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Fig. 1. Kirken set fra sydøst med den senmiddelalderlige indgangsport. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church
seen from the south east with the Late Medieval entranceway.

Stenløse Kirke
Odense Herred
Historisk indledning. Kirken er nævnt 1291 i forbindelse
med en pavelig dispensation til sognepræsten, Erik, der
blot var diakon, om inden for et år at lade sig indvie som
præst.1 I den forbindelse omtales kirken som viet til Skt.
Clemens. Den må allerede på dette tidspunkt have haft
et tilhørsforhold til Skt. Knudsklostret i Odense, eftersom dette på et tidspunkt mellem 1277 og 1286 søgte at
tillægge indtægter af Stenløse Kirke til de Knudsbrødre,
der studerede i Frankrig (jf. s. 77).2 Formelt annekteredes den dog først til Skt. Knuds Kloster 1316;3 disse
privilegier bekræftedes 1532,4 og indtil 1562 betjentes
kirken af en præst, der havde bolig i klostret.5
Kirken overgik efter reformationen 1536 til Kronen,
der endnu ejede den 1664.6 1666 overdroges afgiften
af Stenløse Kirke, der figurerer i Skt. Knuds jordebog,
til Henning Meyer.7

Didrik Schult til Christiansdal (jf. s. 2794) købte
1687 Stenløse Kirke samt annekskirken i Fangel (jf.
s. 3169).8 1695 solgte han dem videre til Anne Sofie
Krabbe til Søbysøgård, under hvilken de forblev indtil
efter 1802.9 1837 bad amtmanden om, at der blev rejst
tiltale mod ejeren af Brylle og Stenløse kirker for ikke
at have udbedret deres mangler.10 1847 omtales en ‘kirkeejer Møller’,9 1852 var den i justitsråd H. H. Holm
til Dalsgård ved Viborgs eje (jf. også (†)altertavle og
dåbskande),11 og efter 1876 i kammerassessor Jespersens.12 1911 gennemføres afleveringsforretning efter
kirkens istandsættelse forud for overgangen til selveje
1. jan. 1912.12
Anneksforhold. Som nævnt ovenfor var Stenløse annekteret til Skt. Knuds Kloster i middelalderen. 1632
foranledigede sognepræsten, Niels Olufsen, at Fangel
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blev lagt som anneks til Stenløse, et forhold der stadig
gør sig gældende.13
Ifølge et sagn blev kirken bygget for værdien af en
fakkel, en rytter smed fra sig, da han blev jagtet af trolde, og som derefter var blevet forvandlet til guld.14 Ved
bakken, hvor faklen blev fundet, skal en bispegård være
sunket i mosen.
En hellig kilde, Skt. Klemens Kilde eller Videkilde,
beliggende på Møllevej er markeret med en stensat
kumme, men nu udtørret.15 Kilden lå til præstekaldet.

Kirken ligger i landsbyens nordlige udkant ved
en allé fra bygaden. Den omgives mod nordøst
og øst af marker, mens der i årtierne efter 1950
er fremvokset et større parcelhuskvarter nordvest
for kirken og navngivet efter værnehelgenen, Skt.
Clemens.
Kirkegården har bevaret sine gamle skel undtagen mod øst, hvor den er udvidet o. 1911,12
195016 og senest 2000 med et større areal øst og
sydøst for kirken.17 På denne del af kirkegården
er 2005 opstillet en stor lerkrukke af Peter Brandes, der markerer udvidelsen af konfirmandhuset
(jf. ndf.) og er skænket af sognets beboere med
støtte fra fonde. Et lapidarium blev indrettet langs
det vestlige kirkedige 2000.18
Kirkegården hegnes af kampestensdiger beplantet med taks. Reparationer af digerne er omtalt
1666,19 1852,11 samt løbende i nyere tid.20
Kirkegårdens senmiddelalderlige hovedindgang (fig. 1) er opmuret ved diget sydøst for kirken af hvidkalkede munkesten og fremstår med
rødt tegltag. Den er omtalt første gang 1732, da
kirkeejeren, hofmarskal Frederik Holsten til Søbysøgård, måtte beordres til at ophøre med at
udtage byggematerialer fra den.21 O. 1899 blev

den restaureret,9 og portåbningen blev forhøjet
o. 1911.12 Den nuværende hovedindgang i den
nordvestlige del af kirkegården er etableret 1934
ved alléen fra Stenløse Bygade.22 Den har dobbelte jernfløje fra 2011, som hænger i rundbuede granitpiller.18 I den østlige ende af alléen er
der etableret både en enfløjet fodgængerlåge af
samme udformning som hovedindgangen og en
kørelåge af jern med dobbelte fløje, der giver adgang til bygningskomplekset i kirkegårdens sydøstlige del (jf. ndf.). Mod syd leder en fodgængerlåge med dobbelte jernfløje, af samme type
som de øvrige låger, ind til præstegården.
†Beplantning. O. 1900 var kirkegården beplantet
med 27 træer, mest ask og elm, hvoraf flere stod
ganske nær tårnet.23
Bygninger ved kirkegården. 1983 etableredes et
lille kompleks omfattende ligkapel, materiel- og
graverhus sydøst for kirken (arkitekt Ebbe Lehn
Petersen).22 De tre bygninger er alle opført af
pudsede mursten og har rødt tegltag. På præstegårdens arealer vest for kirken er der 1976 opført
et konfirmandhus af gule mursten med rødt tag
(arkitekt Ebbe Lehn Petersen; udvidet 2005).
1563 udlagdes ‘den gård, Hans Steffensen bor
i’ til †præstegård for kirkens første bosiddende
sognepræst, Oluf Nielsen Skaaning.24 Den nuværende præstegård er opført 1924 syd for kirken
(arkitekt D. Rasmussen, Ollerup).25 En †kirkelade
har ligget nord for den senmiddelalderlige indgangsport øst for kirken15 og blev tilsyneladende
nedbrudt o. 1924.12 Et muret †ligkapel med pudsede mure og trappegavle blev opført o. 1906 i
kirkegårdens nordvestre hjørne ved hovedindgangen.26 Det blev moderniseret 1972 og nedrevet 1983.27 En †toiletbygning er omtalt 1905 som
endnu ikke færdigbygget.26
BYGNING

Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Smith 1810. –
Cadastral map.

Oversigt. Kirken er i sin kerne en tidlig romansk bygning, opført o. 1120-30 af granitkvadre og kampesten,
bestående af apsis, kor og skib. En omdannelse af vinduerne er foretaget endnu i romansk tid. I senmiddelalderen er kor og skib blevet overhvælvet og et tårn
er tilføjet i vest, hvis øverste del dog er fornyet 1606.
Endvidere rejstes et våbenhus ved skibets sydside. Orienteringen er omtrent solret.
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Fig. 3. Snit gennem skib og våbenhus set mod vest, 1:150. Målt af Ebbe
Lehn Petersen, suppleret af Martin Wangsgaard Jürgensen og David Burmeister 2015. – Section through nave and porch looking west.

†Trækirke(?). Tømmer i korets tagværk, der formentlig er genanvendt, er ifølge en dendrokronologisk analyse fældet o. 1074-75 (se ndf.).28 Dette
tømmer kan stamme fra en trækirke af ukendt
konstruktion. De pågældende stykker tømmer
tjener nu henholdsvis som bindbjælke mellem
kor og apsis og nedre hanebånd i korets andet
spærfag fra øst.29 Spor i bindbjælken antyder, at

denne tidligere kan have fungeret som spær, mens
der ikke er spor efter tidligere anvendelse på hanebåndet.
Den romanske stenkirke er rejst på en lille østvestvendt banke. Bygningen må, at dømme efter
dendrokronologiske prøver, være opført så tidligt
som o. 1120-30 (se ndf.),30 og endnu i romansk
tid er der foretaget en omdannelse af vindu-

Fig. 4. Plan 1:300. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1994, suppleret
og tegnet af Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. – Plan.

Danmarks Kirker, Odense
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.

erne og sandsynligvis også af apsidens halvkuppel. Grundplanen er ualmindelig skævt udstukket;
langmurene er uregelmæssige både i tykkelse og
forløb, og triumfmuren er påfaldende tynd. Til
trods for dette er planen den traditionelle romanske med et spring på lidt under den halve
murtykkelse mellem apsis og kor, mens springet
mellem kor og skib udgør omtrent en halv murtykkelse (ca. 60 cm). Koret er kort og skibet omtrent tre gange så langt (hhv. 4,5 m og 12,5 m).
Centrum for apsis ligger i apsisbuens østside.
Materiale og teknik. Murene er over en dobbeltsokkel rejst af granitkvadre, der opefter er suppleret
med rå og kløvede marksten, som også er brugt
indvendig. Østvinduet i apsiden er i den indre
smig udført i frådsten, mens de nævnte lidt yngre
ændringer er udført i tegl (munkesten).
Den dobbelte sokkel (fig. 8) er af velforarbejdede granitkvadre, med en stejl skråkant nederst
og herover en rundstav, der nærmest blot er en
rille (jf. s. 2646, fig. 2). Soklen er intakt under

hele bygningen med undtagelse af den vestligste
del på skibets nordside samt vestgavlen, hvor sokkelstenene er flyttet i forbindelse med tårnbyggeriet og anbragt nederst i tårnets vestfacade.
I apsis er kun de to nederste skifter af granitkvadre i regelmæssige skifter, hvorefter der er
brugt marksten. Korets og skibets østre hjørner
er sat af kvadre helt til murkronen, mens murene
afsluttes af rå og stedvis kløvede marksten i nogenlunde regelmæssige skifter, der bedst ses fra våbenhusets loft (fig. 7). Skibets nordvestre del er omsat
formentlig i senmiddelalderen (jf. ndf.). I skibets
østre gavlspids, der er af marksten, er der som sidste detalje udført en kvaderridsning med ganske små
kvadrater på begge sider af gavlen (fig. 9).
Af de to døre vestligt i skibets langsider er den
søndre stadig i brug, mens den (†)nordre er tilmuret med tegl (munkesten?); den øvre del er i nyere
tid ødelagt af et vindue, der er brudt i muren
over dørstedet (fig. 10). Åbningerne, som bryder
øverste sokkelled, er relativt smalle (udvendig ca.
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110 cm). Karmene er rejste kvadre, og den retkantede syddør (fig. 19) dækkes af en stenbjælke.
Dørstedet er udvidet i vestre side formentlig i
forbindelse med våbenhusets opførelse.
Antallet af vinduer kan kun anslås med nogen
usikkerhed, idet åbningerne på nær østvinduet
ret tidligt – endnu i romansk tid – er ommuret i
tegl (fig. 7), og det er muligt, at der i den anledning er kommet flere til.31 Af tre vinduer i apsiden er det midterste genåbnet 2014 (se ndf.);32
i korets korte mure kan der næppe have været
mere end ét vindue i hver side. I skibet spores i
sydsiden to (ud af tre?) vinduer, mens ét i nordsiden (det midterste af tre?) nu står som en udvendig blænding (90×80 cm) (fig. 6). Oprindeligt er
formentlig kun vinduet midt i apsis, mens flere af
de øvrige dog sidder på de gamle åbningers plads.
Vinduet i apsis, hvis indvendige smige er udført
i frådsten, har udvendig bevaret sine gamle, forarbejdede karmsten af granit (fig. 11), kantet af
en omløbende rundstav (jf. Sanderum s. 2919).
I forbindelse med vinduets genåbning blev der
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udtaget en stærkt beskadiget †vinduesramme af eg.
Den forvitrede rammes overdel kunne dendrokronologisk bestemmes til at være fældet efter o.
1157 (jf. s. 3126).33
Indre. I apsisbuen er vangerne af kvadre op til
vederlagshøjde, mens den runde bue herover er
nymuret i tegl i forbindelse med korets overhvælving (fig. 27). Den lave bue flugter med apsidens
halvkuppelhvælv, der også er af tegl. Hvælvet, der
ikke kan være oprindelig, er sandsynligvis muret
samtidig med den omtalte, tidlige omdannelse af
vinduerne. Hvælvet er ikke tilgængeligt for en
nærmere undersøgelse, idet oversiden (sådan som
det også delvis gælder for hvælvene i kor og skib)
nu dækkes af et lag beton, der når helt op til murkronen.
†Korbuen er i senmiddelalderen udvidet og
ommuret i tegl (se ndf.). Tre kragbånd af granit
(fig. 13, 71), der nu sidder i korhvælvets vestre
piller, stammer sandsynligvis fra den omdannede
†apsisbue og fra den romanske korbue. Kragbåndene er skråt afskårne med aftrappet underside.

Fig. 6. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church, seen from the north.
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Fig. 7. Oprindelig facademur over våbenhusets loft med
blændet, sekundært vindue i tegl (tv.) (s. 3123). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Original facade wall above the
ceiling of the porch with bricked-up secondary window.

Korbuen har været flankeret af to †sidealtre. Dele
af et teglmuret alter indgår fortsat i skibets sydøstre hvælvpille, mens den nordøstre pille ikke er
blevet ført ned til gulvet. Denne må derfor have
stået på det fjernede alter, hvis fundament blev
arkæologisk påvist 2014.34
Kor og skib var oprindelig dækket med flade
†bjælkelofter. Af gavlspidserne er kun bevaret skibets østre, der som nævnt er af marksten. Den vestre gavl forsvandt i senmiddelalderen før tårnets
opførelse.
Ændringerne i romansk tid, der er kendelige
ved brugen af munkesten, har omfattet to nye
vinduesåbninger i apsis samt en omdannelse af
de allerede eksisterende og sandsynligvis også en
ommuring af apsidens halvkuppel. At vinduernes
teglmurede smige ikke er de oprindelige, fremgår
tydeligt af et tilmuret vindue, der er tilgængeligt fra våbenhusets loft (fig. 7). Udformningen af

Fig. 8. Dobbeltsokkel under kor og apsis (s. 3122). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Double footing beneath chancel
and apse.
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Fig. 9. Kvaderridsning på vestsiden af skibets østgavl (s. 3122). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Ashlar pointing on the
west side of the east gable of the nave.

Fig. 10. Skibets blændede norddør samt den omsatte del af nordmurens vestligste del (s. 3126). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bricked-up north door of the nave and the relaid part of the westernmost section of the
north wall.
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buen omdannet, hvorefter tårnet kom til i vest.
Dernæst blev skibet overhvælvet, hvorefter apsiden blev skilt fra koret med en lukkemur, og
endelig tilføjedes våbenhuset ved skibets sydside;
formentlig alt sammen arbejder udført fra midten
af 1400-tallet og frem mod reformationen.
Den vestligste del af skibets nordside blev omsat
på et tidspunkt, før tårnet kom til. Den omsatte
mur hviler på store i facaden fremtrædende
kampesten, hvorover man omhyggeligt anbragte
de gamle sokkelsten, så de fortsat omtrent flugtede med resten af soklen (fig. 10). Arbejdets karakter kunne tyde på, at det har været en reparation

Fig. 11. Apsidens østvindue (s. 3123). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – East window of the apse.

de ‘nye’ vinduer er den gængse romanske; de er
rundbuede, dobbeltfalsede og har smalle lysninger. Størrelsen er næppe øget væsentligt i forhold
til de gamle, granitvinduet i apsis måler i udvendig murflugt ca. 80×120 cm.
Måske er det tilkomsten af nye, teglmurede
vinduer i apsis, der har ledt til en ommuring af
de eksisterende. Ændringerne, der sandsynligvis
er foretaget efter 1157 (jf. s. 3123), hvor også østvinduets træramme blev udskiftet, har ikke givet
meget mere lys til kirkerummet, men med tre
vinduer i apsis har kirken til dels fået en ny arkitektonisk fremtræden og oplevelsen af koret i det
indre blev utvivlsomt også forandret derved.
Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser er alle
udført i munkesten i munkeskifte. Byggearbejderne lader sig ikke datere præcist, men kronologien synes klar. Først blev skibets vestende
delvist omsat, så blev koret overhvælvet og kor-

Fig. 12. Tegning af apsidens østvindue. 1:50. Målt og
tegnet af Christen Borch 1912. – Scale drawing of the
east window of the apse.
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Fig. 13-14. Hvælvpiller. 12. Korets nordvesthjørne med genanvendte romanske kragsten (s. 3123). 13. Skibets
nordøsthjørne, der formentlig oprindelig har hvilet på et †sidealter (s. 3124). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Vault
piers. 13. Northwestern corner of the chancel with re-used Romanesque corbels. 14. Northeastern corner of the nave, probably
originally resting on a side-altar.

efter en alvorlig sætningsskade. I samme forløb
fornyede man formenlig den vestre gavltrekant i
tegl, muret prunkløs uden tegn på kamtakker eller blændinger.
Korets krydshvælv har i øst erstattet apsisbuen,
der nu fungerer som skjoldbue. I vest hviler hvælvet på to ikke helt identiske piller; den søndre er
en smule større end den nordre, mens der fra den
nordre udgår et lavt plintlignende fremspring
mod øst med uvis funktion. I hvælvpillerne indgår der, som nævnt, kragbånd af granit, der må
stamme fra den omdannede kor- eller apsisbue
eller begge buer.

I forbindelse med korets overhvælving blev
korbuen formentlig udvidet til den nu eksisterende, høje, rundbuede åbning.
Tårnet i vest, der er smallere end skibet og anbragt en smule forskudt mod syd, er i tre stokværk og dækkes af et sadeltag med spidsgavle i
øst og vest (fig. 15). Grundplanen er kvadratisk,
og østmuren er bygget ind over skibets vestgavl,
der stadig ses i mellemstokværkets bagmur, mens
resten af tårnet står på et kampestensfundament,
der stedvis træder frem fra murlivet. Endvidere
blev sokkelkvadre fra skibets vestende genanvendt i tårnets vestfacade. Det er nu kun tårnets
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Fig. 15. Tårnet med sekundært trappehus (s. 3127). Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Tower with secondary stairwell.

nedre dele, der er fra senmiddelalderen, alt over
mellemstokværket blev fornyet under en istandsættelse 1606 (se ndf.).
	Tårnrummet, der dækkes af et krydshvælv med
skarpryggede, pærestavslignende ribber, og ve-

derlag i væggene, forbindes med skibet ved en
rund bueåbning. Rummet får lys fra vest gennem
et fladbuet, indvendig falset vindue, der efterfølgende er blevet udvidet nedefter.35 Vinduet må
være indsat i forbindelse med tårnets renovering
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1606, som afløser for et sikkert omtrent tilsvarende vindue, der dog har været en smule mindre, i sydmuren (fig. 16). Dette blev blændet, da
trappehuset opførtes.
Mellemstokværket, hvorfra en tømret trappe
fører videre op, står med åbne bomhuller i bagmurene og uden gulv. To halvstensfalsede, fladbuede glugger i nord har givet lys til stokværket.
Den vestre er fortsat i brug, mens den østre er
blændet med munkesten. Skader på sten og fuger efter hængsler i gluggens østre vange viser, at
åbningen på et tidspunkt har kunnet lukkes med
en låge. En falset, fladbuet dør fungerer nu som
overdør i det eftermiddelalderlige trappehus (se
ndf.). I senmiddelalderen opnåede man adgang
til døren via en tømret †fritrappe, der har strakt
sig op over det nu blændede vindue i sydmuren.

Fig. 17. Trappehusets overdør set fra tårnets mellemstokværk (s. 3133). Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Overdoor of the stairwell seen from the middle floor of the
tower.

Fig. 16. Blændet, oprindeligt vindue i tårnrummets
sydside (s. 3129). Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Bricked-up original window in the south side of the tower
interior.

Døren, der er udvidet, har oprindelig været ganske lille og nærmest haft karakter af en luge.
	Tårnets øvre afslutning kendes ikke, idet den,
som sagt, blev helt fornyet under ombygningen
1606 (se ndf.).
Skibets to krydshvælv hviler på hjørnepiller og
ganske kraftige, fremtrædende vægpiller samt
spidse helstens skjold- og gjordbuer. Ingen af
hjørnepillerne er identiske, hvilket muligvis kan
forklares med de ovenfor omtalte ujævnheder i
det romanske murværk. Pillerne er ført langt ud
fra væggene og bidrager til en oplevelse af de to
hvælvfag som opdelte, selvstændige enheder. Karakteristisk for hjørnepillerne og de vestre hvælvpiller er mindre, lavt anbragte afsæt ikke ulig det,
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der ses på korets nordvestre pille. På vægpillerne
får de lave afsæt gjordbuen til at fremstå som overgribende bue, mens de små afsæt i skibets vestende har mere diffus virkning og uklar funktion.
Efter at korhvælvet og apsisbuen blev ommuret, men før korets kalkmalerier var udført o.
1525 (s. 3135), blev apsiden skilt fra koret med
en lukkemur, formentlig opført i bindingsværk eller træ. Udhuggede spor til murens fastgørelse i
apsisbuen ses fortsat, men alle andre spor er forsvundet. Lukkemuren har sikkert været opført
for at omdanne apsis til sakristi, som det er sket
mange andre steder i senmiddelalderen.36 Hvornår lukkemuren blev nedtaget, vides ikke, men

den stod sandsynligvis endnu, da en præstedør
blev brudt i apsidens sydside (se ndf.).
Våbenhuset¸o. 1525, er rejst ud for skibets gamle syddør over en i facaden fremspringende syld
af kamp (fig. 18). En romansk gravsten (s. 3159)
er brugt i sylden under det sydøstre hjørne. Det
velbevarede murværk afsluttes på langsiderne af
en dobbelt falsgesims. Døren i syd har bevaret sit
senmiddelalderlige fladbuede stik, men man har i
nyere tid fjernet de false, som den oprindelig var
udstyret med. Rummet oplyses af et bredt, fladrundbuet vindue i øst, der har fået sin nuværende,
kvadratiske form efter 1862, hvor det blev besluttet at udvide den eksisterende åbning på samme

Fig. 18. Våbenhuset set fra syd (s. 3130). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The porch
seen from the south.
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Fig. 19. Våbenhusets indre med den gamle syddør (s. 3123). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Porch interior with the
old south door.

sted (fig. 5).22 Langs øst- og vestvæggen er der
murede bænke. Rummet står med åbne bomhuller
og dækkes af et fladt træloft med synlige bjælker. Gavlspidsen mod syd (fig. 18, 69), der har
mistet sine kamtakker, fremtræder nu i stærkt
reduceret form. Oprindelig stod gavlen formentlig med tre stigende, koblede højblændinger,
der hver især blev afbrudt af en cirkelblænding.
Højblændingerne blev i hver side flankeret af
en mindre, sikkert ligeledes tvedelt blænding.
En parallel til gavlens udformning kan eksempelvis findes på koret i Korup Kirke (s. 2742).
Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. En
af de tidligste ændringer efter reformationen er
formentlig affasningen af de østre hjørner på korbuens vanger en mindre ændring, måske allerede
udført 1584, da kirken fik sin nuværende prædikestol (s. 3144) for at lette adgangen til stolen.
I Danske Atlas oplyses det, at tårnet var opført
1606.37 Oplysningen må henvise til en omfattende istandsættelse af det senmiddelalderlige tårn,

der inkluderede en nyopførelse af de øverste dele.
Oplysningen synes at stemme overens med biskop
Jacob Madsens visitationsnotater fra henholdsvis
1589 og 1601, da tårnet beskrives som forfaldent.38
Den ny tårnoverdel, opført i munkesten, udgør
det nuværende klokkestokværk.39 Etagen, der
står med et lag gulvbjælker, som formentlig stammer fra opførelsestidspunktet, åbner sig på hver
side med to falsede, fladbuede glamhuller.
Mod syd og nord afsluttes murkronen af en dobbelt falsgesims, mens øst- og vestgavlen rejser sig
med stort set helt fornyede kamtakker og smykkes
egnstypisk af savskifter muret i brede bånd (fig. 1,
70).40 I både øst og vest brydes savskifterne af tre
nu blændede (†)glugger med trappestik.
Trappehuset er opført på tårnets sydside og må
være samtidigt med ombygningen 1606. Det er
anbragt foran tårnrummets sydvindue, som nok
blev blændet ved denne lejlighed. Sydmuren afsluttes af en falsgesims og dækkes af et halvtag.
En falset, fladbuet underdør giver adgang til den
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murede vindeltrappe, der har aftrappet loft og
får lys gennem tre smalle glugger. Overdøren er
den oprindelige senmiddelalderlige adgangsvej
til mellemstokværket (se ovf.), hvis vestre vange
er blevet brutalt udvidet for at lette adgangen til
trappen videre op i tårnet (fig. 17).
En aftrappet støttepille er tilføjet korets nordside.
Pillen, der er opført på en sokkel af kløvede marksten og genanvendte kvadre, kan muligvis i kernen være senmiddelalderlig, men står nu skalmuret i teglsten af nyere format. Den afsluttes oventil
af en dobbelt falsgesims og dækkes af vingetegl.
1805 oplyses det, at kirkens ejer har hyret håndværkere til en hovedistandsættelse af bygningen.41
Uvist hvornår, men formentlig også i 1800-tallet,
blev der brudt en præstedør på apsidens sydside,
umiddelbart øst for korgavlen, hvor soklen må
have fungeret som del af en kort trappe op til
døren. Dørens placering synes at indikere, at
apsiden endnu på dette tidspunkt har fungeret
som sakristi. Åbningens udseende kendes ikke,
idet den blev blændet 1911, da man udhuggede
et vindue på stedet (se ndf.) (fig. 67).22
Samme år som apsidens præstedør blev sløjfet,
besluttede man, at kirkens gamle vinduer skulle
udskiftes med større åbninger i ‘kirkestil’ (fig. 5).22
1911 udhuggedes der således et stort (†)vindue
østligst i skibets sydside, et noget mindre vindue
over skibets blændede norddør samt et vindue i
den blændede præstedør.Vinduerne blev, trods varierende størrelse, udført med fladbuet stik, dobbeltsmig, og man bibeholdt rammer af træ, i stedet
for at indsætte rammer af støbejern; kirken har
derfor bevaret sine trærammer frem til i dag.
I nyere tid (begyndelsen af 1900-tallet?) er der
indrettet et lille materialrum med halvtag mellem
våbenhuset og trappehuset. Over hvælvene er
døråbningen mellem kor og skib ligeledes blevet
fornyet i nyere tid.
Det fremgår af kilderne, at kirken løbende har
gennemgået istandsættelser på mure og tag. 167172 nedtog murermester Niels fra Odense en
forfalden gavl og genopførte den – hvilken gavl
Fig. 20. Skibets senmiddelalderlige tagværk set mod
vest (s. 3133). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Late Medieval roofing of the nave, looking west.
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er usikkert, men det drejer sig formentlig om
korets østgavl over apsiden.42 1862 blev vinduet i
våbenhusets østmur udvidet, mens der 1879 udførtes omfattende skalmuringer på tårnets sydside, og de vestre hjørner fornyedes formentlig på
samme tid.43 En istandsættelse er udført 1962-64
af arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense.44 Arbejdet inkluderede nedbrydning og genopmuring af
vestre tårngavl, indvendige restaureringsarbejder
i kirkerummet samt tømrerarbejde i tårnet og
på kirkens tagværker. Mest iøjefaldende gjorde
Lehn Petersen det brede vindue i skibets sydside
smallere og blændede apsidens sydvindue. Tårnet er istandsat igen 1980 ved samme arkitekt.45
Senest er kirken istandsat 2014-15 af arkitekt
Bendt Longmose Jakobsen fra C & W Arkitekter,
Svendborg.46 Her blev murværket eftergået for
skader og sammenspændt med stålwirer, gulvene
omlagt, dele af tagværket udskiftet, adgangsforholdene ved kirkedøren forandret og apsidens
østvindue genåbnet.
Gulve. Der ligger gule, kvadratiske fliser i kor
og skib, mens der i våbenhuset ligger gule teglsten i tværgående bånd. De nuværende gulve er
lagt under istandsættelsen 2014-15 og erstattede
gule †teglsten, der lå i hele kirken. Det tidligere
teglgulv var lagt 1962-64, som fornyelse af et tilsvarende †gulv nævnt 1906, hvor det oplyses, at
stenene i våbenhuset bør omlægges og dækkes
med tegl som i resten af kirken.12
Tagværker. Apsidens tagstol er fornyet i fyr og
står formentlig nu med en noget stejlere taghældning. Den oprindelige murrem og spærskoene er
imidlertid fortsat i funktion, og disse må være lagt
op o. 1120-25.28
Korets seks fag er samlet med to lag hanehånd,
bladet på vestsiden, og med tømmermærker i form
af indridsede romertal løbende fra øst mod vest.
Flere spor på spær og hanebånd viser, at tømmeret
er blevet vendt og genanvendt – formentlig da
koret blev overhvælvet (s. 3127). Det genanvendte
tømmer er med al sandsynlighed den romanske
tagstol, opsat o. 1120-43.28 I korets tømmer indgår to ældre dele, dateret o. 1075-80, der kunne
stamme fra stenkirkens forgænger (s. 3121).
Skibets 12 fag store tagværk er af eg og nok
overvejende senmiddelalderligt (fig. 20).47 Det er
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Fig. 21. Den vantro Thomas og skjoldefrise over korbuen i skibet, o. 1580 (s. 3136). Foto Arnold Mikkelsen 2015.
– Doubting Thomas and shield frieze above the chancel arch in the nave, c. 1580.

samlet med to lag hanebånd, bladet på vestsiden,
og nummereret fra øst mod vest. I sydsiden er
tømmermærkerne udført som indridsede streger,
i nordsiden som udstemte kvadrater.
	Tårnets tagstol er helt i fyr og stammer muligvis fra reparationsarbejderne på murværket udført 1879. Våbenhusets tagværk er ligeledes udført i fyr og opsat 1911.48
Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2014 udtaget boreprøver af egetømmeret i apsis, kor og
skib, hvoraf tømmeret over apsis og kor har kunnet dateres.49 I apsis er den ældre del af tømmeret (murrem og spærsko) opsat efter o. 1120-25.
Korets tagtømmer falder i to grupper, en ældre
gruppe, der er fældet o. 1075-80, samt en større,
yngre gruppe. Den yngre del må være fældet o.
1120-43, men der indgår også tømmer fra træer,
som er fældet mellem 1160-70. Forholdet mellem
den yngre gruppes to dateringer kan ikke afgøres,
men muligvis indikerer de en tidlig reparation.50

Tagbeklædning. Alt er tækket med røde vingetegl. Ifølge biskop Jacob Madsen var kirkens tage
dækket med ‘hulsten’ (munke og nonner) 1589,
da han besøgte kirken.38 Senest er taget 2014 udskiftet over apsidens ottedelte tagflade samt kor
og skib, mens skibets og våbenhusets tage blev
fornyet 1978.22
Opvarmning. Kirkens fjernvarmesystem stammer
fra 1967.51 1882 blev der indkøbt en †kakkelovn
til kirken.22 Ovnen blev 1918 fundet utilstrækkelig, hvorfor kirken 1919 fik indlagt en varmluftkalorifer i skibets vestligste fag med tilknyttet
fyrrum på kirkegården.12 Dette anlæg fungerede
indtil 1967.
Den velholdte bygning er hvidkalket ude og
inde. Udvendig står den med blank sokkel. Våbenhusets bjælkeloft er malet gråt. Foran våbenhuset er der 1911 etableret et lille brostenslagt
fortov, mens der vokser græs langs den øvrige del
af kirken.12
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Fig. 22. Den genopstandne Kristus og skjoldefrise over korbuen i skibet, o. 1580 (s. 3136). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – The Resurrected Christ and shield frieze above the chancel arch in the nave, c. 1580.

KALKMALERIER
En kalkmalet udsmykning i skibets østligste
hvælvkappe er fremdraget 1943 og restaureret
af Egmont Lind.52 Nye undersøgelser af samme
konservator blev udført 1964 i korhvælvet og korbuen, hvor fragmentariske billeder kom frem og
atter blev overhvidtet.53 Senest er billederne gennemgribende istandsat 1983 af Mogens Larsen.54
Malerierne, som de fremstår nu, udgør to sammenkomponerede udsmykninger; en senmiddelalderlig og en skjoldefrise ledsaget af figurscener
fra 1500-tallets sidste del.
1) (†)En rankeudsmykning fra o. 1525 (fig. 2125), hvoraf nu kun et enkelt blomsterornament
er bevaret i skibet over korbuens top. Malerierne
er påvist i koret og skibets østre fag, hvor de fra
sviklerne har strakt sig op i hvælvkapperne som
stiliserede bladranker. Udsmykningen er ligeledes udgået fra hvælvtoppene med blomsterorna-

menter svarende til en endnu bevaret blomst over
korbuen.55 I sviklerne har der endvidere omkring
spygatterne været malet narrehoveder (fig. 24) med
æselører på hætterne.
†Kalkmalerier o. 1525. En fragmentarisk, uidentificeret †pavehelgen med tiara og korsstav, omgivet af slyngede ranker, blev 1964 påvist i korbuens søndre vange (fig. 25).56 Sandsynligvis drejer
det sig om en fremstilling af kirkens værnehelgen Skt. Clemens (s. 3119). Under samme undersøgelse afdækkede konservator Egmont Lind
en stærkt beskadiget dekoration i korhvælvet.53
Det drejede sig om en Dommedagsfremstilling i
østkappen (fig. 23), der har strakt sig ned på den
nu forsvundne †lukkemur mellem kor og apsis (s.
3130). Kristus sad dømmende på regnbuen, mens
de glorieomkransede hoveder af Jomfru Maria
og Johannes Døberen var bevaret på hver side
af ham. Alt maleri under de bevarede hoveder
sad på den fjernede lukkemur og var derfor for
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Fig. 23. Fragmentarisk fremstilling af †Dommens Dag i korhvælvets østkappe, o. 1525
(s. 3135). Foto Egmont Lind 1964. – Fragmentary depiction of Judgement Day in the east
severy of the chancel vault.

længst gået tabt, da hvælvkappens billeder blev
genopdaget. Yderst, over hvælvkappens svikler,
sås i hver side en svævende engel i andagt med
røgelseskar i hænderne.
Den overvejende ornamentale udsmyknings
formsprog hører hjemme i brydningstiden mellem sengotik og ungrenæssance. Udtrykket kendes
eksempelvis fra det såkaldte Nordborg- eller Peder Lykt-værksted, aktivt i 1520’erne, mens sene
eksempler, fra 1500-tallets sidste del, kan findes i
Kærum (Båg Hrd.) fra 1571 og på Nordsjælland.57
2) Skjoldefrise med to nytestamentlige scener
fra o. 1580, i skibets første hvælvs østkappe. Frisen
(fig. 21-22), der følger den spidse korbues krumning, indeholder ti våbener; fem på hver side af
korbuen. Mod syd (fig. 22) ses en sammenstilling
af adelsvåbner, der læst fra nord rummer et Tidemandvåben (en hjelm) ledsaget af et skriftbånd
med nu ulæselige navnetræk, et Billevåben (sølv
og rødt tværdelt tre gange) med fragmentarisk
skriftbånd: »Ge[se?]… ihd[Tidemand?]«. Dernæst endnu et Tidemandvåben med skriftbåndet:
»iu[rgen] [tidemands]dater«, hvorefter der ses et
våben med en syvoddet hvid stjerne i rødt ledsaget af skriftbåndet: »An…mete ped[ersdatter]«.

Det nederste våben viser tre regnbuer i hvidt
med skriftbåndet: »iufr [jomfru] … dater«. De
fem våbenskjolde mod nord tilhører alle slægten
Brockenhuus (tvedelt hvidt og rødt skjold med
tre roser på delingen) og ledsages af navnetræk
i skriftbånd (fig. 21). Det sydligste skriftbånd er
nu tomt, men dernæst læses: »peder brockenhus«,
»jurgen brockenhus«, »pe[der] brockenhus« og
»ane brockenhus dater«.58
De sammenstillede våbener kan knyttes til ejer
ne af Volderslev Herregård i sognet, som slægten
Brockenhuus havde i besiddelse fra midten af
1400-tallet og ind i 1600-tallets første del. Frisen
må utvivlsomt opfattes som en anetavle, formentlig bekostet af Otto Brockenhuus i forbindelse
med hans øvrige gaver til kirken i 1580’erne (s.
3138). Imidlertid lader frisen sig ikke umiddelbart
afkode, idet navnene ikke stemmer overens med
slægtens historie som den ellers kendes.
Over våbenfrisen er der malet to scener fra Det
Nye Testamente. Mod syd ses Opstandelsen (fig.
22). Kristus stiger med velsignende gestus op fra
sin udsmykkede sarkofag med sejrsfanen i hånden
og træder to liggende, nu fragmentariske, djævle
under fode. Han er svøbt i en kappe, men bærer
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Fig. 24. Fragmentarisk †narrehoved og †bladranker i korhvælvets nordøstre svikkel,
o. 1525 (s. 3135). Foto Egmont Lind 1964. – Fragmentary fool’s head and vines in the
northeastern spandrel of the chancel arch. c. 1525.

ellers kun lændeklæde. Mod nord ses Den vantro
Thomas (fig. 21), der berører Kristi sidesår med fingerspidserne. Den skæggede apostel er iklædt kjortel og holder en vandrestav. Begge scener udspiller
sig på grønt jordsmon med små græsvækster.
Billederne bærer præg af en for 1500-tallets anden halvdel typisk, enkel, næsten tegnet stregføring,
der set i forhold til dele af det sengotiske udtryk
forsimpler kropsmodellering, hår og klædedragters foldekast. Udtrykket bliver spinkelt, men dog
ikonografisk klart identificerbart. Stilen kan findes
over hele landet, men nærmeste parallel optræder
i Rynkeby Kirke (Bjerge Hrd.), formentlig malet
i 1500-tallets tredje fjerdel.59 Her genfindes både
den dømmende Kristus på regnbuen og svævende
engle, og det kan ikke udelukkes, at de to udsmykninger er udført af samme værksted. En anden
parallel er Dommedagsudsmykningen i Tullebølle
Kirke (Svendborg Amt), udført o. 1550.60
Fig. 25. Fragmentarisk fremstilling af kirkens værnehelgen †Skt. Clemens på korbuens søndre vange, o.
1525 (s. 3135). Foto Egmont Lind 1964. – Fragmentary
depiction of the patron saint of the church, St. Clement, on
the southern side of the chancel arch, c. 1525.
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Fig. 26. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.

Inventar
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefont af midtfynsk type, mens der fra den sene
middelalder er bevaret både en rigt udsmykket jernbunden dør fra 1489 og en klokke støbt 1514 af en
arvtager til Klaves-værkstedet.
Det tidligste efterreformatoriske inventar er nogle
*stolestadegavle fra tiden efter 1550 (i Odense Bys Museer), mens den fornemt udskårne prædikestol er skænket 1584 af Otto Brockenhuus og Karen Venstermand.
Stolen er den første i en række adelige inventardonationer til kirken, idet en pengekiste blev skænket 1601
af Elsebeth Skram til Lindved, en lille klokke 1614 af
Jørgen Brockenhuus, alterstagerne blev skænket 1696 af
Anne Sophie Krabbe til minde om hende og hendes afdøde ægtemand Christian Urne, og samme år skænkede
kirkeejer Didrik Schult og Armgaard Sophie von Gabel
altersølvet, udført af guldsmed Anders Jensen, Odense.
I modsætning til det rige 1600-talsinventar er både
1700- og 1800-tallet ganske sparsomt repræsenteret i
kirken. En pengeblok stammer formentlig fra det sene
1700-tal, mens (†)altertavlen med Korsfæstelsesmaleri af
Anders From Jæger er fra 1859/61 og en tindåbskande
fra 1862; begge er skænket af kirkeejer H. H. Holm.

Stolestaderne stammer fra en istandsættelse 1919,
mens en syvstage og tre lysekroner er leveret 1927-29
af Knud Eibye, Odense. Endelig skal nævnes, at både
alterskranken og Kirsten Lockenwitz’ alterbord samt alterprydelse er tilgået ved hovedistandsættelsen 2014-15.
Farvesætning. Inventaret er farvesat ved hovedistandsættelsen 2014-15 ved C & W Arkitekter. Grundfarven er hvid og suppleres af sorte detaljer.
Ændringer og istandsættelser. 1584 skænkede Otto
Brockenhuus og Karen Venstermand foruden den
ovennævnte prædikestol også en †altertavle. Koret synes moderniseret o. 1650-75, da altertavlen blev udbygget med bl.a. et topstykke. O. 1867 lod kirkeejer H.
H. Holm stolestaderne og muligvis også prædikestolen
nystaffere i ‘ege- og birkeådring’. I relation til afløsningen af tiendeydernes vedligeholdelsespligt blev kirken
synet 1911, hvilket udmundede i ønsket om fornyelse
af bl.a. stolestader, dørfløje og messehagler.12 En egentlig istandsættelse blev dog først gennemført 1919, da
man foruden at forny stolestaderne fjernede †pulpituret, rykkede alterbordet frem og reparerede prædikestolen.12 Inventaret stod herefter i en overvejende lys
grågrøn staffering.26
1962-64 gennemførtes en hovedistandsættelse af byg
ning og inventar under ledelse af arkitekt Ebbe Lehn
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Fig. 27. Koret set mod øst med Kirsten Lockenwitz’ alterbord og -prydelse, fra 2015 (s. 3139). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel looking east with Kirsten Lockenwitz’s communion table and decoration, from 2015.
Petersen,61 der for inventarets vedkommende omfattede fremflytning af alterbordet, fornyelse af altertavlens
rammekonstruktion og døbefontens fod, restaurering af
prædikestol og stolestader, samt anskaffelse af et orgel.
Herefter fremstod inventaret i en lysegrå staffering med
blå og grønne islæt.

Alterbordet (jf. fig. 27) fra 2015 er udført af sort
granit efter tegning af Kirsten Lockenwitz. Det
let asymmetrisk buede bord måler 172×66/72
cm og er 95 cm højt. Opstillet i apsiden. Det
erstattede et †alterbord udført som en rammekonstruktion af eg, som formentlig var samtidigt
med fornyelsen af altertavlen 1859/61 (jf. ndf.).15
Dets forside var beklædt med et †fyldingspanel
af eg fra slutningen af 1500-tallet med fornyede fyldinger.15 Alterbordet, der oprindelig må
have stået i apsiden, blev rykket frem mod koret 191912 og atter under hovedistandsættelsen
1962-64.61
To †sidealtre har i middelalderen flankeret korbuen (jf. s. 3124).

1783 skænkede kirkeejer Axel Rosenkrantz til
Søbysøgård og hustru Sophie Sehested Bille et
†alterklæde af sort fløjl med årstal og initialerne
»ARK« of »SSB«.62 I 1800-tallet benyttedes fortrinsvis røde fløjlsalterklæder med guldtresser og
-kors, hvoraf der er omtalt fornyelser 1865, 1869
og 1873. 22
†Altertæpper. 1) O. 1927, skænket af Petrine
Rasmussen.26 Et broget tæppe, der blev renset og
repareret dette år.12 2) 1984, tegnet af biskopinde
Edel Lind og vævet af Anne-Marie Egemose i blå
og turkise bånd inspireret af havet.63
Alterprydelse (fig. 27), 2015, af Kirsten Lockenwitz. Et krucifiks, 142×131 cm, af forgyldt aluminium med Kristi legeme i plexiglas og metal.
(†)Altertavler. 1) 1584,37 skænket af Otto Brockenhuus og Karen Venstermand. Det var ifølge
biskop Jacob Madsens karakteristik fra 1589 en
skrifttavle med ‘Nadveren, De Ti Bud, Dåben,
Bønnen, på dansk, og et lille alabast(-relief)’, der
ud fra sammenhængen kan have fremstillet Kors-
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Fig. 28a-b. Kristusfigur fra o. 1650, formentlig en topfigur tilføjet †altertavle nr. 1 og her tilskrevet Hans Nielsen
Bang (s. 3141). a. Højre side. b. Front. Foto Odense Bys Museer 2014. – Christ figure from c. 1650, probably a top figure
added to altarpiece no. 1 and ascribed here to Hans Nielsen Bang. a. Right side. b. Front.

fæstelsen.38 Tavlen stod på et højt postament med
kvartcirkulære nedre hjørner, som blev genanvendt i den nye altertavle fra 1859/61 (jf. ndf.).
Herudover er der bevaret brudstykker af to af tavlens fyldinger, begge med indskrifter i guldfraktur
på sort bund.64 Det ene måler 39×35 cm og rummer et udsnit af den apostolske trosbekendelse:
»…/ Deden skal hand/…e leffvendis/ paa den
Helligaa(nd)/ som er Hellige/ (synder)nis forladelse/ (e)t evigt (liv)«. Det andet brudstykke måler
39×34,5 cm og omfatter et udsnit af De Ti Bud
skrevet i to kolonner delt af en lodret ranke. I ven-

stre kolonne læses: »…Budord…/ (FØ)RST(E)
BVD/ …(ik)ke haffve…/ (gud)er for mig/ (AN)
DET BVD/ …ge Herrens din/..lige ivd din /
TREDIE BVD«. Af højre kolonne er kun en flig
bevaret, i 1-3. og 5. række begyndelsesbogstavet
»D(u)« og i 4. række »v(l?)«. De to brudstykker
opbevaredes på våbenhusets loft, indtil de 1971
blev monteret på bagsiden af (†)altertavle nr. 3.65
Nu befinder de sig i konfirmandhuset.
Brudstykkernes fragmentariske indskrifter og
ikke mindst afrensningen af malinglagene langs
kanterne viser, at træet er blevet genbrugt under
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en ombygning af altertavlen. Ombygningen må
være gennemført o. 1650-75, eftersom der er bevaret dels torso, hoved og ben af en 34,5 cm høj
*topfigur af Den Sejrende Kristus (fig. 28a-b, nu i
Odense Bys Museer, inv.nr. KMO-1923-9), dels to
*vinger med bruskbarok ornamentik, 35 cm brede og hhv. 74 og 83 cm høje, der blev solgt 1921
og ad omveje erhvervet af NM (inv.nr. D 10146).
Ombygningen blev sandsynligvis gennemført af
billedskærer Hans Nielsen Bang, Middelfart, hvis
karakteristiske stil kan genkendes i kristusfigurens
svungne figur med fremskudt topmave, i de tætstillede ansigtstræk med smalle øjne og lille spids
mund, samt i den høje pande.66 Muligvis blev også
tavlens oprindelige alabastrelief kasseret ved denne
ombygning; det var under alle omstændigheder
gået tabt i det sene 1700-tal, og 1859 omtales alterbilledet som et malet ‘brystbillede’.67
2) 1859/61, skænket af kirkeejer H. H. Holm.68
I nyklassicistisk stil med pilastre flankerende stor
feltet og gesims med et topstykke af kløverblade.69 Heri var indsat et Korsfæstelsesmaleri (jf. fig.
73) udført af Anders From Jæger,Viborg, efter et
forlæg, han også benyttede i flere jyske kirker,
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herunder Hodsager (Ringkøbing Amt), Volling
og Ring (begge i Viborg Amt), og som giveren,
der var bosiddende i Viborg Amt, utvivlsomt har
kendt fra sin hjemegn. I tavlen genanvendtes postamentet fra (†)nr. 1. Maleriet er nu ophængt i
tårnrummet, mens rammen kasseredes 1964.
3) 1964, tegnet af Ebbe Lehn Petersen (fig. 73).
En simpel rammekonstruktion med to faste fløje,
der var stillet på 1584-tavlens postament. I storfeltet var indsat Anders From Jægers altermaleri
til (†)nr. 2 (jf. ovf). Tavlen fremstod med rammekonstruktion i støvet grøn, og i fløjene med
indskrifterne Es. 53,4-5 og Joh. 3,14-16 med
forgyldt antikva på sort bund. 1971 monteredes
de ovennævnte fyldingsfragmenter fra (†)nr. 1 på
vingernes bagsider.65 Altertavlen planlægges ophængt i tårnrummet.
Altersølv (fig. 29), 1696, udført af Anders Jensen,
Odense, og skænket af Didrik Schult og Armgaard
Sophie von Gabel. Kalken, 19 cm høj, har sekstunget fod, der er drevet op imod skaftet. På to
af tungerne er indgraveret givernes hjelmprydede
våbener og initialer »HDS« (Hr. Didrik Schult)
samt »FAGSVG« (Fru Armgard Sophie von Ga-

Fig. 29. Altersølv, udført 1696 af Anders Jensen, Odense, og skænket af kirkeejer Didrik Schult og Armgaard Sophie von Gabel (s. 3141). Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Altar plate, made in 1696 by Anders Jensen, Odense, and donated by the church owner Didrik
Schult and Armgaard Sophie von Gabel.
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Fig. 31. Alterudstyr, fra venstre Per Harilds oblatæske,
1988, en alterkande udført af Hans Hansen 1965, en
skummeske og oblatæske nr. 1 fra 1893 (s. 3142-43).
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar furnishings, from
the left Per Harild’s wafer box, 1988, an altar jug by Hans
Hansen, 1965, a skimmer and wafer box no. 1 from 1893.

bel), og i standkanten er præget et mesterstempel
(Bøje II, 4089). Skaftet har linseformet knop med
seks bosser, og på bægeret er monteret en figur af
den korsfæstede Kristus. Disken, tværmål 14,5 cm,
har cirkelkors og Jesumonogram på fanen. †Altersølv, nævnt 1664, da det blev repareret.19

Oblatæsker. 1) (Fig. 31), 1893, cirkulær med profilerede sider, 12,5 cm i tværmål og 7,5 cm høj.
Under bunden er med kursiv indgraveret »Stenløse Kirke 1893«.22 2) (Fig. 31), 1988, udført af Per
Harild, Odense, linseformet med knop på låget,
13 cm i tværmål og 7 cm høj. Under bunden er
præget et mesterstempel samt lødighedsmærke.
Alterkande (fig. 31), 1965, udført af Hans Hansen,
27 cm høj med konisk korpus, markant hældetud
og svungen hank. Under bunden er præget et mesterstempel, års- og lødighedsmærke samt indgraveret med kursiv »Skænket Stenløse Kirke 1965«.
1667 anvendtes en †alterkande af tin,19 mens kirken
1893 blev anbefalet at anskaffe sig en af fajance.22

Fig. 30. Alterkalkens indgraverede givervåbener (s. 3141). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chalice with engraved
donor‘s arms.
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Fig. 32-33. 32. Alterstager, skænket 1696 af Anne Sophie Krabbe til minde om hende og hendes ægtefælle Christian
Urne, †1669 (s. 3143). 33. Dåbsfad, 1649 (s. 3144). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 32. Altar candlesticks, donated
in 1696 by Anne Sophie Krabbe in memory of herself and her husband Christian Urne, †1669. 33. Baptismal dish, 1649.

Skummeskeen (fig. 31) fra 1900-tallet er 12 cm
lang med snoet skaft prydet af et englehoved og
dråbeformet laf.
Alterstager (fig. 32), 1696, skænket af Anne Sophie Krabbe til minde om hende og hendes afdøde ægtemand Christian Urne. Stagerne er 36
cm høje (54 cm med pig) og har profileret fod,
balusterskaft hvorpå er monteret en plade med givernes indgraverede hjelmprydede våbener, initialerne »S(alig)CW« og »ASK« samt årstallet 1696.
Lyseskålen er flad og lyspiggene dråbeformede.
Syvstagen fra 1927 er 44 cm høj, udført af Knud
Eibye og skænket af Christine Rasmussen og
hendes ægtemand.70
Messehagler. 1) 1977, udført af biskopinde Edel
Lind, med otte aks på rygstykket. 2) 1999, udført
af Elisabeth Hofman, håndbroderet af grøn uld
prydet af tern og kors. Anskaffet 2014 fra Blovstrød Kirke (Frederiksborg Amt). 3) 2003, udført
af Elisabeth Hofman af hvid ulddamask. 4) 2004,
Fig. 34. Døbefont, romansk (s. 3144). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Font, Romanesque.
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udført af Elisabeth Hofman i violet brokade med
en tornekrone på bagstykket. 1861 benyttedes en
rød fløjls †messehagel.22
Alterskranke (jf. fig. 26-29), 2015, med håndliste
i eg, der bæres af jernstolper; muret knæfald med
sorte læderhynder. †Alterskranker. 1) 1770, skænket af major Rosenkrantz.37 2) O. 1859(?), hesteskoformet med drejede balustre og høj håndliste;
fremstod i lysegrå bemaling.
Døbefont (fig. 34), romansk, af grå granit med
nyere fod i rød granit, 97 cm høj, kummens tværmål 68 cm. Foden er formet som en omvendt
terningkapitæl med en lav hals, hvorpå kummen
står. Denne har rette sider prydet af en bladranke
i forsænket relief.
Indtil 1964 stod kummen på en kasseformet
sokkel muret af munkesten, der erstattedes af en
fod af træ skåret som en omvendt terningkapitæl.61 Fonten tilhører den undergruppe af den
midtfynske fontetype, der kendetegnes ved netop
at være dekoreret med rankeværk (Mackeprang,
Døbefonte 125, type V a). De nærmeste paralleller stammer fra kirkerne i Sandholt-Lyndelse
(Svendborg Amt) og Kerte (Båg Hrd., nu i NM,
inv.nr. D2896).
Dåbsfad (fig. 33), 1649, af hamret messing, 51
cm i tværmål, med dyb, flad bund og fane med
indgraveret versalindskrift: »Becken til Steen lesse
Kircke kiøbt aar 1649 den 9 avgvsti«.
Dåbskande, 1862, af tin, skænket af kirkeejer H.
H. Holm. Kanden er urneformet, 26 cm høj og
stemplet under bunden med Odenses bymærke.
Her læses også kursivindskriften »Anskaffet af
Kirkeeier Hr. Justitsraad Holm 1862«.
Prædikestol (fig. 35-39), 1584, skænket af Otto
Brockenhuus og Karen Venstermand. Den består
af en kurv med fire fag, hvoraf det ene fungerer
som dørfløj, med fornyet bærestolpe og opgang.
Dørfløjen, der udgør det østligste fag, har en
rektangulær profileret fylding med fire vers i
elegiske distika anført i reliefversaler: »Otto Brochenhvsvs/ Catharinaq(ue) nobilis vxor/ qve
Venstermanna stirpe / creata nitet/ hanc cathedram sacris Christi/ pos vere ministris/ vnde sonent vivi dogmata/ recta Dei 1584« (fig. 36)(Otto
Brockenhuus og hans ædle hustru Catharina, der
er et strålende medlem af slægten Venstermand,

opsatte for Kristi hellige tjenere denne prædikestol, hvorfra den levende Guds rette lærdomme
skal lyde, 1584). Under indskriften er feltet udfyldt af et usædvanlig detaljeret, reliefskåret bladornament, der går igen på fløjens postament- og
frisefelter.
De tre regulære fag har arkader båret af pilastre,
der løber sammen som en u-formet ramme under arkadefelterne, hvori ses hhv. Otto Brockenhuus’ og Karen Venstermands hjelmprydede våbener med initialerne »OB« og »KW« samt i det
sydligste fag et planteornament. Fagene adskilles
af rektangulære hjørnefremspring omfattende to
korintiske halvsøjler med planteornamenterede
prydbælter.
Postamentet (fig. 36-39) omfatter profilerede
fel
ter adskilt af hjørnefremspring og afsluttes
forneden af en fodliste i tre afsæt. I felterne er
skåret versalindskriften: »qvi vos avdit me avd(it)
Lu(cas) 10/ non estis vos qvi lo(quimini)/ sed
spiri(tus) pa(tris) vestri q(ui loquitur) in vo(bis)«.
(Den, som hører jer, hører mig, Luk. 10,16. For
det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders
ånd, som taler gennem jer. (Mat. 10,20)).
Frisen (fig. 36-39) har profilerede felter, der
adskilles af dobbelte bøjler med rigt udskåret
akantusornamentik og afsluttes af en kronliste
med tandsnit. I felterne er en indskrift som på
postamentet: »si qvis loqvitvr loqv-/ atvr sermonem dei pe(tri)/ beati qvi avdivnt verbvm Dei
et cvstodi(unt) [tilføjet:] illvd Lvcii/ verbvm domini manet in æt(e)rnvm æ sa 40« (Den, der taler,
skal tale med ord fra Gud. 1 Pet. 4,11. Salige er de,
som hører Guds ord og bevarer det. Luk. 11,28.
Herrens ord forbliver til evig tid. Es. 40,8).
Opgangen og bærekonstruktionen bestående
af tre egestolper er tegnet af Ebbe Lehn Petersen
og stammer fra restaureringen 1964; gelænderet
er tilføjet 1994.15 Stolen fremstår siden 1964 i
blankt egetræ.
En undersøgelse af opgangsdøren 1954 viste, at
en dodenkoprød bemaling med okker på profilFig. 35. Prædikestol, skænket 1584 af Otto Brockenhuus og Karen Venstermand (s. 3144). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit. donated in 1584 by Otto Brockenhuus and Karen Venstermand.
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Fig. 36-37. Prædikestolens fag, 1584 (s. 3144). 36. Første fag, prædikestolens dørfløj med giverindskrift. 37. Andet
fag, arkade med Otto Brockenhuus’ våben. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit panels, 1584. 36. First panel, door
of pulpit with donor’s inscription. 37. Second panel, arcade with arms of Otto Brockenhuus.

led og snitværk er udført direkte på træet.71 Herover lå dels en staffering i nuancer af gråt, der
må stamme fra 1700-tallet, dels en egetræsådring,
som givetvis stammer fra o. 1867, da stolestaderne blev ådrede (s. 3147).26 Endelig blev stolen ved
istandsættelsen 1919 nystafferet af maler N. Hansen i brunt, grønt, grågrønt, gulliggrøn, okker og
kromgult.71
Stolen havde tidligere en muret †opgang, som
blev repareret 1666.19 1919 tilføjedes en muret
†sokkel af munkesten, der blev kasseret ved restaureringen 1964.72 Ved denne lejlighed ændredes desuden dørfløjens hængsling, der hidtil blev
båret af en stolpe ind mod triumfvæggen, mens
billedskærer Poul Borre tilføjede to manglende
søjler og kapitæler. 61
Stolen er typemæssigt beslægtet med de ca.
ti år ældre stole fra Avnslev og Hellerup (begge
Svendborg Amt), særligt i anvendelsen af de par-

vise akantusbøjler som adskillelse af frisefelterne,73 i udformningen af storfelternes pilastre, der
danner et U om arkadefeltet, og ved at arkadebuen er fremstillet som kvadersten; sidstnævnte
træk genfindes på stolen i Nørre Lyndelse Kirke
(Åsum Hrd.) fra 1572. Stenløsestolens billedskærerarbejde er dog mere overdådigt ligesom både
renæssanceformsproget og anvendelsen af dobbelte hjørnesøjler er mere udviklet.
†Prædikestolsbeklædning, nævnt 1864 som falmet, hvorfor man ønskede det fornyet.22 Dette
skete imidlertid ikke før 1869, da man ønskede
at erhverve en beklædning af rødt fløjl med
guldfrynser.22 Beklædningen anbefaledes fornyet
1888 og 1903.22
Stolestader (fig. 26), 1919, i nygotisk stil,12 med
120 cm høje gavle, der afsluttes af en korsblomstinspireret udskæring; mod væggene er enk
lere gavle med fialelignende knopper. Sædet er
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Fig. 38-39. Prædikestolens fag, 1584 (s. 3144). 38. Tredje fag, arkade med Karen Venstermands våben. 39.
Fjerde fag, arkade med et planteornament. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit panels, 1584. 38. Third
panel, arcade with arms of Karen Venstermand. 39. Fourth panel, arcade with a plant ornament.

let svunget og støttes af et ben udskåret med kannelurer. Stolene er opstillet i to blokke, der afsluttes af fyldingspaneler fra 1964.61 Stolene fremstår
i en hvid bemaling med gulddetaljer fra 2015, der
erstattede en grå og lyseblå med detaljer i grønt
fra 1964.
Af de ældre *stolestader (fig. 40), o. 1550/75, er
bevaret tre gavle af fyr. Den ene måler 66,5×30,5
cm, er prydet af et arkadefelt med udskæringer i
forsænket relief. Den nedre del af feltet udgøres
af sengotisk foldeværk, som adskilles fra rundbuens roset af en arkadefrise og en tovsnoning. Den
anden gavl, 66×28 cm, har en konsolbåret arkade, hvori er en roset, og derunder fire rækker af
skælskæring flankeret af rifler, hvorpå er stemplede smårosetter. I panelet er skåret »Ane Stafens«
med versaler. Den tredje gavl er kun fragmentarisk bevaret, men synes at have svaret til sidstnævnte, dog med sparrer flankeret af pilastre og

indskriften »Ane Nisk…« skåret over arkadebuen. Erhvervet af Odense Bys Museer i 1923 (inv.
nr. KMO/1923/92a-c). 1802 angives det, at der i
kirken var 18 mands- og 21 kvindestole,9 hvoraf
den forreste 1861 lå til Lindved. 12 Stolene blev o.
1867 malet med ‘ege- og birketræsådring’.12
†Præste- og degnestole indrettet på hver side af alterbordet blev fjernet o. 1895.22 Til erstatning indrettedes den forreste stol i mandsrækken til degnen, mens der blev anskaffet en armstol til præsten.
Fire (†)løse stole, 1946, af fyr, med drejede ben.
I det todelte ryglæn er skåret et forsænket relief
af et anker, og frakturindskriften »anno domini
mcmxlvi« (Herrens år 1946), begge omgivet af
volutslyng. Sædet er polstret med rødt læder og
fæstnet med tætsatte nitter.74
Dørfløj (fig. 41), 1489, af eg, bestående af tre
lodrette planker, der er slået på en fyrretræsramme med affasede sider fra 1800-tallet. På forsiden
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Fig. 40. Tre stolestadegavle, o. 1550/75 (s. 3147). Foto Odense Bys Museer 2014. – Three pew gables, c. 1550/75.

inddeler vandrette jernbånd med liljeformede
ender fløjen i seks rækker, hvori læses minuskelindskriften: »anno domini/ millesimo qua/ dringentesimo/ octoa-/ gesimo nono/s(anc)
te cleme(n)s o(ra) p(ro) me« (I det Herrens år
1489, hellige Clemens, bed for mig). Skilletegnene er udført som amorfe væsener, bortset fra to
i næstnederste række, der forestiller et menneske
med venstre hånd løftet og en hval. Dørgrebet er
udformet som en medaljon med omkransende
korsblomster og prydet af et ansigt, hvori det
ovale greb med omvundne jernstænger er fæstnet (fig. 42); omkring dette og nøglehullet er seks
udhamrede rosetter. Låsebeslaget er udformet
som en tilspidsende rhombe; låsekassen på fløjens
bagside er fornyet (jf. ndf.).
Fronten fremstår i mørk lakering med sortmalede jerndele, mens bagsiden er dodenkoprød og

rummer tydelige spor efter det ældre rammeværk;
den fornyede ramme står i lys lakering. O. 1858
blev jernbåndene og bogstaverne opmalet. Fløjen
blev restaureret 1898 ved konservator V. Steffensen, og formentlig stammer både de mange fornyede nagler samt låsekassen fra denne tid.75
Døren er et typisk eksempel på de senmiddelalderlige fynske jernbundne døre, både i kraft af
dateringen, jernbåndenes liljeformede ender og i
særdeleshed i kraft af, at indskriften er det dominerende motiv, og i øvrigt dannet af særskilte
bogstaver og ikke smedet i ét (jf. også s. 2715).76
Disse træk går igen i to andre fløje dateret 1489
i Søndersø og Kauslunde kirker (hhv. Skovby og

Fig. 41. Jernbeslået dørfløj, 1489 (s. 3147). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Iron-bound door leaf.
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Fig. 42. Dørfløjens greb, 1489 (s. 3148). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Handle of door leaf, 1489.

Vends hrdr.), hvis skrifttegn dog er så afvigende,
at der næppe er grund til at tillægge de tre fløje
det samme værksted. Derimod finder dørgrebet

en lidt yngre og forenklet pendant i Vissenbjerg
Kirkes (Odense Hrd.) jenbundne dørfløj fra 1504.
Døren var 1861 ‘indsat’ i en af tårnrummets sidevægge.22 Herefter stod den i våbenhuset indtil
1943, da den blev opsat på sin oprindelige plads
mellem våbenhus og skib.15
Pengekiste (fig. 43-44), 1601, af eg, skænket af
Elsebeth Skram til Lindved. Den er beslået med
jernbånd på kanterne og yderligere dekorerede
bånd over lågets overkant og på siderne, hvor de
to bånd omfatter to bæregreb. Kistens front rummer tre låse og to overfald til hængelåse flankerende et centralt låsebeslag smykket med korsblomster i de nedre hjørner. På lågets inderside
er Elsebeth Skrams og Ove Billes våbener og
initialer anført på et pergament med indskriften:
»Dette skrinn hafver jeg Elsebe Skram giffuet til
Ste(nløse) Kiercke at blifue der att forware kier…
ns… teder I. Hvilckenn Menneske som fordrister
sig till at tage samme skrinn fra denne Kiercke da
haffuer ieg bedett denn Stormigtigste Gud om
att dett skal gaffne dem lige saa meget, som Dett
gaffnett Kong Balteser at hand brugte De Guldkar og Salffkar, hans fader tog Fraa Jerusalems
tempel. Dattum Lenerdwed Denn 11 Nouember
Anno 1601. Elsebe Skram med egen haand«. Ki-

Fig. 43. Pengekiste, skænket 1601 af Elsebeth Skram (s. 3150). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Money chest, donated in 1601 by Elsebeth Skram.
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Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Principal 8',
Rørfløjte 8', Oktav 4', Oktav 2', Mixtur III-IV,
Fagot-Obo 8'. Overværk: Gedakt 8', Blokfløjte
4', Quint 22/3', Waldfløjte 2', Terts 13/5'; tremulant.
Pedal: Subbas 16', Oktavbas 8', Fagot 16'. Kopler:
OV-HV, HV-P, OV-P. Orgelhusene, opstillet nord
og syd for vestvinduet, er tegnet af orgelbyggeriet. Det søndre hus rummer pedalværket, mens
spillebordet og de to manualværker er indbygget i det nordre hus. Fremstår i grå staffering fra
2015.
*Orgel, 1964, oprindelig med ét manual og fem
stemmer, bygget af Marcussen & Søn. Udvidet
1975 af samme firma til seks stemmer, ét manual
og pedal. Tegnet af Ebbe Lehn Petersen. Opstillet
vest for indgangsdøren, med nordvendt facade og
spillebord. Siden 2009 i Rosmus Kirke (Randers
Amt).

Fig. 44. Elsebeth Skrams giverbrev fra 1601, indvendig
i pengekisten (s. 3150). Foto Arnold Mikkelsen 2015.
– Elsebeth Skram’s deed of gift from 1601, on the inside of
the money chest.

sten fremstår i lakeret eg med sortmalet jern. Den
stod 1897 på våbenhusloftet og blev restaureret af
konservator Steffensen i 1898.9 I skibets nordøstlige hjørne.
Pengeblok (fig. 45), 1700-tallets anden halvdel(?),
af eg. Blokken måler 22×22 cm og er 80 cm
høj, med en jernlåge på forsiden, som låses med
jernbånd. Overdelen er beslået med et jernblik
med pengerille. Repareret 1879 med lås og blikplade.12 En tilsvarende blok er i Fangel (s. 3191).
Opstillet i skibet inden for våbenhusdøren.
Et †pulpitur i kirkens vestende er omtalt 1803,9
da det blev benyttet af sognets karle. Nedtaget
1919.12
Orgel (jf. fig. 46), 2009, med 14 stemmer, to
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn,

Fig. 45. Pengeblok, 1700-tallets anden halvdel(?) (s.
3151). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Money chest, second half of 18th century(?).
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Fig. 46. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking west.

†Harmonium, skænket 1919 af redaktør Morten
Christian Hempel Dreyer, Odense.77
De fem sortmalede salmenummertavler til hængenumre, 75×50 cm, er anskaffet 2014-15. De

erstattede fem (†)salmenummertavler fra o. 1859,
med profilerede lister til skydetal.78
Lysekroner. 1) O. 1927-29, tegnet af Knud Eibye,79 med otte s-svungne arme, balusterskaft og
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Fig. 47. Kirkeskibet Skt. Klemens, o. 1963, bygget og skænket af kaptajn F. P. M.
Frandsen (s. 3159). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church ship Skt. Klemens, c.
1963, built and donated by Captain F. P. M. Frandsen.

hængekugle med knop. Ophængt i jernstænger
med forgyldte kugler. En ældre †lysekrone er
nævnt 1770.37
En lysearm til tre lys er udført i barokstil 1975 af
Knud Eibye,80 På vægpladen er indgraveret versalindskriften: »Stenløse Kirke 1975«. Ophængt
ved prædikestolen.
Kirkeskib (fig. 47), o. 1963, 75×62 cm, en tremastet fuldrigger med navnet »St. Klemens«, bygget og skænket af kaptajn F. P. M. Frandsen.81 Sort
skrog med en bronzeret mand som galionsfigur,
hvide redningsbåde og blåt navneskilt på agterspejlet med »St. Klemens« i guldversaler. Ophængt i ribben mellem skibets to fag.
	To nyere præsterækketavler, 131×81 cm, sortmalede med navne i hvid skriveskrift, er ophængt i
våbenhuset.
Klokker. 1) (Fig. 48), støbt 1514 af (formentlig) en efterfølger til Klaves-værkstedet.82 Klokken måler 110 cm i tværmål. Om halsen løber
en frakturindskrift med bogstaver i varierende
størrelse sat mellem to lister, den nedre prydet af
hængestykker: »Anno d(omi)ni mdxiiii post vxbani Ihesvs naxarenvs rex ivdeoxvm Alpha x o
devs homo et o rex glorie (christ)e v]eni cvm pace amen« (I Herrens år 1514 efter Urbans (fest).

Danmarks Kirker, Odense

Jesus af Nazaret, jødernes konge, alfa og omega,
Gud og menneske, oh Kristus, ærens konge, kom
med fred, amen). På legemets ene side er et relief
af Nådefaderen, hvorover der imidlertid er skrevet »Maria« (fig. 50) i fraktur af varierende størrelse, og på den modsatte side ses Skt. Clemens
(fig. 51), kirkens værnehelgen. Klokkens indskrifter og udsmykning med gotiske hængestykker forbinder den til en gruppe, der er etableret
omkring mester Klaves signerede klokke i Holstebro (DK Ringkøbing 263-64). Stenløseklokken er imidlertid betydelig yngre end gruppens
ældste, hvorfor Uldall konkluderede, at den måtte
være støbt af en efterfølger til mester Klaves, der
havde overtaget hans skabeloner og bogstavtyper.
Ophængt i en slyngebom fra 1997.15
2) (Fig. 49), 1614, anskaffet af Jørgen Brockenhuus, der året efter betaltes for klokken.83 Den
er 80 cm i tværmål, om halsen løber versalindskriften »Anno domini 1614 leis mich geissen
Gott verledt de seinen nicht« sat mellem tredobbelte lister kronet af en ornamentbort. Herunder
er endvidere sat navnet »Iorgin Brocken hvsen«
over Brockenhuusernes hjelmprydede våben.Ved
slagringen løber tre lister. Ophængt i en slyngebom.
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Fig. 48-49. 48. Klokke nr. 1, 1514 (s. 3153). 49. Klokke nr. 2, skænket af Jørgen Brockenhuus (s. 3153). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – 48. Bell no. 1, 1514. 49. Bell no. 2, donated by Jørgen Brockenhuus.

Fig. 50-51. Reliefbilleder på klokke nr. 1, 1514. 50. Nådefaderrelief. 51. Skt. Clemens.
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Reliefs on bell no. 1, 1514.50. God the Father relief. 51.
St. Clement.
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En middelalderlig †grav, der var muret af munkesten, blev (gen)opdaget 1961 lidt syd for korets
midte (fig. 52, 72).61
Epitafium (fig. 53), 1765, over Andreas Jensen,
»fordum forvalter og forpagter ved Bramstrup og
Lindved gårder«, *1701, †5. jan. 1764 på Lindved 63 år gammel, med hans hustru Catharina
Thilsdatter Stockmann, *1680, †14. sept. 1764 på
Lindved 85 år gammel. Opsat af arvingerne »til
kiærligste erindring af dem og taknemeligheds
teign over deres grav …«.

3155

Skrifttavle af sortmalet kalksten, 176×96 cm,
med forgyldt versalindskrift hvorover er et relief af en krone holdt af to svævende engle med
laurbærkrans og basun som symbol på ære og
berømmelse. Under relieffet ses Fader Tid med
timeglas, le og blomster, der hænger med hovederne. I de fire hjørner er der relieffer af bladornamentik.
	Tavlen er indsat i et omfattende stukkaturarbejde forestillende en profileret ramme med
rundbuet, blomsterprydet topstykke hvori ses
afdødes initialer »AJS«. Rammen flankeres af
store volutter, der bærer blomsteromvundne py-

Fig. 52. Middelalderlig muret †grav i korets sydside (s. 3155). 1:50. Målt og tegnet af Ebbe Lehn Petersen 1964. –
Medieval brick †tomb in the southside of the chancel.
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Fig. 53. Forpagter Andreas Jensen og Catharina Thilsdatter Stockmanns epitafium, 1765 (s. 3155). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Sepulchral tablet commemorating the tenant farmer Andreas Jensen and Catharina Thilsdatter Stockmann,
1765.
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Fig. 54-57. Romanske gravsten. 54. Gravsten nr. 1, genanvendt som sokkelsten for våbenhuset (s. 3130, 3159). 55.
Gravsten nr. 2 (s. 3159). 56. Gravsten nr. 3 (s. 3159). 57. Gravsten nr. 4 (s. 3159). I NM. Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Romanesque tombstones. 54. Tombstone no. 1, re-used as footing stone for the porch. 55. Tombstone no. 2. 56. Tombstone no. 3. 57.Tombstone no. 4.
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Fig. 58-59. Romansk gravsten nr. 4 (s. 3159). Langsider. I NM. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque tombstone no. 4. Long sides.

Fig. 60. J. Vilhelm Petersen, tegning af gravsten nr. 4 samt af dens anvendelse som
trappesten ved præstegården, 1878 (s. 3159). – Drawing of tombstone no. 4 and its use as
a stone step at the vicarage.
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Fig. 61-62. Gravsten nr. 5, over Johan Brockenhuus og Gese Tidemand, o. 1545. Tilskrevet »Odense-skulptøren«
(s. 3160). 61. Søren Abildgaards tegning, 1760. I NM. 62. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tombstone no. 5, of Johan
Brockenhuus and Gese Tidemand, c. 1545. Attributed to “the Odense Sculptor”. 61. Drawing, 1760. 62. Photo.

ramider. Epitafiet blev restaureret 1961 af C. J.
Baumbach.61 Opsat på skibets nordvæg i skibets
østligste fag.
Et †epitafium, over sognepræst Claus Claussen
Bang, †1648, og hustru, rummede deres portrætter.84
Gravsten. 1) (Fig. 54), romansk, af grå granit,
138×50 cm, med et kors i forsænket relief på
oversiden. Delvis indmuret som sokkelsten i våbenhusets sydøstlige hjørne.
2) (Fig. 55), romansk, af grå granit, trapezformet, 133×37/47 cm, med affasede sider og et
kors på en bakketop i forsænket relief. Lagt i plænen vest for tårnet.

3) (Fig. 56), romansk, af rødlig granit, 110×41
cm, med affasede sider. Lagt i plænen vest for tårnet.
4) (Fig. 57-60), romansk, af grå granit, 156×50
cm. Den sarkofagformede sten er på de skrå sider
udsmykket med reliefhuggede dobbeltarkader,
hvori der på den ene side ses fem siddende personer (fig. 58), tilsyneladende alle med glorie, og
muligvis forestillende Kristus og evangelisterne.
På den modsatte side er der planteagtige ornamenter i arkaderne (fig. 59). De smalle, lodrette
langsider smykkes af rankefriser.Tilsvarende dobbelte arkader kendes fra romanske døbefonte og
gravsten fra de sydfynske øer, men der er ikke
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nødvendigvis nogen direkte forbindelse hertil
(Mackeprang, Døbefonte 118-19, 136).85 Stenen
blev anvendt som trappesten ved præstegården,
indtil den 1881 blev erhvervet af NM (inv.nr.
D1679).
5) (Fig. 61-62), o. 1545, over Johan Brockenhuus, †1545 og hustru Gese Pedersdatter Tidemand,
†17. aug. 1556. »Iohan/ Brocken/ hvs an(n)o/
d(omi)ni 15<45/ døde sa/ ncte v/ olbori dag>./
Frv Gese/ Timadz/ <I(ohan) B(rockenhuus’)
hvstrv/ thil Wollers/ løf døde then/ 17 avgvsti
anno 15/56>«.

Fig. 63. Gravsten nr. 7, over sognepræst Niels Olufsen
og hustruerne Anna Jørgensdatter samt Margreta Jacobsdatter, o. 1630 (s. 3160). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Tombstone no. 7, of incumbent Niels Olufsen and
his wives Anna Jørgensdatter and Margreta Jacobsdatter, c.
1630.

Grå kalksten, 183×105 cm, tilskrevet »Odenseskulptøren«, aktiv o. 1540-47 (Jensen, Gravsten II
nr. 210). Den velbevarede sten har et centralt felt
med to hjelmprydede skjolde med Brockenhuus’
og Tidemands våbener og krones af en arkade
med muslingeskalsrelief. Under de to våbener
er et indskriftfelt med personalia anført i versaler i to kolonner, som i sidste linje overskrides
af Johan Brockenhuus’ tilføjede dødsdag. Både
denne og Gese Tidemands dødsdag er endvidere
anført i en varierende skrift, hvorfor stenen må
antages at være hugget forud for Johan Brockenhuus’ død. Om randen løber en bort, der adskilles i hjørnerne af kvadratiske blomsterrelieffer. Borten er glat på nær foroven, hvor der er
hugget et volutornament i ungrenæssancestil.
Tilskrivningen til »Odense-skulptøren« er baseret på de beslægtede ornamentborte samt brugen
af muslingearkader, der knytter stenen sammen
med blandt andet gravstenene over Eiler Bryske
i Odense Skt. Hans (s. 1445), Reinward Heidersdorf i Assens Vor Frue (s. 2569) og Johan Oxe
i Våbensted Kirke (DK Maribo 932-33). Stenen
lå oprindelig over den murede dobbeltbegravelse
ved korets nordvestlige hjørne (jf. ndf), hvor også
et †skjold med Brockenhuus’ våben, omtalt 1606
af Jørgen Kaas, må have hængt.86 Stenen har siden 1898 været opstillet langs korets nordmur.22
6) O. 1600, over Karine Hansdaater H(r). Olvfs (hustru).87 Stenen måler 40,5×31 cm og er
prydet af en reliefindskrift i antikva i fire linjer,
hvoraf der bortset fra navnet kun kan identificeres løsrevne bogstaver.61
7) (Fig. 63), o. 1630, over hr. Niels Olvfsøn,
»anden bosidendis sogneprets til Stenløse Sogn
oc første sogneprest til Steløse oc Fangel Sogner«, †6. april 16<47>, med hustru Anna Iørgensdaater, 14. april 163<0>, og Margreta Iacob
Daater, †16 .
Grå kalksten, 156×86 cm. Centralt indskriftfelt,
hvor personalia er anført i reliefversaler i forsænkede bånd. Under feltet er et våben med Niels
Olufsens bomærke og initialer. Langs siderne og
foroven løber en ornamentbort, der adskilles af
hjørnemedaljoner med evangelistsymboler og
skriftrulle, foroven »S. Matevs« samt »S Iohans«
og forneden »S. Marcvs« samt »S. Lvcas«. Gravste-
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Fig. 64-66. 64. Kirkegårdsmonument nr. 1, over Charlotte Amalia Trolle, Anna Caroline Nees og Birgitte Jensine
Andrea Wilhelmine Nees, o. 1814 (s. 3161). 65. Kirkegårdsmonument nr. 2, over Charlotte Amalia Nees, født Bang,
o. 1821 (s. 3161). 66. Kirkegårdsmonument nr. 3, over sognepræst Christopher Nees, o. 1834 (s. 3161). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – 64. Churchyard monument no. 1, commemorating Charlotte Amalia Trolle, Anna Caroline Nees and Birgitte Jensine Andrea Wilhelmine Nees, c. 1814. 65. Churchyard monument no. 2, commemorating Charlotte Amalia Nees, née
Bang, c. 1821. 66. Churchyard monument no. 3, commemorating incumbent Christopher Nees, c. 1834.

nen var indtil 1886 nedfældet i gulvet foran alterbordet, men flyttedes til den nuværende plads i
våbenhusets gulv, da der skulle lægges plankegulv
inden for alterskranken.22
8-9) I bakken vest for tårnet er nedfældet to
udslidte liggesten der måler hhv. 83×35 cm og
110×41 cm.
En (†)gravsten fra 1600-tallet udsmykket med
renæssanceornamentik blev konstateret liggende
i nord-sydgående retning i apsiden under istandsættelsen 1961 (jf. fig. 72), og befinder sig fortsat
under gulvbelægningen.
†Murede begravelser. 1) En dobbeltbegravelse i korets nordvestlige hjørne, hvorover Johan Brocken
huus’ ligsten (jf. ovf.) lå indtil 1898.88 Da ligstenen blev flyttet, fandt man nedenunder et hvælvet rum, der imidlertid var opfyldt af grus.
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 64), o. 1814, over
Charlotte Amalia Trolle, *10. juli 1757, †24. juli
1814, Anna Caroline Nees, *28. maj 1807, †10.
aug. 1818, og Birgitte Iensine Andrea Wilhelmine Nees, *5. febr. 1813, †17. dec. 1819.

	Rød granit, 116×60 cm, med tre indsatte mar
mortavler, nederst med tre arkader, hvori de
afdødes personalia er anført med versaler. Den
midterste, fladbuede tavle rummer et relief af en
sarkofag med indskriften »Vi sees igen«, hvorpå
to putti hhv. sidder og står.Til venstre herfor er et
træ med knækket stamme. Det øverste, cirkulære
relief rummer et relief af en strålende sol. Opstillet i lapidariet ved det vestlige kirkedige.
2) (Fig. 65), o. 1821, over Charlotte Amalia
Nees, født Bang, *27. marts 1786, †10. april
1821. Af rød granit, 78×42 cm, med indsat marmormedaljon, hvori personalia er hugget i versaler. Opstillet i lapidariet ved det vestlige kirkedige.
3) (Fig. 66), o. 1834, over sognepræst Christopher Nees, *22. dec. 1779, †29. dec. 1834.
Af grå granit, 82×43 cm, med indsat marmortavle, hvori personalia er hugget i versaler; herover er en tom plads til en cirkulær medaljon,
som formentlig har rummet et relief af en strålende sol (jf. nr. 1).
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KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed henvises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s.
56-59.
Arkivalier. LAFyn. Bispearkivet: Åsum Herreds breve
1562-1805 (Bispeark. Breve) – Synsforretninger over
kirker og præstegårde 1872-81 (Bispeark. Synsforretn.).
Odense Herreds Provstiarkiv. Synsprotokol 1903-19,
1919-22, 1923-68 (Provstiark. Synsprot.) – Beskrivelse
af Odense Herreds Kirker 1900 (Provstiark. Kirkebeskrivelser).
Pastoratsarkivet. Diverse dokumenter 1793-1937 (Pastoratsark. Div. dok.) – Embedsbog 1811-1922 (Pastoratsark. Embedsbog) – Regnskaber 1574-1664 (Pastoratsark. Rgsk.).
Menighedsrådsarkivet. Diverse regnskaber 1927-94 (Me
nighedsrådsark. Div. rgsk.) – Diverse sager 1904-60
(Menighedsrådsark. Div. sager) – Stenløse Kirkes hovedistandsættelse 1947 m.m. (Menighedsrådsark. Hovedistandsæt.) – Fangel kirkekasse etc. 1957-1994 (Menighedsrådsark. Kirkekasse) – Kirkeprotokol 1861-1926,

1926-86 (Menighedsrådsark. Kirkeprot.) – Korrespondance 1904-34 (Menighedsrådsark. Korresp.) – Regnskaber 1958-93 (Menighedsrådsark. Rgsk.).
Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1987 ff. (Kirkens arkiv.
Synsprot.).
NM. Indberetninger. Chr. Axel Jensen 1912 (bygning
og inventar); Egmont Lind 1943 (kalkmalerier); Egmont Lind 1944 (kalkmalerier); Einar V. Jensen 1959
(prædikestol); Ebbe Lehn Petersen 1961 (Projektbeskrivelse); Egmont Lind 1964 (kalkmalerier); Oluf
Balslev 1965 (altertavle); Mogens Larsen 1979 (kalkmaleri); Ebbe Lehn Petersen 1980 (Projektbeskrivelse); Henrik Græbe 1983 (kalkmalerier); Sissel F. Plathe
2014 (restaurering); Hans Mikkelsen 2014 (Udgravningsrapport).
Tegninger og opmålinger. NM. Christen Borch
(Vinduer), 1912.
Litteratur. Oluf Balslev, Træk af Stenløse og Fangel
Sognes Historie. Pastor Oluf Balslevs artikler i menighedsbladet, Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, 1995; Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af
boreprøver fra Stenløse Kirke, Odense Amt, NNU rapport
nr. 45, Nationalmuseet 2014.

Fig. 67. Omgivelserne sydøst for Kirken. Foto M. Mackeprang 1912. – The surroundings south east of the church.
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Historisk indledning ved David Burmeister og Martin
Wangsgaard Jürgensen, bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Martin Wangsgaard Jürgensen, inventar
og gravminder ved David Burmeister, heraf dog orgler
ved Ole Beuchert Olesen. Heraldisk bistand ved Allan
Tønnesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (latin) og
James Manley (engelsk). Korrektur ved Jørgen Lethan.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet april 2015.
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Fig. 72. Plan med angivelse af placeringen af middelalderlig muret
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Fig. 73. Koret før renoveringen 2014-15. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2014. –
Chancel prior to the renovation 2014-15.
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History. The church is mentioned in 1291 in connection with a papal dispensation to the parish
priest, and in that connection is said to be consecrated to St. Clement. Its status as a possession
of the Skt. Knud Monastery in Odense can be
traced back to the period 1277/86, when the
monastery tried to assign the income of Stenløse Church to the friars of Skt. Knud who were
studying in France (cf. p. 77). Formally, however,
the church was not annexed to the monastery
until 1316. These privileges were confirmed in
1532, and until 1562 the church was served by
a priest who had his residence in the monastery.
After the Reformation the church passed to
the Crown, which was still mentioned as the
owner in 1664. In 1666 the dues from Stenløse
Church, which appear in the Skt. Knud cadastre, passed to Henning Meyer. Didrik Schult of
Christiansdal bought both Stenløse Church and
the annexe church Fangel in 1687. In 1695 he
sold them on to Anne Sofie Krabbe of Søbysøgaard, in whose possession they remained until
after 1802. In 1852 the church was owned by
Counsellor H.H. Holm of Dalsgård near Viborg
(cf. also the (†)altarpiece and baptismal jug). The
church passed into freehold on 1 January 1912.
In 1632 the incumbent, Niels Olufsen, ensured
that Fangel was interpreted as an annexe to Stenløse, a relationship that still applies.
Building. At its core the church is an Early Romanesque building, erected c. 1120-30 with granite ashlars, fieldstones and a little travertine in
the east window of the apse, and consists of apse,
chancel and nave, The building was probably
erected as a successor to a wooden church at the
site. Dendrochronological analyses of the roofing
above the chancel have in fact demonstrated presumably re-used timber that was originally felled
c. 1074-75. These are timbers that are now used
as tie beams between chancel and apse, as well as
a collar beam. Nothing can be inferred about the
appearance of the presumed wooden church. A
rebuilding of the windows of the stone church
was carried out as early as the Romanesque period and executed in brick. In the Late Middle
Ages (1400s up to the Reformation), the church
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was transformed in several respects. Chancel and
nave were vaulted over and a tower was added
in the west. Furthermore, the apse was separated
from the chancel by a now-vanished closing wall
in wood or half-timbering, and a porch was built
by the south side of the nave. The tower underwent an extensive renovation in 1606, when everything above the middle floor was renewed, and
a stairwell was built on the south side.
Wall paintings. The paintings, as they appear now,
form two decorations merged into one: a Late
Medieval decoration from c. 1525 and a frieze of
shields accompanied by figural scenes from the
last part of the 1500s. The Late Medieval pictures, c. 1525, are now only represented by a single
floral ornament preserved in the nave above the
top of the chancel arch. To this decoration the
following now-vanished pictures also belonged: a representation of Judgement Day in the
chancel; fools’ heads around the scuppers of the
vaults; and a depiction of St. Clement, the patron
saint of the church, in the chancel arch. A shield
frieze with two New Testament scenes was executed around 1580 over the chancel arch in the
nave. The frieze contains two coats of arms of
the Tidemand and Bille families. Above the shield
frieze one sees a depiction of Doubting Thomas
(towards the north) and the Resurrected Christ
(towards the south).
Furnishings. The medieval furnishings of the
church comprise a Romanesque font of the Central Funen type (fig. 34), as well as an iron-bound
door from 1489 (fig. 41) and a bell founded in
1514 by a successor of the Klaves workshop (fig.
48). The post-Reformation furnishings of the
church interior are documented on the one hand
by some *pew gables (fig. 40) from the period
after 1550 (in the Odense City Museums), and
on the other by the finely carved pulpit that was
donated in 1584 by Otto Brockenhuus and Karen Venstermand (figs. 35-39), along with an (†)
altarpiece with an alabaster relief. This altarpiece
was reconstituted around 1650-75, among other
ways by the addition of a partially preserved *top
piece. The altarpiece was scrapped in 1859-61,
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and only the pedestal was re-used in the church’s
two subsequent altarpieces from 1859/61 and
1964 respectively (fig. 73).
	The gifts from Brockenhuus and Venstermand
were the first in a succession of noble donations
of furnishings to the church. In 1601 Elsebeth
Skram of Lindved donated a money chest (figs.
43-44); the small bell was donated in 1614 by
Jørgen Brockenhuus, the altar candlesticks were
donated after 1669 by Anne Sophie Krabbe in
memory of herself and her deceased husband
Christian Urne (fig. 32), and finally the goldsmith
Anders Jensen’s altar plate was donated in 1696
by the church owner Didrik Schult and Armgaard Sophie von Gabel (figs. 29-30).
In contrast to the rich seventeenth-century
furnishings, the eighteenth and nineteenth centuries are very scantily represented in the church,
first and foremost by a poor box presumably
from the late 1700s (fig. 45) and an (†)altarpiece
with a Crucifixion painting by Anders From Jæger from 1859/61 (fig. 73), which was donated
by the church owner H.H. Holm. In 1919 the
church was refurbished with among other items
new pews, while a seven-branched candelabrum
and three chandeliers were supplied in 192729 by Knud Eibye, Odense. Finally it should be

mentioned that both the altar rail and Kirsten
Lockenwitz’s communion table as well as altar
decorations came with the major refurbishing
of 2014-15 (fig. 27) under the supervision of
Bendt Longmose Jakobsen from C & W Arkitekter, Svendborg. The basic colour is white supplemented with black details.
Sepulchral monuments. Four Romanesque tomb
stones are preserved from Stenløse Church, including a single one decorated with both figural
and ornamental reliefs (in the National Museum)
(figs. 54-60). An ornate sepulchral tablet from
1765 commemorating the tenant farmer Andreas
Jensen and Catharina Thilsdatter Stockmann,
comprising an inscribed tablet set in rich stucco
work, is set up on the north wall of the easternmost bay of the nave (fig. 53).The church further
has two striking tombstones; one from c. 1545,
commemorating Johan Brockenhuus and Gese
Pedersdatter Tidemand, can be ascribed to the
‘Odense Sculptor’ (figs. 61-62) while the other
one is laid over the first incumbent of both Stenløse and Fangel, Niels Olufsen, c. 1630 (fig. 63).
On the lapidarium in the churchyard stand three
churchyard monuments to the Nees family from
the early nineteenth century (figs. 64-66).

