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deling fastholdtes indtil 1898, da det i stedet be-
sluttedes at inddele kirkegården i fire afdelinger. 
Umiddelbart øst for kirkegården er 1825 anlagt 
en Mosaisk Kirkegård.4

 i århundredets anden halvdel var behovet for 
begravelsesplads vokset, og 1889 etableredes Ny 
Kirkegård øst for byen, nær Kåls Mølle og i kort 
afstand af den ældre assistenskirkegård. 

deN gaMle KirKegård

Kirkegården ligger i byens sydlige udkant ud til 
Kærum å og mod nord afgrænset af Ny adel-
gade.

efter forordningen af 22. febr. 1805, der påbød 
kirkerne at anlægge nye kirkegårde uden for by-
en, erhvervedes o. 1807 et stykke jord nær Møl-
ledammen.1 almindeligvis regnes kirkegården, 
betegnet assistenskirkegården, for anlagt 1810,2 
men først 1813-14 blev området indhegnet med 
en ‘dobbelt jordvold’. 1816 besåedes området 
med hvide kløverfrø, og der blev plantet tjørne-
hæk.3 Kirkegården blev 1819 inddelt i tre klasser, 
hhv. »Quarteret paa venstre Haand og mellem-
ste Terrasse«, hvor begravelse kostede 4 rigsda-
ler, »Quarteret på høire Haand« udgjorde anden 
klasse, og begravelse kostede der 2 rigsdaler, mens 
den tredje klasse bestod af »nederste terrasse«, 
hvor begravelse kostede 1 rigsdaler.3 denne ind-

KirKegårde i asseNs

Fig. 1. den gamle kirkegård, hovedindgangen (s. 2626). Foto david Burmeister Kaaring 2011. – The old churchyard, 
main entrance. 
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granitpiller. endvidere er der adgang til kirkegår-
den fra Kildebakken igennem en åbning i kirke-
gårdsmuren ud for den mosaiske begravelsesplads 
samt i det sydøstlige hjørne, hvor en bro leder 
over åen. den centrale trappe fra det øvre plateau 
til det nedre er brolagt 2005.
 †Hegn og indgange. Forud for indvielsen af kir-
kegården plantedes 1816 tjørn, formentlig som 
hæk. 1829 blev denne indhegning erstattet af et 
plankeværk på det stykke, der lå op mod køb-
mand lillelunds og skomager Petersens haver, og 
1833 opførtes et hegn ind mod købmand ander-
sens have. 1854 blev stenhegnet mod Bellevue 
fornyet.
 Bygninger m.m. på kirkegården. et nyere mate-
rialhus af gråmalede bjælker med sort tagpap er 
ved den østre kirkegårdsmur.

KirKegårdsMoNUMeNTer

1) (Fig. 2) 1600-tallet, over ubekendt. rød sand-
sten, 185×85 cm. Profileret liggesten, hvis ind-
skrifter og udsmykning er helt afslidt. stenen 
har haft hjørnemedaljoner, og langs det centrale 
tekstfelts nedre kant er nogle udhuggede frynser. 
stenen skal være overført til kirkegården fra kir-
ken, og har således formentlig hørt til de grav-
minder, der 1842 blev lagt som fortov omkring 
kirken (jf. s. 2560). i lapidarium i litra C.
 2) 1823, over Jørgen Chr. dreier, borger og 
købmand, *3. okt. 1752, †1. febr. 1823.
 sandsten, 72×44 cm. Kors sat på en sokkel. 
Personalia på korsets for- og bagsider med fordy-
bet kursiv opmalet med sort. Mindeord på sokkel 
i skriveskrift. i litra C.
 3) (Fig. 3) 1851, over lars andersen, købmand, 
*4. febr 1805, †13. maj 1851.
 sandsten og marmor, 69×60 cm. grotte af grå 
sandsten med indfældet marmortavle hvorpå 
personalia er anført i fordybede versaler. Øverst 
spor efter afbrækket kors. Placeret centralt på 
mellemrepos. litra g.
 4) (Fig. 4), o. 1852(?), over maleren dankvart 
dreyer, *13. juni 1816, †4. nov. 1852. 
 granit, 84×80 cm. groft tilhugget sten med 
personalia anført i fordybede versaler opmalet i 
sort. Placeret i litra C. 

 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af lave 
mure af kløvet kamp, hvorpå der ud til Ny adel-
gade (nord) og Kildebakken (øst) er plantet klip-
pede bøgehække og mod Bellevue (vest) hæk af 
ribs. endelig afskærmes området fra åen mod syd 
af en høj bøgehæk. 
 Hovedindgangen (fig. 1) ligger centralt i kir-
kegårdsmuren mod Ny adelgade og prydes af 
en sortmalet jernportal med køreport og flanke-
rende fodgængerlåger. Fløjene er udført 1854 af 
støbejern af Petersen og Bonnichsen, Haderslev 
og er sat mellem fire rektangulære granitpiller, 
hvoraf de to midterste afsluttes af støbejernskors 
på toppen, hvorpå »anno 1854« er anført.3 i det 
nordvestlige hjørne, mod Bellevue, er en tilsva-
rende fodgængerlåge, antageligt udført samtidigt 
af førnævnte firma og sat mellem rektangulære 

Fig. 2. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1600-tallet, over 
ubekendt (s. 2626). Foto david Burmeister Kaaring 
2012. – Churchyard monument no. 1, 17th century, to  un-
known deceased.
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*1892, †1976, og deres forældre Johan Niels 
ernst, fabrikant, *1867, †1924, og gine greisen 
ernst, f. Nissen, *1869, †1923.
 granit og bronze, 126×131 cm. Cippus, hvis 
postamentbårne storstykke flankeres af pilastre, 
der bærer en trekantgesims. Personalia i versaler af 
bronze for anders Christian ernst er sammen med 
et cirkulært relief placeret i storfeltet, mens perso-
nalia for Frederik N. ernst er sat på postamentet; 
på trekantgesimsen et timeglas. det centrale mo-
nument flankeres af 83 cm høje brystninger, hvor-
på personalia for Johan Niels ernst (th.) og gine 
greisen ernst (tv.) er anført, ligeledes i versaler af 
bronze.  graven er hegnet af et lavt bronzegitter 
sat mellem rektangulære granitpiller. i litra e.
 8) 1917, over Maren Nielsen, *3. dec. 1857, 
†11. april 1917, samt hendes ægtefælle Niels Pe-
ter Brandt, remfabrikant, *16. april 1858, <†28. 
sept. 1942>.5 

 5) (Fig. 5), o. 1855, over W. l. Blædel, konsi-
storialassessor og sognepræst, *18. maj 1783, †29. 
marts 1862, og anna elisabeth dons, *25. marts 
1785, †4 okt. 1855.
 sandsten og marmor, o. 200× 80 cm. stele 
med indfældet rektangulær indskriftstavle med 
konkave øvre hjørner, hvorpå personalia er an-
ført i fordybet antikva, navne dog i fraktur. over 
indskriftstavlen er under den spidsbuede gavl et 
højt relief af en liggende Bibel, hvor på står en 
kalk; derover en stjerne. Øverst på gravstenen er 
et kors. i litra g.
 6) (Fig. 6), o. 1861, over andreas Beirholm, *16 
dec. 1854, † 6. nov. 1861. 
 støbejern, 66×38 cm. rundbuet kløverblads-
kors med flad kant, personalia i reliefversaler; 
hvidmalet. sat i lapidarium i litra g.
 7) o. 1916, over anders Christian ernst, *1895, 
†1916, broderen Frederik N. ernst, fabrikant, 

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1852(?), over 
dankvart dreyer (s. 2626). Foto david Burmeister 
Kaaring 2011. – Churchyard monument no. 4, c. 1825, to 
Dankvart Dreyer.

Fig. 3. Kirkegårdsmonument nr. 3, 1851, over lars an-
dersen (s. 2626). Foto david Burmeister Kaaring 2011. 
– Churchyard monument no. 3, 1851, to Lars Andersen.
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Fællesmonumenter. Faldne i krigene 1848-50 og 1864. 
1) (Fig. 7), 1851. Monument, udført af Hans an-
dreas Klewing, Flensborg (jf. s. 1713), rejst for 74 
soldater »som offrede livet i danmarks Kamp for 
slesvig i aarene 1848, 1849 og 1850« af assens by 
og omegns »erkjendtlige Beboere«.6

 sandsten (stele), marmor (tavler, bladkrans), gra-
nit (postament) og bronze (hjelm). stele på en 
cippusformet sokkel og kronet af en brændende 
olielampe; alt hvilende på et trappeformet posta-
ment af granit. i monumentets østvendte front er 
indfældet en tavle med indskrift i fordybet kursiv 
med fremhævelser i fraktur; opmalet i sort.7 Her-
over en mindre tavle med et relief forestillende 
våben og faner omkring en dragonhjelm; sidst-

 et kapel af støbt beton med muret dør i gule 
tegl og flammerede dobbeltfløje af eg, hver med 
et lille vindue foran hvilket er sat jernstænger. i 
det lille kapel står to egetræskister på et lavt træ-
podium. indbygget i skråningen med adgang fra 
litra H. 
 9) (Fig. 14), o. 1950, over komponisten Jacob 
gade, *1879, †1963, og hustru Mimi gade, *1879, 
†1950.
 gulgrå granit, 102×90 cm. groft tilvirket bauta 
med personalia i påsatte bronzeversaler. i litra g.
 (†)Kirkegårdsmonument, o. 1840, over rasmus 
Toxen Helms, auditør og byskriver i assens, *Hor-
sens 1773, †1840, og hustru anne Cathrine Mar-
grethe lund, *1782, †1839. 
 støbejern, 48×60 cm. gravminde formet som 
en skriftrulle, med inskription med reliefversa-
ler, der indledes: »sørgende efterladte satte dette 
Minde«. gravmindet er nu hensat på loftet af Vor 
Frue Kirkes nordre sideskib.

Fig. 6. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1861, over andre-
as Beirholm (s. 2627). Foto david Burmeister Kaaring 
2011. – Churchyard monument no. 6, c. 1861, to Andreas 
Beirholm.

Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1855, over W. l. 
Blædel (s. 2627). Foto david Burmeister Kaaring 2011. 
– Churchyard monument no. 5, c. 1855, to W. L. Blædel. 
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lende korslagte kanoner på en baggrund af dan-
nebrogsflag samt øverst en oval egebladskrans. På 
monumentets sider er høje relieffer forestillende 
hhv. et kors (nord) og to korslagte fakler.
 soklen er tilsvarende rigt udsmykket med på 
fronten en flad niche, hvori en næsten frithug-

nævnte blev fornyet 2008. Øverst på monumen-
tet er en oval egebladskrans.
 Tilsvarende er på monumentets vestvendte bag-
side indfældet en rektangulær tavle med indskrif-
ter i fordybet kursiv (stednavne i fraktur) opmalet 
i sort.8 Herover er et relief af sandsten forestil-

Fig. 7. Monument over faldne soldater i krigen 1848-50, udført 1851 af Hans andreas 
Klewing (s. 2628). Foto david Burmeister Kaaring 2011. – Monument to soldiers fallen 
in the war of 1848-50, made in 1851 by Hans Andreas Klewing.
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 2) (Fig. 8) 1866. Monument, udført af billed-
hugger Christian andersen, odense (jf. s. 1713) 
for »50 af den danske armees soldater som døde 
paa assens lazareth i aaret 1864«.9

 sandsten (obelisk), marmor (tavle, egeblads-
krans) og granit (postament). obelisk på en sok-
kel; alt hvilende på et trappeformet postament. 
På obeliskens østvendte front er ovenfor citerede 
indskrift afsluttende med 2 Makk. 7, 37 i fordy-

get løve ligger på en lav sokkel. over nichen 
er en trekantgavl smykket med korslagte sværd. 
På bagsiden er et højt relief af sandsten forestil-
lende et korslagt sværd og palmeblad i en ege-
bladskrans og korslagt sværd og palmeblad under 
en trekantgavl smykket med korslagte geværer. 
På soklens sider ses relieffer af dels et bevinget 
timeglas, korslagte pile og et anker (nord), dels en 
lyre, hvorom en slange snor sig. opsat i litra F.

Fig. 8. Monument over faldne soldater i krigen 1864, udført 1866 af Christian an-
dersen (s. 2630). Foto david Burmeister Kaaring 2011. – Monument to soldiers fallen in 
the war of 1864, made in 1866 by Christian Andersen.
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malede versaler, der støttes af en sten, hvorpå er 
sat kors med trepasender og profileret kant. Både 
kors og skriftrulle er hvidmalede. sat af hustruen 
elisa Birck. i litra F.
 2) (Fig. 9) o. 1851, over Christian Michael 
v(on) Buchwald, landkadet og dannebrogsmand, 
*8. jan. 1832, †10. juli 1851. 
 grotte af grå sandsten med indfældet tavle og 
kors af hvidt marmor, 155×93 cm. grotten og 
den tilhørende sokkel er dekoreret med vedbend 
i højt relief, personalia er anført på den indfæl-
dede tavle i fordybede versaler opmalet i sort. 
Monumentet krones af et kors. i litra F.
 3) o. 1864, over Carl anderson, svensk frivillig, 
og ole olsen, begge »af capt: aarøes commando,/ 
som faldt for danmarks/ selvstændighed 18de ap-
ril/ 1864«.
 støbejern, 60×47 cm. Hvidmalet skriftrulle 
med indskrift i sortmalede reliefversaler, der af-

bet antikva opmalet i sort. Herover er indfældet 
en egebladskrans . i soklen er indfældet en tavle 
med fladbuet overkant, hvori et relief af korslagte 
kanoner foran faner og våben. På monumentets 
bagside er anført: »dette Mindesmærke/ er reist/ 
ved frivillige Bidrag/ af assens Byes/ og omegns 
Beboere.« med fordybet, sortmalet antikva. opsat 
i litra F.

 Enkeltmonumenter for faldne under krigene 1848-
50 og 1864. Fem gravminder placeret i litra F 
omkring fællesmonumenterne nr. 1 og 2 samt et 
enkelt monument i litra g.
 1) o. 1849, over l. l. Birck, maler og frivillig 
skarpskytte ved 2. Jægerkorps, *13. nov. 1813, †5. 
sept. 1849.
 støbejern (skriftrulle og støbejern) og granit 
(sokkel), 93×50 cm. skriftrulle med personalia i 
forhøjede versaler opmalet i sort, forhøjede, sort-

Fig. 9. soldatermonument nr. 2, o. 1851,  over landka-
det Christian Michael von Buchwald (s. 2631). Foto 
david Burmeister Kaaring 2011. – Soldier’s monument 
no. 2, c. 1851, to Cadet Christian Michael von Buchwald.

Fig. 10. soldatermonument nr. 4, o. 1864, over axel 
oliver iversen (s. 2632). Foto david Burmeister Ka-
aring 2011. – Soldier’s monument no. 4, c. 1864, to Axel 
Oliver Iversen.
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Fig. 12. soldatermonument nr. 6, 1942, over de svenske 
soldater F. Walin, o. Hurtig og s. Berg (s. 2632). Foto 
david Burmeister Kaaring 2011. – Soldier’s monument 
no. 6, 1942, to the Swedish soldiers F. Walin, O. Hurtig 
and S. Berg

marks sag«. stenen blev sat af selskabet af dan-
ske Forsvarsbrødre, assens, som erstatning for et 
»Jernkors med en hvilende løve«.10 i litra g.

Ny KirKegård

Kirkegården ligger i byens østlige del på en hjør-
negrund ud mod Møllevej (vest) og stadionvej 
(nord). da kirkegården blev indviet 23. april 
1889, bestod den kun af den centrale del af det 
nuværende område, der siden er blevet udvidet 
mod øst 190911 og mod vest o. 1975.
 Hegn og indgange. Kirkegården er hegnet af bø-
gehæk sat på en stensætning af natursten, der til 
dels udligner niveauforskellen mellem de skrå-
nende arealer og de tilstødende veje. Hovedind-
gangen er placeret i kirkegårdens vestligste ende 
med adgang via en kørevej fra Pilehaven. endvi-
dere er der adgang til kirkegården via trapper i 
den nordlige og sydlige kirkegårdsmur mod Pile-
haven og stadionvej. 

sluttes med: »dette minde sattes/ af/ kammera-
terne.« i litra F.
 4) (Fig. 10), o. 1864, over axel oliver Jversen 
(iversen), frivillig ved 2. infanteriregiments 3. 
Kompagni, †12. maj 1864, »21 aar gammel«. 
 støbejern, 91×59 cm. Tredobbelt æselrygbuet 
kors med profileret kant og mindre æselrygbuer i 
korsskæringen; hvidmalet. Personalia anført med 
reliefversaler opmalet i sort. Ved korsets fod er 
monteret en rektangulær skrifttavle, hvorpå med 
tilsvarende skrift står »den modige og tappre/ 
kriger sattes dette minde/ af hans stridsfæller i/ 3 
comp.« i litra F. 
 5) (Fig. 11) 1900-tallet, over W. s. (Wilhelm 
savdak) van der aa Kühle, kaptajn og kompagni-
chef ved 3. reservebataljon, *20. april 1820, †12. 
sept. 1850 ved Mysunde.
 sandsten, 63×45 cm. rektangulær tavle med 
indskrift i fordybede versaler opmalet i sort. i litra 
F.
 6) (Fig. 12), 1942, over F. Walin, †16. aug. 1848, 
o. Hurtig, †24. aug. 1848 og s. Berg, †28.8. 1848, 
»soldater af Kungl. Westgöta dahls regemente«.
 granit, 145×105 cm. Bauta, øverst med et for-
dybet relief af Västgöta dalregimentets emblem, 
der oprindelig var bemalet i blå og gule farver. 
derunder personalia i fordybede, sortmalede ver-
saler og afsluttet med ordene: »de faldt for dan-

Fig. 11. soldatermonument nr. 5, 1900-tallet, over W. 
s. van der aa Kühle (s. 2632). Foto david Burmeister 
Kaaring 2011. – Soldier’s monument no. 5, 20th century, to 
W. S. van der Aa Kühle.
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Kilder og HeNVisNiNger

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i odense 
amt i almindelighed s. 52-54 og forkortelser vedr. 
odense amt s. 56-59. 

Arkivalier. landsarkivet for Fyn (laFyn). Kirkeinspek-
tionsarkivet. assens Kirkes regnskaber 1664-1912 (Kir-
keinsp.ark. rgsk.). Den kgl. bygningsinspektør. sager vedr. 
kirkebygningerne på Fyn o. 1896-1925 (KglBygn  Insp.
ark. Kirker i Fyn).

redaktion ved david Burmeister Kaaring. engelsk 
over sættelse ved James Manley. Korrektur ved Michael 
andersen. redaktion afsluttet okt. 2011. Teknisk og 
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.

NoTer

1 laFyn. Kirkeinsp.ark. indk. sager.
2 Trap Xii, 181; lauritz Maaløe, Assens gennem 700, 
odense 1936, 286 anfører dog 1815.
3 laFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
4 Julius Margolinsky, De jødiske Kirkegårde i danske Pro-
vinsbyer, Kbh. 1957, [upag.]. om gravene på denne 
kirkegård, jf. alfred Heymann, »assens jødiske Menig-
hed«, årbodense og assens 1926-30, 737-741.
5 Venligst oplyst (27. maj 2011) af sven rask, Muse-
erne på Vestfyn.
6 Navnene på de begravede soldater er publiceret i 
Chr. Karup, Mindefesten paa Assens Kirkegaard den 6te 
Juli 1851, assens 1851 s. 18 og siden i otto ernst, Kri-
gergravene paa Assens Kirkegaard, Middelfart 1942.
7 indskriften lyder: »Fire og Halvfjerdsindstyve/ af/ 
Fædrelandets/ heltemodige Forsvarere/ som offrede 
livet/ i/ danmarks Kamp/ for/ slesvig/ i aarene 
1848, 1849 og 1850./ sattes dette Hædersminde/ af 
Byens og omegnens/ erkjendtlige Beboere./ Følg 
Moder! dine smaa til/ Heltegraven hen. og nævn 
dem/ deres daad, som Hvile fandt i den«.
8 den nu svært læselige indskrift lyder: »Frederi-
cia/ idsted, Missunde,/ Frederikstad./ slumrer sødt 
i Moderfavn/ Kjække Brødre, danmarks/ sønner!/ 
Verden gav Jer Heltenavn/ sildigst slægt Jer daad/ 
paaskjønner/ Fast i Kampens stund i stod/ Frelste 
Fædrelandets Ære/ seiren kjøbte i med Blod/ Hel-
ligt eders Minde være.« Navnene på de begravede 
soldater er delvist publiceret af rasmus Jørgen Jen-
sen »en Mindekrans«, årbodense og assens 1913-16, 
111-20.
9 Kjærbye, 287. Navnene på de begravede soldater er 
publiceret i otto ernst, Krigergravene paa Assens Kirke-
gaard, Middelfart 1942.
10 løjtnant otto ernst, Krigergravene paa Assens Kirke-
gaard, Middelfart 1942.

 Bygninger på kirkegården. et kombineret materi-
alhus og kirkekontor, af røde teglsten med skifer-
tag og parvis satte rundbuede vinduer, er opført 
som ligkapel 1895 centralt på kirkegården.12 i 
kirkegårdens østligste ende er i nyeste tid opført 
et større materialhus af træ med eternittag.

KirKegårdsMoNUMeNT

Gravsten, (fig. 13), o. 1944, over Niels siim eng-
bek, stud. polyt., modstandsmand, *1922, †1944.
 grå granit, 118×145 cm. Bauta med personalia 
i fordybede versaler opmalet i orange. Øverst på 
stenen er monteret Knud Nellemoses bronzere-
lief, o. 1970, for faldne danske frihedskæmpere (jf. 
s. 1714). opstillet i litra F.

Ofre fra Anden Verdenskrig. i kirkegårdens nord-
østlige hjørne er 1949 etableret en rektangulær 
plads hegnet med en lav stensætning af natursten 
og ved indgangen og centralt et korsformet bed. 
Ved indgangen er sat en mindesten, hvorpå med 
fordybede versaler står: »assens by/ hegnede/ 
denne gravplads/ 1949«. langs gravpladsens tre 
sider er opstillet i alt 19 steler eller »headstones« 
af hvid kalksten over de afdøde engelske og cana-
diske flyvere (jf. også s. 1714).13

Fig. 13. gravsten, o. 1944, over modstandsmand Niels 
siim engbek (s. 2633). Foto david Burmeister Kaaring 
2011. – Tombstone, c. 1944, of the resistance fighter Niels 
Siim Engbek.
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13 oprindelig lå også 11 amerikanske flyvere begravet 
her. disse blev 1948 hjemført til Usa.

11 Trap, 3. udg., 3, ii, 391.
12 laFyn. Kgl BygnInsp.ark. Kirker i Fyn.

Fig. 14. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1950, over kom-
ponisten Jacob gade (s. 2628). Foto david Burmeister 
Kaaring 2011. – Churchyard monument no. 9, c. 1950, to 
the composer Jacob Gade.


