access-point to the 
town, and caused massive destruction, the  Danish 
troops were landed north of Kerteminde. The 
decisive battle took place on the 14th of Novem-
ber 1689 outside Nyborg. Kerteminde church 
still bears witness to the events in the form of an 
unusual memorial, erected in memory of a, now 
unknown, fallen Danish officer.
 While, the church is known not to have been 
damaged during the bombardments, serious levels 
of destruction elsewhere caused severe economic 
problems for the town. These were exacerbated 
when the Odense merchants stopped using the 
town as their cargo terminal. In fact, the town’s 
development ground more or less to a halt as a 
result.
 From the middle of the 1600s, the church was 
the recipient of quite substantial bequests from 
affluent citizens. The town’s ongoing connection 
to the sea through sailing and fishing is evident, 
amongst other things, through the establishment 
of the Skipper’s Bearers Guild, whose biers are still 
stored in the church. However, renewed growth 
was first created during the 1800s through the 
growth of considerable shipping and fishing ac-
tivities. Furthermore, the town’s renewed pros-
perity was mirrored by two major renovations of 
the church, i.e. of its interior from 1854-55, and 
its exterior in 1873-76.

THE CHurCH SurrOuNDINGS. The church 
is situated on a central spot in the historical town 
centre. It is orientated almost exactly east to west, 
extending from the town square and Langegade 
in the west to Strandgade in the east. These two 
streets are connected by the north and south 

passages, entitled ‘Nordre og Søndre Kirkerist’ 
(northern and southern church grid).
 †Churchyard. The entire area surrounding the 
church between Strandgade and Langegade is 
identical with the church’s original †graveyard. 
The latter, was in use until a few years after the 
establishment of assistens Cemetery in 1808. The 
last burial to take place there was in 1852.
 From the middle of the 1500s approximately, 
the town had a †school which was placed outside 
the churchyard’s north-eastern corner. Extensive 
renovations of the school in 1741 resulted in an 
almost complete renewal of the premises. While 
it ceased to function as an educational institution 
in 1805, the building was preserved in–situ un-
til 1933, when it was transferred to the National 
Open air Museum of urban History and Cul-
ture »The Old Town« in Århus.

BuILDING. archaeologically speaking, the ex-
istence of an older church, with the exception 
of the existing bell tower which was added at a 
later date, has only been proven in part. It is pri-
marily evident in the construction-history of the 
present church. St. Lawrence has been described 
as a single nave church, 4 meters lower than the 
present church. It probably had a narrower choir 
to the east, on the north side of which a sacristy 
has been attached. Wholly built in limestone, the 
church must have been built around the year 
1300 alongside the emergence of the town.
 as mentioned above, a tower was presumably 
added to the west end of the †older church dur-
ing the latter half of the 1300s. Later, the tower 
was incorporated into the present day church. In 
all, four storeys have been preserved, while the 
gables were lost in connection with an elevation 
work.
 The tower corners are comprised of decorated 
support-pillars, the north western of which is 
somewhat larger than its counterparts and con-
tains a stairwell providing access to the tower’s 
top storey.
 The tower chamber’s ceiling is comprised of a 
cross vault, and may be accessed from outside 
through a west facing door. While the door has 
existed in its present form since the 1873-76 res-
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Fig. 179. Indre set mod øst. Foto Henrik Wichmann 1998. – View of the interior, looking east.
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toration works, it has probably had an original 
forerunner. It was presumably formerly possible 
to access the nave from here, through a now par-
tially blinded tower arch.
 Traditionally, the present day church has been 
dated to 1476. It was built in two phases, first 
the two bays facing east, and then the remain-
ing three to the west. The key and side vaults are 
joined under the same roof, and the bays are se-
parated from each other lengthwise by support 
pillars. Similarly, two support pillars form a line 
of distinction between the middle and side aisles 
along the eastern gable.
 Despite the fact that the east gable is the 
church’s most magnificent architectural feature, 
it bears some striking anomalies. right in the 
middle of the gable is an approximately 3.5 me-
ters wide and two brick deep wall projection en-
compassing the central nave’s east window and 
carrying a sacring-bell turret. This construction 
anomaly is a result of the fact that the roof ridge 
is misaligned northwards in relation to the origi-
nal plan.
 The sacring-bell turret rises up opposite the roof 
ridge, similarly misaligned northwards. a fact 
which is particularly evident below, where it 
connects with the right-angled wall projection 
from the gable’s midpoint. The spire’s masonry 
rises above the roof ridge in the form of an oc-
tagonal pillar.
 The contemporary copper-clad spire is of more 
recent date. access to the hollow cylindrical pil-
lar is provided through a segmental arch doorway, 
opening directly above the eastern wall rib of the 
east nave.
 Today there is little or no trace of the original 
details on the north and south nave walls. Thus, 
there is little evidence of the doors which were 
placed in the nave’s 5th bay. While having under-
gone vast changes, masonry wise, the supporting 
pillars probably originate from the same period 
as the nave walls.
 Interior. Contrary to the exterior, there is a visib-
le distinction between the two primary chamfers, 
i.e. 1st-2nd bay and 3rd-5th bay. The boundary be-
tween them is visible as a simplification of the 
architectural forms employed, not to mention 

as soldered joints above the arches incorporated 
in both the nave walls’ exterior and aisle inner-
walls. The entire interior surface has been plas-
tered over during the 1855 restorations, with the 
result that a large number of details have avoided 
closer inspection.
 East section. The middle aisle, comprising the 
church’s double bay high chancel, is connected 
to the side aisles by lancet arcades, supported by 
pillars decorated with raised moulding. above 
the arcade arches, the nave walls were broken by 
lancet arched triforium openings, now bricked-
up and visible as blinded openings.
 The west section is much simpler in design. Here 
the middle aisle’s three bays are connected to the 
side aisles by lancet arcades borne by character-
istic elongated octagonal arcade pillars. as in the 
east section, the nave walls are broken by now 
blinded ‘triforium’ openings – in this case in the 
form of segmental arches.
 Vaults. as indicated above, the entire church was 
prepared for vaults throughout the middle and 
side aisles. These preparations commenced in the 
high chancel, east section’s middle aisle, where the 
two planned vaults were incorporated. The con-
vex surfaces seem to have been added subsequent 
to the roofing of the entire five bay nave. The 
vault in the west section is identical to the two in 
the east section, and must have been added imme-
diately following their completion. Subsequently, 
work on the remaining vaults came to a halt, and 
the remaining ceiling areas in the middle and side 
aisles came to stand as flat board ceilings for the 
next 200 years, until 1698. That this was the case 
is evident in Bishop Jacob Madsen’s account of 
his visit to the church on the 26th of april 1588.

THE POST-rEFOrMaTION CHurCH. Me -
re roof- and wall maintenance was all the care 
given to the church during the first 150 years 
following the reformation.
 Completion of vaults, 1698. Of the vaults pre-
pared for as part of the erection of the Late Me-
dieval church, only three had been completed at 
the time. The remaining vaults were completed in 
1698 as ‘traditional Medieval vaults’, following the 
bequest of an undisclosed sum for this purpose by 



2071ENGLISH SuMMarY

anna Mølken as part of her late husband, Mayor 
Johan Glysing’s last will and testament. During 
the following hundred years, regular, recurring 
repairs were carried out on the roof and bays.
 Restorations 1854-55, 1873-76. The interior 
and exterior of the church still bear witness to 
two extensive restorations which took place in 
the second half of the 1800s.
 In 1852, J. D. Herholdt made a drawing and 
estimation of the costs involved in restoring the 
church. Subsequently, however, the case was 
left on hold. Two years later, some parts  of the 
planned  restoration were invited to tender. The 
most extensive work was that to be done on the 
interior, where all visible brickwork was brought 
into alignment and covered by a thick layer of 
plaster. The two blinding walls, separating the 
side aisle’s eastern bays, must have been erected 
at this point in time. While the aforementioned 
blinding wall in the north side aisle was being 
built, the interior-design of the present sacristy 
was more or less being defined. 
 The 1854-55 work on the church exterior con-
sisted merely of reparations, as the existing wall 
treatment, plaster and lime-wash, was retained.
 Between 1873-76, Carl Lendorf received hono-
raria for planning and drawing a restoration of 
the church, whose declared goal was to recreate 
the church’s ‘original’ exterior as an un-plastered  
church. The tower gables were demolished and 
the tower was extended by 9 feet. Then, new ga-
bles were built, as adjusted copies of their prede-
cessors. Facing walls in new medieval brick were 
added throughout the church. However, only 
weathered or crumbling bricks were replaced in 
the tower and the eastern gable. a new granite 
plinth was also put in place here.
 In connection with renovation of the tower 
room, which it may be added also serves as the 
church porch, it was redesigned with a new main 
entrance facing west.
 an interior restoration carried out in 1978-
79 by architect Ebbe Lehn-Pedersen set its mark 
primarily on the building itself, as thorough 
maintenance with the white-washing of vaults 
and walls, alignment of floors, etc. Hence, the 
church exterior appears more or less as it did fol-

lowing the restoration works of 1873-76, with 
raw brickwork and red tiled roofs.
 Floors. The church’s contemporary floors, 
which are made of large square yellow and blue-
black tiles, date back to the restoration of 1873-
76. However, in the pews and the sacristy (the 
two east bays in the north side aisle) the floors are 
made of planed pinewood planks. also, the floors 
in the tomb chapel, situated in the south eastern 
corner, and in the tower room, are made out of 
square limestone tiles from Gotland, Sweden.
 Doors. Today, the church has two doors. The 
main entrance is through the tower’s west door, 
whose present design originates from the re-
storations of 1873-76. However, the base of the 
door was extended by approximately a half me-
ter, in connection with the lowering of the ter-
rain in front of the church, where there formerly 
were a couple of steps leading from the square 
to the tower room. The segmental arch door in 
the northern side aisle’s second bay, seen from the 
east, is of unknown date. It is younger than 1873 
(cf. fig. 18) and was thus probably added in 1873-
76. at any rate it existed in 1884 (cf. fig. 22).
 Windows. The church’s contemporary wrought-
iron windows with rectangular lead came win-
dowpanes were added in connection with the 
restorations of 1873-76.
 Roof constructions. The nave’s roof construction is 
relatively well-preserved (fig. 26-32) and must be 
contemporary with the erection of the two main 
sections of the church. In the east section, the 
roof construction above the nave, is comprised 
of trusses made up of two collar beams, a pair of 
diagonal ties, together with short vertical under 
purlins at the rafter bottoms. In the main, the 
trusses are borne by hammerbeams, which, how-
ever, are replaced by ceiling tie beams where there 
is a greater expanse to be bridged, i.e. between the 
bays and at the east gable. Both hammer beams 
and ceiling joists rest on two wall plates. Hori-
zontal †bias binds have been added between the 
roofbeams and the second hammerbeam to each 
side of a beam for further strengthening. Many 
pieces of wood have numbering engorged.
 The side aisles’ rafters are departing from the 
nave’s roof ridge. It has often been suggested, that 
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the side aisles’ rafters were secondary, indicating 
that the original church dimensions were Basili-
cal in proportion – with separate roofs above the 
middle and side aisles. Nevertheless, this recon-
struction theory is untenable. Partly, because the 
side aisles’ roof pitch would be too low, and part-
ly, because the openings between the nave and 
side aisle attics are not formed as windows. The 
shape of the west section’s roof constructions is 
the same as those of the east bay, albeit with vari-
ations in collar-beam heights and a certain sim-
plification of detail. Thus, the horizontal braces 
are not used here.
 Some of the wood used in the nave roof has 
clearly been recycled from an older †roof con-
struction. amongst other things, parts of a wall 
plate with grooves engorged for anchoring raft-
ers have been reused as collar ties.
 From the Late Middle ages at least, the church 
has always had tiled roofing, with the exception 
of the sacring-bell turret above the chancel’s east 
gable. The turret spire, which has been replaced a 
number of times, was formerly clad in lead. This 
was, however, replaced by copper cladding at the 
time of the latest renovation in 1873-76.
 Murals. In connection with the lime-washing 
of the church in 1979, fragments of the †mu-
rals on the chancel vault were uncovered. all of 
the decorations were covered over by the lime-
washing. On the southern part of the groined 
arch between the chancel’s first and second bays, 
fragments of painted drapes were uncovered 
which had decorated the wall above an epitafium 
erected in 1675 for anders Jørgensen Mand. 
On the southern part of the chancel’s western 
groined arch, painted drapes were exposed (fig. 
167). They had probably been painted around 
the pulpit canopy which was situated here until 
1698.

FurNISHINGS. The following are the remain-
der of furnishings from the late Middle ages: a 
(†)monstrance cabinet which has been trans-
formed into an alms post, a large oak wood cup-
board, and a bell with the year 1419 embossed. 
Not to mention a *Christ’s tomb which was en-
trusted to the National Museum in 1845.

 Moreover, written testimony indicates, that the 
church has had a †stone baptismal font (probably 
a romanesque granite font) – the only furnish-
ing which could possibly have been transferred 
from an older †church. The font was scrapped 
c. 1875. In addition, a †bell from 1447 recast in 
1835 as bell no. 2 and two small †mass bells.
 Following the reformation, anne Lauridsdat-
ter Knob donated an †altar catechism tablet in 
memory of her husband, Palle van Mehlen. Prior 
to 1588, the church was furnished with a †gal-
lery pulpit. Possibly, there was also an †organ (no. 
1), while a †tower clock is mentioned in a 1609 
source. While the stalls were refurbished in c. 
1635, the local gentry furnished some (†)mano-
rial pews in the 1640s.
 In the decades coming up to the year 1700, 
the church received numerous furnishings as gifts 
from prosperous citizens. among these, both the 
altarpiece donated by Mayor Johan rudolph 
Burenæus and his wife, 1675-76, and the pulpit 
donated by vicar anders Poulsen and his wife, 
1676, deserve a mention. The latter of these, was 
placed by the pillar to the south of the chancel 
arch. In 1694, Mayor Johan Glysing and anna 
Mølken financed the erection of †wall panelling 
along the chancel’s longitudinal walls. In 1698 a 
(†)chancel screen was erected as a testimonial gift 
on their behalf. They also contributed to the pur-
chase of a new †organ (no. 2), which only came 
into place in 1719. The erection of the chancel 
screen meant that the pulpit had to be moved to 
the eastern pillar of the middle aisle’s south side, 
where it was augmented by a new staircase and 
door. Between 1650 and 1750 the church also 
received a large number of other gifts, includ-
ing a wrought-iron altar rail, two chandeliers and 
two candle brackets, two ships, a †font screen and 
a †font canopy for the baptismal font. In addi-
tion, a total of six †closed pews were furnished. 
Thus, by the mid-1700s, the church was much 
more ornately furnished than it had been 100 
years earlier.
 During the first half of the 1800s, the †closed 
pews were converted into ordinary open pews, 
and the †baptismal font screen was removed. a 
new organ (†no. 3) was purchased in 1847. While 
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two rows of chancel chairs were put in place in 
the chancel’s west bay, in connection with inte-
rior restorations 1855-56, the chancel screen and 
other furnishings were sold off by auction. at the 
same time, the top pieces of the closed stalls were 
sawn off. In 1875, a new baptismal font, in the 
shape of a baptismal angel, was purchased.
 While parts of the (†)chancel screen were re-
covered in 1926, a new organ, donated by H. O. 
Lange, was put in place in 1938. at the same time, 
the pulpit was moved to its’ present position, next 
to the chancel arch’s north side pillar.
 In the years c. 1920, the furnishings were refur-
bished and redecorated, partly in keeping with 
traces of former colouring. The woodcarvings 
appear polychrome with stains and gilt, the stalls 
are red-brown, while the double-doors and pan-
elling are kept in shades of grey.
 The furnishings’ former colour-scheme is al-
most unknown. In 1834, the carvings were paint-
ed a pearly grey, and in 1855-56, some of the 
woodcarvings were painted as oak wood.

DESCrIPTION. In the following, the most im-
portant items of furniture will be described in 
the same sequence as in the Danish text with 
relevant figure reference and page number in 
brackets.

 Altarpiece (fig. 35-43, 166), from 1675-76, do-
nated as a gift by Mayor Johan rudolph Burenæus 
and his first wife, Karen Poulsdatter, in memory of 
her mother. The tablet, in auricular style, is a two 
tier construction, flanked by evangelist figures and 
crowned by a figure of Christ carrying the ban-
ner of victory. It is decorated by three contem-
porary paintings. Two altar paintings (fig. 40-41), 
depicting the Establishment of the Eucharist and 
the resurrection, by artist Christoffer Faber, were 
incorporated in the altarpiece 1856-1986. Since 
then, they have been moved to the southern aisle’s 
west wall and the sacristy, respectively.
 Altar plate (fig. 44-47). The chalice is from c. 
1600. The wafer box, from 1721, is made by Knud 
Po velsen, Kerteminde, and donated as a gift by 
aage Pedersen Syv and his wife, Barbara Mat-
thæusdatter reutz, together with †wine jug no. 2. 
The communion set for the Sick is from 1870 and 
made by Niels Christopher Clausen, Odense.
 Altar candlesticks (fig. 48). 1616, donated as a gift 
by Mayor Poul Skinkel. The candlesticks have a 
baluster shaft above a circular base, which in turn 
rests upon the backs of three reclining lions.
 (†)Monstrance cabinet, late Middle ages, trans-
formed into an alms post (see below).
 *Christ’s tomb (fig. 50-55, 171-72). First quar-
ter of the 1500s. The grave, which is formed like 

Fig. 180. Topstykke (nr. 10) fra (†)korgitter, 1698, med sekundær bemaling (s. 1974). Foto i Nationalmuseet. – Top 
piece (nr. 10) on (†)chancel screen, 1698, with secondary painting.
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a coffin, contains a realistic figure of the dead 
Christ. Formerly, the coffin could be opened and 
closed by means of two smooth doors (of which 
only one remains). When closed they comprised 
a pointed roof over the reclining figure, and when 
open they hid the sides of the coffin, lengthwise. 
The gables are decorated with paintings of Christ 
as a man of pain and a Pietá. The paint on both 
is peeling. There are traces of an almost obso-
lete painting on the inside of the remaining door, 
depicting scenes from the Passion of Christ. The 
only other surviving Christ’s tomb in Denmark, 
is that in Mariager Church (randers amt). The 
existence of other surviving figures of Christ and 
archival references, point towards the former ex-
istence of other examples.
 Altar rail (fig. 58-59). 1712, donated as a gift by 
merchant Thomas Johansen and his wife, Hylle-
borg Maria Jacobsdatter Bager. The railing, made 
by blacksmith Christen Sørensen in Marslev, is 
of partially gilted wrought-iron and closely re-
lated to the slightly older altar rails in St. Knud’s 
Church and The Church of our Lady in Odense 
(p. 569, 1098).
 Baptismal font (fig. 60), 1875. a copy of H. W. 
Bissens baptismal angel from 1843-44 in Middel-
fart Church, made by zinc monger rasmussen in 
Copenhagen and donated by Kerteminde citizens.
 (†)Chancel screen (fig. 62-69, 173-74, 180). 1698, 
donated by Mayor Johan Glysing and his wife, an-
na Mølken. Made by sculptor Michael Tuisch from 
riga. The following are the surviving elements of 
the screen: two cherubs, six apostle figures, two 
top pieces and a top figure, all of which have been 
mounted on the east-facing interior aisle walls.
 Pulpit (fig. 70-78, 181-82). 1676, donated by 
vicar anders Poulsen and his wife, anna Peders-
datter. The pulpit’s five bays are decorated with 
simple reliefs of Christ and the evangelists, while 
the canopy’s top pieces are comprised of auricu-
lar cartouches covered in masks between which 
male-children stand bearing instruments of the 
Passion. In 1681, alderman Wilhelm Weghorst and 
his wife, Kirsten andersdatter donated a beau-
tifully decorated *hourglass (fig. 79a-b), for the 
pulpit, as a gift (now in the National Museum). In 
1698 a new staircase and door were added to the 

pulpit. They were carried out by carpenter Niels 
with carvings attributed to Michael Tuisch.
 Stalls (cf. fig. 80-91). While the oldest gables 
are from c. 1635, the remaining parts are prima-
rily remnants following the 1855-56 restoration 
and the refurbishment in 1915. The pews include 
gables and doors from (†)manorial pews, covered 
in richly carved ornamentation. These pews date 
from the 1640s and were erected for Markor 
rodsteen of Lundsgaard and his wife, Vibeke 
Tønnesdatter Friis, and Hans Oldeland and his 
wife, Ingeborg Gyldenstierne, respectively.
 Cupboard (fig. 93), from the first quarter of the 
1500s, with linen fold pattern. Behind one of the 
doors is a wrought-iron screen, which suggests 
that part of the cabinet was used for consecrated 
hosts.
 Alms post (fig. 94a-b), in the form of a trans-
formed late Middle age (†)monstrance cabinet, 
hewn out of an oak log, with iron-bands mount-
ed on all sides. It is comprised of two chambers. 
The upper chamber is covered by a lid, behind 
which is a wrought-iron screen, similar to that of 
the cupboard from the late Middle ages.
 Organ (fig. 98-101). 1938, built by Marcussen 
& Søn, aabenraa, with 31 chords, 3 manuals and 
pedal. The organ casing was drawn by Harald 
Lønborg-Jensen and carried out by sculptor Erik 
Pedersen, Birkede.
 Chandeliers (fig. 105, 107, 173). The oldest chan-
delier was donated as a gift by customs officer 
Christen Poulsen. a larger, and very beautiful, 
chandelier was donated as a gift in 1685 by mem-
bers of the Bager family. They had it hung over 
their crypt in the chancel. Furthermore, there are 
two double candle brackets in existence (fig. 106, 
108). One from c. 1639, decorated with an im-
age of the annunciation, and donated as a gift by 
merchant Hans Mortensen and his wife, Elsebeth 
Steffensdatter Blok 1673-74. The other was do-
nated as a gift by Morten Poulsen Bager and his 
wife from Copenhagen, for use by the pulpit.
 Ships (fig. 109-10). One, a three-masted man-
of-war, was donated as a gift by merchant Poul 
Jespersen Bager and his wife, anna Sophie Hu-
sum in 1686. Since 1765, it has had the name 
»Dannebrog« written on its’ side, in commemo-
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ration of the shipwreck of a battleship, Danne-
brog, during the battle of Køge Harbour on the 
4th of October 1710, in which 22 sailors from 
Kerteminde died. The other, a three-masted cor-
vette, was presumably donated as a gift by the 
Kerteminde Skipper Bearer’s Guild 1735.
 Biers (fig. 111-18), 1737. a large and a small 
bier, with relief-carved and painted ornamenta-
tions, respectively. The biers, which are placed in 
the tower chamber, belong to the Kerteminde 
Skipper Bearer’s Guild.
 The tower clock (p. 2009) is from 1945.
 Bells (fig. 119-22). The church’s oldest bell is 
from 1419. It has miniscule inscriptions and cast 

reliefs and -marks in the form of a bolt of lighten-
ing. The two other bells are from 1835 and 1924.

SEPuLCHraL MONuMENTS. The church 
contains six wall monuments and memorial tab-
lets and 17 tombstones. also, there is a burial 
vault containing two stone sarcophagi.
 There is no remaining knowledge regarding 
burials in the Middle ages. Written testimonials 
witness the fact that the church, at the end of 
the 1500s, provided a framework for the burial 
of some members of the gentry, as in the case 
of Palle van Mehlen of Lundsgaard (†1576), his 
wife anne Lauridsdatter Knob (†1580) and their 

Fig. 181. Prædikestol, 1676, skænket af sognepræst anders Poulsen og anne Pedersdatter (s. 1976). Placering i 
skibets sydside før 1938. Foto Harald Lønborg-Jensen. – Pulpit, 1676, donated by vicar, Anders Poulsen and Anne Pe-
dersdatter. Location in the southside of the nave before 1938.
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daughter, Ellen (†1587). The oldest surviving tomb 
relic is a stone from 1564 which was placed over 
Poul Klausen (fig. 134).
 While there are no surviving testimonials of 
large-scale scrapping of tombstones in the first 
half of the 1700s ownerless stones were removed, 
one at a time, from the church. In 1855, the 
stones were gathered in the floor of the chancel’s 
southern aisle. Most of them were subsequently 
built into the tower room’s walls in 1918. almost 
all the wall monuments are to be found in their 
original positions.
 Five of the wall monuments originate from the 
1600s. They include three wood carved frames 
with paintings and two small stone tablets. a large 
renaissance wall monument, erected in memory 
of alderman anders Eggertsen and his wife, Jo-
hanna Lauritsdatter, (fig. 125-27) is particularly 
interesting. It is richly decorated with scrollwork, 
herma, lion masks and fruit. The same is true of a 
large wall monument from 1675, made in auricu-
lar style, and erected in memory of vicars anders 
Jørgensen Mand and anders Poulsen, and their 
wife anna Pedersdatter. The latter, is adorned 
with figures of Moses and John the Baptist and 
decorated with cherub heads, masks and fruit. Its’ 
crowning glory is an angel blowing a trumpet 
and carrying a spear (fig. 129-33).
 among the surviving tombstones, attention 
must be called to the following stones: firstly, 
that of anne Norby, dating from c. 1606 with 16 
family coats of arms (fig. 136), and secondly, that 
of vicar anders Jørgensen Mand, dating from c. 
1641 and bearing Latin inscriptions (fig. 140). a 
third stone is also worth further scrutiny, it is a 
stone from the first half of the 1600s, placed over 
an unknown deceased, and bearing the image of 
to people wearing clothes contemporary to the 
period and with shovel and spade, thereby refer-
ring to the personification of work, Labour (fig. 
141).
 The church’s only chapel, Peder Juel’s chapel (fig. 
147-53), was furnished c. 1764-69 by titular Privy 
Councillor Peder Juel of Hverringe in the eastern 
bay of the chancel’s southern aisle. The pointed-
arch openings onto the chancel and the southern 
aisle are shielded by wrought-iron gratings. The 

grating that opens onto the chancel is crowned by 
two shields with the painted coats of arms of Peder 
Juel and his wife, Birte Cathrine Levetzau. There 
are two sandstone sarcophagi in the chapel, both 
carried out by Flensborg sculptor Johann Thiel 
following a contract from 1767. The sarcophagi, 
which are adorned with large rocaille cartouches, 
are almost identical to five sarcophagi in Grabow’s 
Chapel in Østbirk Church (DK Århus 4497) and 
closely related to two sarcophagi of Gerhard de 
Lichtenberg and his wife in Horsens Klosterkirke 
(DK Århus 5931). The lid panels carry inscrip-
tions for Peder Juel and his wife.
 †Post-medieval burial vaults. Seven of the church’s 
eight brick-built burial vaults were placed in 
the eastern side under the chancel and its’ aisles, 
while the last one was to be found under the 
organ in the west end. They were all furnished 
prior to the period documented in the church’s 
financial records. While, the particular details sur-
rounding their bringing-about thus remain un-
known, they have remained the same in number, 
at least since the end of the 1600s. The largest 
and best burial vault, a vaulted crypt under the 
eastern bay of the southern aisle, belonged to the 
owners of Lundsgaard (Lundsgaard’s burial vault). 
In 1728, the burial vault was purchased by the 
church as it was otherwise unused, with the aim 
that interested citizens could buy a space in it. 
In 1944, the crypt was emptied of coffins and 
furnished as an air-raid shelter. Two coffins have 
been preserved in Møntergården in Odense. The 
remaining burial vaults have been demolished in 
connection with floor reparations in the 1800s 
and 1900s.
 Burial equipment. a rapier and a pair of boots 
from c. 1630-1660, which have been hung on 
the southern vault sheath in the chancels second 
bay. Traditionally, they were thought to belong to 
a Danish officer, who fell on the churchyard fol-
lowing a heroic effort against the Swedes dur-
ing battle in Kerteminde on the 31st of October 
1659. Three hen’s eggs (fig. 162) from the 1700s, 

Fig. 182. Indre set mod øst. Foto Kristian Hude 1903. 
– View of the interior, looking east.
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which were removed from child coffins in the 
Lundsgaard burial vault, are preserved in Kerte-
minde Museum.
 Churchyard monuments. Only a few tombstones 
have been preserved in the graveyard next to the 

church. amongst others, a white marble tablet 
from c. 1820 in memory of Marie Benedicte 
Paludan Müller (mother of the author Frederik 
Paludan Müller). The tablet has been built into 
the church’s southern wall.


