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nen, boede sognepræsten helt frem til 1635 i Egense. 
Dette år klagede Niels Rasmussen Kraft over forholdet 
og fi k gennemtrumfet, at han kunne fl ytte ind i præ-
stegården i Norup, mens den bonde, der boede dér, 
måtte fl ytte til Egense.6

 1650 oplistedes kirkens mangler til at løbe op i 150 
sletdaler.7 Også efter Karl Gustav-krigene 1658-60 var 
det nødvendigt at få den istandsat, men selvom der er 
udgifter til materiale i regnskaberne for 1662, blev 
disse tilsyneladende aldrig leveret.8 I årene o. 1700 lod 
kirkeejer Jørgen Rosenkrantz kirken istandsætte. 9

 Ejerforhold og patronatsret. I hvert fald fra reformatio-
nen til 1688 var kirken i kongens eje. 1631 havde fru 
Anne, enke efter Frederik Qvitzow til Qvitzowsholm 
(nu Hofmansgave), retten til både kongens og kirkens 

Norup er nævnt første gang 1391 (»Nordorp«),1 
mens landsbykirken indirekte er omtalt 1459, da bi-
skop Henneke henlagde bebyggelserne Vellinge og 
Pugholm fra Norup Sogn til nabosognet Bederslev.2 I 
præsteindberetningen 1755 anføres, at den var viet til 
Vor Frue (værnehelgen). 3 Efter reformationen blev det 
som en del af reorganiseringen af præsternes afl ønning 
1555 besluttet, at Egense †Kirke, der lå ca. en km øst 
for Norup, skulle nedrives og sognene lægges sammen 
(jf. s. 4849).4 De anvendelige byggematerialer fra den 
nedrevne kirke såvel som inventaret kunne herefter 
bruges til Norup Kirkes fornødenhed; der er imid-
lertid ingen tegn på, at dette reelt skete.5 Som følge 
af sammenlægningen rådede Norup herefter over to 
præstegårde, og selvom det ikke havde været intentio-
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Fig. 1. Kirkens omgivelser, set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Surroundings of the church, seen from the 
north east.
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33 tdr. og landgildet 21 tdr. 7 skipp. hartkorn.10 Ti år 
senere, i 1698, solgte Helvig Urne kirken til Jørgen 
Rosenkrantz, der ejede sognets hovedgård, Roseneje 
(nu Hofmansgave), 11 som kirken herefter var knyttet 
til. Således fulgte kirken med, da Johan Friedrich Bøt-
tiger købte herregården på tvangsauktion 1718 og kort 
efter omdøbte denne til Bøttigersholm.12 Tilsvarende 
fulgte den med, både da Johan Frederik von Barden-
fl eth 1781 købte herregården, og da han solgte den 
videre til Niels de Hofman 1783.13 Herfra nedarvedes 
herregård og kirke til grandnevøen, Niels de Hofman-
Bang, og kirken forblev i denne families eje frem til 
overgangen til selveje 1. april 1952.14 
 Planlagt kapel i Hasmark. I 1714 forsøgte kirkeejer 
Jørgen Rosenkrantz til Roseneje at sikre sine fem døt-
res fremtid ved at ansøge om tilladelse til at opføre 
et lille kapel i Hasmark sammen med et hospital og 
et jomfrukloster, hvor døtrene kunne tage bolig. Han 
måtte imidlertid trække ansøgningen tilbage, før den 
var færdigbehandlet, utvivlsomt fordi det var ureali-
stisk, at den gældsplagede ansøger kunne rejse de nød-
vendige midler.15

 Sagn. I 1700-tallet hed det sig, at kirken oprinde-
ligt havde stået i Egense, men var nedbrudt og fl yttet 
til Norup.16 Dette sagn er vel blot en forvanskning af 
ovennævnte beslutning 1555 om at lade †Egense Kir-
ke nedrive og bruge materialerne til at reparere Norup 
(jf. ovf.).

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af M. Rasmussen 
1784 og tegnet af Freerk Oldenburger 2017. – Cad-
astral map.

Fig. 2. Luftfoto af kirken. Foto Sylvest Jensen 1939. I KglBibl. – Aerial photo of the church.

tiende af Norup Sogn.9 1688 tilskødede kronen kir-
ken til Helvig Sophie Urne, enke efter Jørgen Friis 
til Lindholm og Haraldskær; kirketienden udgjorde da 
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gården årligt blev forsynet med blomster.17 1822 
blev fl ere træer plantet langs kirkediget og ved 
indgangen nogle buske.17 To år senere tog sog-
nepræst Otto Didrik Lütken initiativ til, at der 
blev plantet yderligere træer langs diget samt 
buske ved kirkedøren.17 1837 var kirkegården 
i en ‘jammerlig tilstand, overgroet med græs og 
ukrudt’.17

 Bygninger. Et ligkapel med hvidpudsede mure 
og tegltag er opført 1928 i kirkegårdens sydøst-
lige hjørne. Den forhenværende præstegård ligger 
syd for kirken og er bygget o. 1964. Huset, der 
er opført af gule mursten med rødt tegltag, har 
ikke fungeret som præstebolig siden sammen-
lægningen til Krogsbølle-Norup Pastorat. Den 
erstattede en ældre fi rlænget †præstegård af bin-
dingsværk, der formentlig blev opført i 1700-tal-
let (jf. fi g. 3). 20 Gårdens østre længe blev nedrevet 
1923 i forbindelse med en udstykning af en del 
af præstegårdshaven,20 mens hovedbygningen og 
den vestre længe stod til 1964 (jf. fi g. 2).21 

BYGNING

Kirken er i sin kerne en romansk kvaderstensbygning 
bestående af kor og skib. I senmiddelalderen er et tårn 
tilføjet i vest, to hvælv indbygget i skibet og et vå-
benhus rejst foran syddøren. Et nu nedrevet kapel er 
øjensynlig også tilføjet kirkens nordside i 1600- eller 
1700-tallet. Orienteringen er omtrent solret.

Kirken ligger i landsbyens midte på østsiden af No-
rupvej. Kirkegården er rektangulær af form med 
kirken i sit centrum; den har bevaret sine oprinde-
lige skel mod nord og syd. En beskeden udvidelse 
af kirkegården mod sydvest med et jordstykke syd 
for †degneboligen var under planlægning 1829 
og blev gennemført i foråret 1831 (jf. fi g. 3). 17 O. 
1900 blev kirkegården udvidet, dels med et areal 
mod øst, dels ved at indlemme den nedrevne deg-
neboligs areal, dels ved at fl ytte kirkediget ud til 
Norupvej langs hele strækningen vest for kirken.18 
 Hegn. Kirkegården hegnes med et lavt kampe-
stensdige. †Hegn. Kampestensdiget har gammel 
hævd og er allerede nævnt 1590; dengang stod 
der dog en teglstensmur oven på diget. 19 1631 
var muren ‘helt væk’ på den vestre side, og en ny 
måtte rejses,9 og 1702 hedder det blot, at kirke-
gården er hegnet af kampesten.9

 Indgange. Hovedindgangen ligger ved Norupvej 
og omfatter en fodgængerlåge med dobbelte sta-
kitfl øje. Tilsvarende låger er indrettet mod parke-
ringspladserne syd og nord for kirken; sidstnævnte 
som en køreport med fodgængerlåge. †Indgange. 
1631 måtte kirkegårdsporten repareres og en ny 
låge sættes i den nordre indgang.9 1720 var den 
vestre port med låger og rist i meget dårlig stand, 
og også den østre indgangslåge kunne være bedre.9 
 †Beplantning. I det tidlige 1800-tal lod kirke-
ejer Niels de Hofman-Bang bekoste, at kirke-

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1989, suppleret og teg-
net af Martin Wangsgaard Jürgensen 2018. Signaturforklaring s. 11. – Plan. 
Key on p. 11.
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 Materiale og teknik. Murene, der hviler på en 
velforarbejdet dobbeltsokkel, er i facaden opført 
af tildannede granitkvadre, mens der indvendig i 
kirkerummet er anvendt rå og kløvede marksten 
samt enkelte kvadre. Det samme gælder skibets 
østre gavltrekant, der ligeledes er opført i rå og 
kløvet kamp. Soklen består af to skifter; det nedre 
har en skråkant, mens det øvre skifte afsluttes af 
en vulst over en skråkant (fi g. 5, jf. s. 4794, fi g. 1), 
hvilket giver soklen en samlet højde på ca. 76 cm. 
Skibets vestende blev nedtaget i forbindelse med 
tårnets opførelse, men de romanske sokkelkvadre 
blev fl yttet med ud, hvorfor de gamle hjørne-
sokkelsten nu sidder i tårnets vestre hjørner. Det 
nordvestre hjørne er særligt dekoreret (fi g. 8), 

Kirken er opført i granitkvadre og rå såvel som 
kløvede kampesten. Grundplanen er den traditio-
nelle romanske med et spring på en murtykkelse 
(ca. 1 m) mellem koret og skibet, der omtrent 
måler hhv. 7 m og 14 m i længden.

Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the south east.

Fig. 6. Sokkelkvader på korets nordside med ekstra rille 
indhugget (s. 4799). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – 
Footing ashlar on north side of chancel with extra groove 
carved. 
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idet hjørnet på den nedre sokkelsten på begge si-
der er udsmykket med en lodret rundstav hvorpå 
er indhugget fl ade bueslag. Det øvre skifte er li-
geledes udsmykket og har en lodret tovsnoning 
på hjørnet, der øverst afsluttes i en let udkraget 
knop.22 På korets nordside sidder endvidere en 
kvader i soklens øvre skifte, der er udstyret med 
et vandret bånd, udført med to indhuggede linjer 
(fi g. 6). Stenens udsmykning genfi ndes ikke andre 
steder på kirkens kvadre. 
 Af de to ens retkantede døre vestligt i skibets 
langsider er den søndre stadig i brug. Dørstederne 
gennembryder begge sokkelled, mens karmene 

Fig. 7. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the north.

Fig. 8. Hjørnekvadre med snoet ornament fra skibets 
gamle nordvesthjørne, genanvendt på tårnets nordvest-
hjørne (s. 4798). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Cor-
ner ashlars with twisted ornamentation from the old north-
western corner of the nave, re-used on the northwestern corner 
of the tower. 
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s. 4805). Begge de to bevarede vinduer i skibet 
er indvendig helt eller delvist blevet dækket af 
hvælvpiller i senmiddelalderen.
 Indre. I det indre er stort set alle detaljer for-
svundet. Koret står fortsat fl adloftet, men kor-
buen er sammen med hovedparten af triumfmu-
ren fjernet og nymuret i senmiddelalderen (jf. s. 
4803) således, at der kun står stumper af oprin-
deligt murværk tilbage i det søndre og nordre 
hjørne. Den sydøstre hvælvpille i skibet hviler på 
behuggede marksten, der formentlig er en rest af 
et oprindeligt (†)sidealter. 
 Over skibets østende hæver den eneste bevarede 
gavltrekant sig. Gavlspidsen, der som nævnt er op-
ført i rå og kløvet kamp, er dog kun delvist be-
varet, idet den øvre halvdel er genopført i mun-
kesten i senmiddelalderen. På loftet står gavlens 
nedre del fortsat velbevaret mod øst og erkendes 
også på facaden over tagets nordside, mens den 
mod vest er skalmuret med tegl i normalformat. 
 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser er alle 
udført i munkesten i munkeskifte. Byggearbej-
derne lader sig ikke datere præcist, men krono-
logien synes klar. Først blev et tårn opført i vest, 
så blev skibet overhvælvet og triumfmuren samt 

og overliggeren er udført i stenbjælker. Syddøren 
står fortsat intakt i facaden (jf. fi g. 15). Indven-
dig er døren smiget med overligger af kraftige 
træplanker (jf. fi g. 10); den vestre smig er ændret 
ved behugning forneden. Indfældede ophæng i 
vestsidens vange og et hul til låsetøj i østsiden 
stammer fra en ældre dørfl øj, der efter sædvane 
har åbnet indad. †Norddøren er blændet med 
kvadre i facaden, mens den indvendig er blæn-
det med teglsten, som nærmer sig normalformat. 
Dørens øvre afslutning er endvidere forsvundet, 
da et vindue i 1800-tallet er anbragt, omtrent 
hvor døråbningen var. Dørstedet har formentlig 
indvendig stået som åben niche frem til det tids-
punkt, hvor det nye vindue blev udhugget. 
 Antallet af vinduer kan ikke afgøres. Midt på 
skibets syd- og nordside er der bevaret et højtsid-
dende vindue (125×60 cm), der nu er blændet 
med munkesten i facaden (jf. fi g. 7). Begge de 
rundbuede lysåbninger er udført med en ganske 
svag smig og dækkes af en monolitoverligger. 
Hvorvidt der har været vinduer i nord- og syd-
murens østre ende, er uklart. I vest har der næppe 
været plads til et sæt vinduer. Vinduernes antal i 
koret er ligeledes uklart, idet nyere vinduer har 
fjernet alle spor efter de oprindelige lysåbninger. 
En løs vinduesoverligger på kirkegården med 56 cm 
bred lysning (fi g. 9) kan ikke placeres nærmere, 
men sandsynligvis stammer den fra koret eller 
østligst på skibets nordmur, hvor den kan være 
blevet udtaget, da støttepillerne blev opført (jf. 

Fig. 9. Løs, romansk vinduesoverlægger af granit på 
kirkegården (s. 4800). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –  
Loose, Romanesque window lintel of granite in the church-
yard.

Fig. 10. Syddøren set inde fra skibet (s. 4800). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – South door seen from nave 
interior.
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de østre hjørner står ansatserne til en skjoldbue, 
der aldrig er blevet udført, hvilket muligvis hæn-
ger sammen med ændringer i planerne for tår-
nets udseende (jf. ndf.) (fi g. 55). Rummet får lys 
fra syd gennem et kurvehanksbuet vindue, der er 
samtidig med kirkens øvrige nye vinduer (jf. s. 
4806). Et fl adbuet, højere og lidt bredere blændet 
†vindue har siddet omtrent samme sted. Dette 
hører givetvis til tårnets oprindelige indretning.
 Der er adgang til de øvre stokværk via det sam-
tidige trappehus, der er opført ved tårnets sydøstre 
hjørne. En fl adbuet underdør leder ind til en 
snæver trappe med kvadratisk spindel og aftrap-
pet loft. En rektangulær glug, der overdækkes af 
et egetræsbræt, giver lys til trappeløbet fra syd. 
Overdøren, der leder ind i tårnet, er falset og li-
geledes dækket af et fl adbuet stik.
 Mellemstokværket, hvorfra en tømret fyrretræs-
trappe fører videre op, er relativt højt. Et antal 
blændede vinduer eller lyssprækker, to i syd og tre 

korbuen omdannet. Ved samme lejlighed blev ko-
rets gavltrekant med al sandsynlighed også fornyet. 
Herefter er våbenhuset ved skibets sydside tilføjet; 
formentlig alt sammen arbejder udført fra midten 
af 1400-tallet og frem mod reformationen.
 Det anseelige tårn i vest, der er jævnbredt med 
skibet, er i tre stokværk og dækkes af et sadeltag 
med spidsgavle i øst og vest (fi g. 5 og 7). Grund-
planen er kvadratisk, og østmuren er bygget ind 
over skibets vestgavl, der stort set er forsvundet. 
Resten af tårnet står på to skifter af genanvendte 
sokkel- og regulære kvadre fra skibets nedrevne 
vestende samt rå, kløvede kampesten. Endvidere 
er der også indsat bælter af kvadre i tårnets faca-
der længere oppe på murene. I mellemstokvær-
kets bagmure indgår ligeledes store partier med 
rå og kløvet kamp.
 Tårnrummet, der dækkes af et samtidigt højt-
siddende krydshvælv med vederlag i væggene, 
forbindes med skibet ved en spids bueåbning. I 

Fig. 11. Blændede, rektangulære (†)lyssprækker i tårnets mellemstokværk (s. 4801). Foto Arnold Mikkelsen 2017. 
– Recessed, rectangular (†)lights in the intermediate storey of the tower. 
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dog udført ens med fals under et fl adbuet stik. 
Sekundært er glamhullerne først blevet blændet 
ned med munkesten, således at de kun har åbnet 
sig med et lille rundbuet lydhul. Østsidens søndre 
glamhul har fortsat denne udformning, mens åb-
ningerne på sydsiden senere har fået en fl adbuet 
afslutning, og åbningerne i †vest og †nord er ef-
terfølgende helt blændet med små sten
 Mod syd afsluttes murkronen af en falsgesims 
over en tandsnitsfrise, mens muren i nord er af-
sluttet af en dobbelt falsgesims. Tårnets gavlspid-
ser med 17 kamtakker har en næsten identisk 
blændingsudsmykning.24 På østre gavl rejser fem 
højblændinger sig over et dobbelt savskifte og en 
båndblænding. De fem højblændinger tvedeles 
alle af hængestave og afsluttes med spærstik. I de 
tre midterste blændinger har der siddet pibefor-
mede (†)lyssprækker, hvoraf kun den nordre er 
delvist bevaret. Lyssprækken er sekundært be-

i nord, der har været smalle og vandret afdækket 
i bagmurene, tangeres af tårnrummets hvælv (fi g. 
11). I facaden har åbningerne været udført med 
en fals og var derfor en smule bredere udvendig 
end indvendig. Disse lysåbninger har næppe no-
gensinde været taget i brug, men de vidner om 
ændrede planer for tårnet, idet tårnrummet fra 
første færd enten var tænkt med fl adt træloft, eller 
også er hvælvet snarere blevet anbragt højere end 
oprindeligt planlagt. Fra mellemstokværket giver 
en ujævn, sekundært brudt døråbning adgang til 
skibets loft.
 Klokkestokværket er indrettet med otte store 
glamhuller; to imod hvert verdenshjørne. I faca-
den er de i øst og vest udformet som rektangu-
lære blændinger dækket af en dobbelt fals, hvori 
en fl adbuet åbning er indsat.23 I syd og nord sid-
der de fl adbuede åbninger i fl adbuede, falsede 
blændinger. Indvendig er alle otte glamhuller 

Fig. 12. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Church interior looking west.
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 Korbuen og triumfmuren blev næsten helt nedta-
get og genopført på samme tid, som skibets hvælv 
blev udført (jf. ndf.), om end tilstedeværelsen af 
en skjoldbue op imod triumfmuren antyder en 
muligvis kort tidsforskel imellem de to byggefor-
løb. Den nye, brede korbue blev udført spidsbuet 
og ligner tårnarkaden.26 
 Skibets hvælv er opført, efter kirken blev for-
højet med ca. seks skifter i munkesten. De to 
krydshvælv hviler på falsede hjørnepiller og gan-
ske kraftige, fremtrædende falsede vægpiller samt 
spidse helstens skjoldbuer og en væsentligt bre-
dere gjordbue. Alle hvælvpillerne er udstyret med 

hugget, så kun et aftrappet stik står tilbage. Den 
midterste lyssprække er blændet, mens den sønd-
re kun antydes i bagmuren, idet et sekundært, 
fl adbuet glamhul er blevet brudt i gavltrekanten, 
da klokken blev ophængt dette sted. Højblæn-
dingerne fl ankeres af korte savskifter, der delvist 
strækker sig ud i kamtakkerne. Vestre gavlspids 
har omtrent samme disposition, blot er der her 
seks højblændinger og kun to pibeformede lys-
sprækker. Den nordre sprække er blændet 1881, 
mens den søndre stort set er forsvundet, da der 
blev udhugget to sekundære, brede og fl adbuede 
glamhuller. 25

Fig. 13. Korets østgavl (s. 4804). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – East gable of the 
chancel.
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kerne er i nyere tid i vid udtrækning fornyet med 
tegl i normalformat.
 Våbenhuset er opført ud for den gamle syddør 
over en rejst syld i facaden af fremspringende 
kampesten (fi g. 14). Det velbevarede murværk 
afsluttes øverst på langsiderne af en voldsomt di-
mensioneret, fi redobbelt falsgesims. Døren i syd, 
der er anbragt i et spidsbuet spejl, har bevaret sit 
senmiddelalderlige, fl adbuede stik, men har for-
mentlig mistet mindst en fals. I det indre dækkes 
rummet af et fl adt gipsloft, og væggene er lige-
ledes pudsede. Rummet oplyses af et sekundært 
udhugget, kvadratisk vindue i øst, der står med 

små afsæt af forskellig placering og størrelse, der 
må opfattes som et dekorativt indslag (fi g. 19).27

 Koret er, som skibet, forhøjet med munke-
sten, givetvis som forberedelse til et aldrig udført 
hvælv. I samme forbindelse er gavltrekanten mod 
øst blevet fornyet i munkesten (fi g. 13). Gavlspid-
sen er således blevet udstyret med 13 kamtakker 
og syv stigende højblændinger. Den midterste 
blænding afsluttes af et rundbuet stik, mens de tre 
blændinger på hver side oventil er rektangulært 
afsluttet, og endvidere tvedelt af en kort hænge-
stav. I den midterste blænding er der brudt en 
lille glug, som giver lys til korets loft. Kamtak-

Fig. 14. Våbenhuset på skibets sydside (s. 4804). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Porch 
on the south side of the nave.
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ført østligst på skibets nordmur, der dels hviler på 
genanvendte kvadre, dels på en lav sprængbue (jf. 
fi g. 7). Pillerne er bygget i teglsten, der nærmer 
sig normalformat, og muret i blokskifte. Øverst 
er pillerne skråt afdækket med vingetegl over en 
smal, fi redobbelt falsgesims. 
 I koret er vægge og det fl ade træloft blevet 
gipspudset, og alle indvendige detaljer er derved 
udvisket. Den nuværende loftshøjde er lavere end 
den senmiddelalderlige, hvilket fremgår af afsæt 
til et bjælkelag i korets forhøjede dele. Hvornår 
gipsloftet er udført, kan ikke siges med sikkerhed, 
men arbejdet er indsat efter 1702, hvor koret be-
skrives med et bjælkeloft.9

 Et †kapel blev opført 1756 på kirkens nordside. 
Hvor er usikkert, idet bygningen ikke har efter-
ladt sig nogen synlige spor. Kapellet har muligvis 
ligget ud for den vestre af de to støttepiller på 
skibets nordside, hvor forstyrrelser i sokkelpartiet 
kunne antyde, at en bygning har stået. Tidspunk-
tet for kapellets opførelse er ligeledes uklart, men 
det omtales 1774 som i funktion, og bygningen 
beskrives 1816 som nedrevet (jf. begravelser, s. 
4830).30 
 Det fremgår af kilderne, at kirken løbende har 
gennemgået istandsættelser på mure og tag. De 

en træramme. I hver langside er rummet udsty-
ret med to fl adbuede vægnicher, der er to sten 
dybe og med murede bænke (fi g. 15). Gavlspid-
sen mod syd har ni kamtakker, der næsten alle er 
nyopført i sten af normalformat. Gavlen smykkes 
af en spidsbuet højblænding, der fl ankeres af to 
mindre, fl adbuede blændinger. Endvidere følger 
en aftrappet båndblænding kamtakkernes kontur, 
mens to små cirkelblændinger er placeret i hjør-
nerne ved gavltrekantens fod.28

 Et smalt †vindue, fl adbuet og falset, sidder øst-
ligst i skibets sydmur (jf. fi g. 5). Vinduets datering 
er usikker, og det er efterfølgende igen blevet 
blændet med små teglsten, før et nyt vindue er 
udhugget omtrent samme sted på muren (jf. s. 
4806).
 En muret pille, rejst over en syld af rå kamp og 
øverst skråt afdækket med vingetegl, er opført 
umiddelbart vest for sammenstødet mellem tår-
net og skibet. 
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Kir-
ken har undergået et mindre antal forandringer 
efter middelalderen, hvis kronologi ikke lader sig 
entydigt bestemme. Korets tagværk blev udskif-
tet i o. 1565-7529, mens de tidligste tilføjelser til 
bygningen givetvis er de to kraftige murpiller, op-

Fig. 15. Våbenhusets indre (s. 4804). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior of porch.
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Fig. 16. Kirken set fra syd. Foto P. Willemsen o. 1895. – The church seen from the south.

ældste kilder fortæller o. 1665-75 om reparationer 
på tårnets mure og bjælkelag samt udbedringer 
på trappeløbet i trappehuset.9 1720 meldes kir-
ken generelt i god stand, takket være en reparati-
on 1717.9 1878 beskrives tårnets kamtakker som 
forfaldne, og 1879 fortælles det, at de sydvendte 
mure bør omfuges.25 
 I nyere tid er kirkens indre 1955-56 renoveret 
under ledelse af Lehn Petersens Tegnestue (Oden-
se), hvilket primært berørte inventaret, men var-
mesystemet, gulvet og væggene blev også eftergået 
under dette arbejde. 31 Senest er kirkens mure, lof-
ter, tagværker og tagbeklædning renoveret 1991 
under ledelse af arkitekt Ebbe Lehn Petersen. 32

 Gulve. I alle kirkens bygningsafsnit ligger de 
samme gule teglsten i tværgående bånd, der blev 
lagt 1956.31 Den ældste oplysning om kirkens 
gulve stammer fra 1702, hvor gulvbelægningen 
skulle omlægges.9

 I løbet af 1800-tallet blev de fl este af kirkens 
vinduer udhugget eller harmoniseret og omdan-
net til deres nuværende udseende. Vinduerne, to 
i koret og to i skibet samt et i tårnet, er fl adbu-
ede, næsten kurvehanksbuede, lysåbninger med 
dobbelt smig, muret i teglsten af moderne for-
mat. Alle vinduerne står med hvidmalede træ-
rammer.
 Tagværker. Korets seks unummererede fag er af 
eg og stammer fra o. 1565-75, men fagene er om-
sat (fi g. 17). De enkelte fag er samlet ved bladning 
fra øst mod vest med ét lag hanebånd. Ganske 
bemærkelsesværdigt sidder alle de seks hanebånd 
i forskellige niveauer. 
 Skibets senmiddelalderlige tagværk er af eg og 
meget velbevaret (fi g. 18), men sammenstykket 
af tømmer fra fl ere perioder. Selve tagstolen, som 
den tager sig ud nu, er formentlig opsat o. 1510-
20, men ældre tømmer fra 1400-tallet indgår i 
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Fig. 17. Korets tagværk set mod øst (s. 4806). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Chancel 
roofi ng looking east.

konstruktionen.33 Tagværket er samlet med to 
lag hanebånd og bladet på østsiden. Alle fag var 
endvidere udstyret med krydsbånd, som senere er 
blevet fjernet. Spærsiderne er nummereret fra øst 
mod vest. I sydsiden er tømmermærkerne udført 
som indridsede arabertal, mens de i nordsiden er 
udført som romertal.
 Tårnets tagstol er samlet ved bladning fra øst 
mod vest. Tagværket rummer en del genanvendt 

egetømmer, der efter alt at dømme er senmid-
delalderligt. Hovedparten af spærenes nordsider 
og enkelte hanebånd er imidlertid udskiftet med 
dele i fyr, således at det kun er det østligste fag, 
der står helt intakt. I dette fags nordside ses en 
indridset streg, der viser, at dette sikkert har været 
det første spær. 
 Våbenhusets tagværk er udført i fyr og af nyere 
dato.
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Fig. 18. Skibets tagværk set mod øst (s. 4806). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Nave roofi ng 
looking east.

 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er 2018 ud-
taget daterede boreprøver af egetømmeret i kor 
og skib.34 Korets tagtømmer er fældet o. 1565-75 
og må være opsat som afl øser for et ældre †tag-
værk. Dateringen af tømmeret over skibet er ikke 
entydig, og vidner ligeledes om udskiftninger i 

tagværket. To spær er dateret henholdsvis o. 1435 
og o. 1455, et spær dateres o. 1490, mens tre an-
dre dateres o. 1510-20. Der kan ikke umiddelbart 
konstateres forskelle i det anvendte tømmer, men 
noget kunne tyde på, at skibets †tagstol blev ud-
skiftet i 1500-tallets første fjerdel med anvendelse 
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 1) O. 1550-75, en ornamental ungrenæssanceud-
smykning, der har dekoreret den vestre halvdel af 
korbuens vanger fra vederlaget og op til buens top. 
Maleriet var bedst bevaret i nordsiden og kunne 
iagttages i hele vangen, mens det i syd kun var i 
den øverste del, at udsmykningen kunne påvises. 
Den fragmentariske dekoration havde karakter af 
en ca. 39 cm bred bort, anbragt så den kunne 
ses fra skibet. Udsmykningen synes ligeledes at 
være malet i forhold til et stykke inventar mon-
teret i buen (jf. korbuekrucifi ks s. 4819 og note 
27). Umiddelbart over korbuens vederlag var 
udsmykningen malet i et tværgående bånd, lige-
ledes ca. 39 cm bredt, der dækkede hele buens 
bredde (ca. 115 cm). Maleriet havde form af en 
tæt bladranke, udført i svungne former og malet 
monokromt i grå med sort konturstreg. I ranken 
var der anbragt frugtlegemer i mørk rød og gul 
okker med tætsiddende hvide prikker og samme 
sorte konturstreg som ranken. Under udsmyk-
ningen i korbuen løb en ca. 1 cm bred streg af 
skitsemæssig karakter fra vange til vange, malet 
med teglrød farve. Endvidere var en fordybning 
umiddelbart over den søndre vange markeret 
med en rød cirkel, der var forbundet med stregen; 
en tilsvarende markering har givetvis også været 
i nordsiden, hvor en sekundær reparation havde 
fjernet maleriet. 
 Stilistisk lader den ødelagte udsmykning sig 
vanskeligt bestemme, men de frembragte dele 
synes at have stor lighed med den bevarede ud-
smykning i Rynkeby Kirke (s. 4429), der for-
mentlig er malet o. 1560. Malerierne hører så-
ledes nok hjemme blandt de udsmykninger fra 
ungrenæssancen, der fi ndes i fl ere af Nordfyns 
kirker.40

 2) 1600-tallets slutning(?), en indskrift samt or-
namental bemaling i bunden af våbenhusets søndre 
vægniche. Udsmykningen optrådte ikke som an-
det end spredte fragmenter malet i teglrød farve. 
Initialerne »PHS«, skrevet i versaler, kunne læses, 
mens en anden lignende indskrift var for ødelagt 
til at kunne tydes. Begge indskrifter er anbragt 
næsten tilfældigt i nichens bund, og deres funk-
tion er ikke åbenlys. Endvidere kunne der påvises 
rester af ornamenter i form af tætsiddende prik-
ker med en diameter på ca. 2,5 cm.

af ældre tømmer. Tolkningen er dog forbundet 
med nogen usikkerhed.
 Tagbeklædning. Alt er tækket med røde vinge-
tegl, der senest er fornyet 1991.32 Ifølge biskop 
Jacob Madsen var hele korets tag 1590 dækket 
af †bly, og hovedparten af skibet ligeså; hvordan 
resten af skibet var afdækket, fortælles ikke.19 O. 
1665-75 blev blytaget udbedret fl ere steder, og 
1702 lod kirkens ejer Jørgen Rosenkrantz blyta-
get reparere igen.9 Uvist hvornår, er taget heref-
ter blevet erstattet med tegl. 
 Klokken er ophængt i tårnets tagrum i en ét 
fag stor klokkestol i fyrretræ, der er anbragt ud for 
glamhullet i den østre gavltrekant (jf. s. 4802 og 
klokke s. 4826).35

 Opvarmning. Kirkens gasfyrede centralvarme-
system stammer fra 1968, men blev oprindeligt 
konstrueret som oliefyr.36 Dette anlæg erstattede 
et †varmluftsanlæg med udvendigt varmekam-
mer vestligst på skibets nordside og indvendig en 
kalorifer, ligeledes i skibets vestende.32 Dette an-
læg, hvis opførelsestidspunkt er ukendt, blev 1954 
udvidet og moderniseret.37 Spor efter den ældste 
opvarmning i kirken, en †kakkelovn anbragt i ko-
rets nordvestre hjørne, kunne endnu 1989 iagt-
tages i form af et muret skorstensrør.32 
 Udvendig står alle kvaderpartier i blankmur, 
mens de i tegl opførte dele er hvidkalkede. I det 
indre er alle rum hvidkalkede.
 Foran våbenhuset er der etableret en lille pik-
stensbelægning, der kan føres tilbage til 1939, hvor 
man støbte et betondæk foran våbenhuset.38 En 
tilsvarende belægning ses foran trappehuset. Om-
kring resten af kirken er der en smal stribe med 
græs i tagdryppet, og en belægning af perlegrus. 

†KALKMALERIER

En kalkmalet udsmykning (nr. 1), o. 1550-75, er 
fremdraget 2009 i korbuen under kalkning. Re-
ster af en eller fl ere udsmykninger er påvist på 
samme tidspunkt i bunden på våbenhusets sønd-
re vægniche (nr. 2); udsmykningen er forment-
lig efter-reformatorisk og forsøgsvis dateret til 
1600-tallets slutning. Alle de påviste kalkmalerier 
er atter blevet overhvidtet efter dokumentatio-
nen.39
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 Inventaret står i en farvesætning fra hovedistandsættel-
sen 1956, med altertavle, prædikestol og orgelpulpitur 
malet i gråt med detaljer i blåt og guld; stolene står i 
blank eg med røde og blå detaljer. 41 
 Om det ældre †inventar vides, at en senmiddelalder-
lig altertavle endnu var i brug 1590. 1658 skænkede 
den svenske sergent Laurids Falk et †alterklæde i for-
bindelse med hans hustrus begravelse i kirken, og kort 
før 1702 skænkede kirkeejer Jørgen Rosenkrantz en 
ny †alterskranke.

Alterbordet (fi g. 19) fra 1956 udgøres af tre fyl-
dingspaneler af fyrretræ; tegnet af arkitekt Axel 
Jacobsen, Odense.41 Bordet måler 191×119 cm, 
er 103 cm højt og bygget op mod korets østvæg. 
Det er sandsynligvis opbygget uden om et æl-
dre †alterbord, der er omtalt 1755 som muret af 
‘brændte mursten’, dvs. formentlig et middelal-
derligt bord af munkesten.3 
 †Alterklæder. 1) 1658, skænket af den sven-
ske sergent Laurids Falk i forbindelse med hans 
hustru Sophia Ebbesdatters begravelse 8. nov. 

INVENTAR

Oversigt. Den ældste inventargenstand er den romanske 
døbefont af kalksten, der er af en velkendt gotlandsk 
type. De øvrige middelalderlige genstande er et *rø-
gelseskar, der nu indgår i Nationalmuseets samlinger, 
et sengotisk korbuekrucifi ks fra o. 1475-1500 og al-
terstagerne fra 1500-tallets første halvdel. Dåbsfadet er 
sandsynligvis først udført efter reformationen, men er 
af en type, der blev produceret i Nürnberg igennem 
hele 1500-tallet.
 Den efterreformatoriske nyindretning af kirken 
blev iværksat i 1590’erne, hvor Frederik Qvitzow og 
Pernille Rud (jf. s. 4795) skænkede kirken en klokke 
(1597), en altertavle (1598) samt en prædikestol. Stole-
staderne er i deres kerne fra 1630’erne, men suppleret 
i ikke mindst 1729. 
 Oblatæsken er udført 1742 af guldsmed Søren Niel-
sen Bruun, Odense, og skænket af A. F. C. Nørager, 
mens syge- og altersættet er udført 1789 og 1790 af 
guldsmed Ulrich Kastrup, Nyborg. En kopi efter Tie-
polos Nadverens Indstiftelse er malet o. 1800 og skæn-
ket som alterbillede af kirkeejer Niels Hofman-Bang 
1817. I nyere tid er der anskaffet blandt andet lysekro-
ner o. 1925 og et alterbord 1956. 

Fig. 19. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Church interior looking east.
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lært felt med relieffer af givernes hjelmprydede 
våbener, hhv. for Frederik Qvitzow (nord) og 
Pernille Rud (syd). Hen over vingernes øvre 
slyng er udskårne putti, hvis ene ben hænger ind 
foran beslagværksornamentikken.
 Postamentet er ganske smalt og glat bortset fra 
de to fremspring, der er dekoreret med en udskå-
ret roset omgivet af beslagværk. 
 Topstykket omfatter to arkadefelter med toskan-
ske pilastre, rifl et bue og trekantede bladorna-
menter i sviklerne. De to arkadefelter fl ankeres 
af hermer. Frisen er udformet som storstykkets. 
Topvingerne er omtrent trekantede af form, med 
beslagværkskant og udskårne blomster i de ir-
regulære felter; ved deres yderside står små va-
seformede spir på lave piedestaler. Altertavlen er 
kronet af en kartouche med ovalt felt med et Je-
sumonogram under en lille gesims. 
 Altertavlens fremstår i en nystaffering fra 1956,43 
der tager udgangspunkt i det netop genopdagede 
oprindelige altermaleris farveholdning. Den bro-

1658.42 2) Nævnt 1702, af blommet fl øjl,9 mulig-
vis det samme, som 1755 er omtalt som værende 
af rødt, blommet fl øjl med guld og sølv.3 
 Altertavle (fi g. 21-24), 1598, skænket af Frederik 
Qvitzow og Pernille Rud. Den tilhører en (nord-
øst)fynsk gruppe af arkitektonisk opbyggede bal-
dakinaltertavler og omfatter et tilbagetrukket stor-
stykke stillet på et lavt postament, en baldakin og 
et søjlebåret topstykke med kronende kartouche. 
 Storstykket er inddelt i et storfelt og to smallere 
sidefelter, der alle er indrammet af pilastre med 
høje, beslagværksornamenterede baser. Foran pi-
lastrene står fi re glatte søjler med korintiske kapi-
tæler og prydbælter udsmykket med reliefskårne 
englehoveder omgivet af blomsterornamentik. 
Under de to ydre søjler er hængestykker udskå-
ret som englehoveder. En kvartrund baldakin 
formidler overgangen mellem det tilbagetrukne 
storstykke og dets gesims, som bæres af de fi re 
søjler. Storvingerne er prydet af bossebesat be-
slagværksornamentik omkring et centralt, cirku-

Fig. 20. Kirkens indre set mod øst. Foto i NM, o. 1925. – Interior of the church looking east.
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 Frisefelternes versalindskrifter er opmalet 1956 
men gentager ældre og sandsynligvis oprindelige 
indskrifter (jf. fi g. 20): »Matthævs facie hominis/ 
de homine Christo exorsvs est« (I skikkelse af et 
menneske begyndte Mattæus at skrive om men-
nesket Kristus), »Marcvs victorem mortis refert 
ore leonis« (Markus gengiver dødens besejrer med 
en løves udseende), »Lvcas forma vitvli perhibet 

gede staffering domineres af støvet blå, lysegrå og 
okker med detaljer i rødt, grønt, beige og guld. I 
sidefelterne er versalindskrifter fra istandsættelsen 
1956, hhv. Joh. 11,25: »Jeg er opstandelsen og livet. 
Den som tror på mig, skal leve om han end dør« 
og 1. Kor. 15,54-55: »Døden er opslugt og sejren 
vundet. Død hvor er din sejr? Død hvor er din 
brod?«. 

Fig. 21. Altertavle, 1598 (s. 4811). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altarpiece, 1598.
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Christvm immolatvm« (Lukas viser med kalve-
skikkelsen, at Kristus er blevet ofret) og »Iohan-
nes aqvila verbi æternitatem testatvr« (Johannes 
bevidner med ørnen ordets evighed). 
 På baldakinen herunder er evangelisterne skil-
dret i ovale rulleværkskartoucher, sådan at de 
korresponderer til de ældre indskrifter ovenfor. 
Malerierne afviger betydeligt i stil fra de oprin-
delige stor- og topfeltsmalerier og må være tilfø-
jet i 1600-tallet som illustrationer til frisens ældre 
indskrifter.44

 I topstykkets to arkadefelter er malede fremstil-
linger af Korsfæstelsen og Gravlæggelsen. Først-
nævnte viser Kristus hængende i strakte arme med 
hovedet hvilende mod højre skulder og iklædt et 
lændeklæde, hvis snip fl agrer ved venstre hofte. Ved 
korsets fod står Jomfru Maria, iklædt rød kjole og 
grå kappe, med hænderne krydset foran brystet, 
og Johannes, der bedende kigger op på Kristus. 
Gravlæggelsen viser Josef af Arimethæa og Niko-
demus, der forsigtigt lægger Kristus i sarkofagen. 
Bag denne står fi re kvinder, hvoraf Jomfru Maria 

Fig. 22. Detalje af altertavlen (jf. fi g. 21). Topstykke med malerier af Korsfæstelsen og Gravlæggelsen (s. 4813). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of the altarpiece (cf. fi g. 21). Top piece with paintings of the Crucifi xion and Entombment. 

Fig. 23. Detalje af altertavlen (jf. fi g. 21). Hængestykke 
udformet som et englehoved (s. 4811). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Detail of the altarpiece (cf. fi g. 21). Pen-
dant in the form of an angel’s head.
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på følgende indskrift er malet: »Ao. 1817 Octob. 
Blev dette Malerie indsat i Naarup Kirke/ Paa 
Hofmansgave boede til den Tid Niels Hofman 
fød 1776/ og hans Hustrue Charlotte Malling 
fød 1786 disses børn som da levede vare Erich, 
Christiane, Ove, Jacob, Louise, Emil Luiche og/ 
Iver Vahl./ Dette Malerie istandsatte Hofmans 
Broder Claus Christian Bang«.47 Indskriftens sid-
ste linje antyder, at der er tale om et lidt ældre 
maleri, der blev istandsat, før det blev skænket 
til kirken. At den højre del af Tiepolos komposi-
tion nu mangler, skyldes derfor formentlig, at det 
blev skåret bort ved tilpasningen af maleriet til 
storfeltet. Konserveret 1974 og monteret på ny 
blændramme.48

 Maleriet blev anvendt alterbillede frem til 1956, 
og er nu ophængt over døren til våbenhuset. 
 *Altermaleri(?), en malet fremstilling af Kors-
fæstelsen baseret på et forlæg af Anthony van 
Dyck, der nu befi nder sig i privateje, er foreslået 
at kunne stamme fra kirken, da det er nedarvet i 
en familie fra Norup.49 Maleriets format svarer 
imidlertid ikke til altertavlens felter, hvilket alt 
andet lige udelukker, at det har siddet i altertav-
len.

er skildret som i forrige maleri, nu med foldede 
hænder, mens Maria Magdalene kan genkendes på 
salvekrukken. I baggrunden ses korset og stigen. I 
frisefelterne derover er 1956 malet versalindskrif-
terne: »Frygt ikke Helvedes ve og pine/ korsfæst er 
jeg for synderne dine« og »på mig alverdens synd 
er kast/ rolig, frimodig, tro på mig fast«, som ligele-
des gentager de oprindelige indskrifter (jf. fi g. 20). 
 Altermalerier. 1) (Fig. 20), 1598, forestillende Op-
standelsen med Kristus stående på den åbne sar-
kofag omgivet af fi re soldater og udført i olie på 
eg, 112×96 cm, efter et kobberstik af Cornelis 
Cort. 45 Maleriet, der havde været i brug frem til 
1817, blev genopdaget under altertavlens istand-
sættelse 1956, hvorefter det blev restaureret af 
Niels Termansen og indsat i storfeltet.46 
 2) (Fig. 25), o. 1800, en malet kopi efter Gio-
vanni Domenico Tiepolos Nadverens Indstiftelse, 
skænket 1817 af kirkeejer Niels de Hofman-Bang 
(jf. ndf.). Billedet, der er udført i olie på lærred, 
måler 109× 94 cm og viser disciplene knælende 
omkring den stående Jesus, der har et fad i den 
ene hånd og et stykke brød i den anden. 
 På bagsiden er klæbet et stykke lærred fra den 
forrige blændrammes bagklædning (fi g. 26), hvor-

Fig. 24. Detalje af altertavlens baldakin (jf. fi g. 21). Fremstillinger af evangelisterne Mattæus og Markus fra 1600-tal-
let (s. 4813). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Detail of altarpiece baldachin (cf. fi g. 21). Picture of the Evangelists Matthew 
and Mark from the 1600s.
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ejer Jørgen Rosenkrantz altertavlen ‘anstryge og 
male’.9 Der var formentlig blot tale om en op-
friskning af den ældre bemaling, for 1755 er det 
oplyst, at tavlen fortsat stod med ‘samme navne 
som på prædikestolen’ (dvs. for giverne, Frederik 
Qvitzow og Pernille Rud) og årstallet »1598«.50 
Endelig blev altermaleriet som nævnt udskiftet 
med kopien efter Tiepolos Nadverens Indstiftelse 
i 1817. 
 Altertavlen hører til en velkendt gruppe af nord-
østfynske baldakinaltertavler, hvis ældste kendte 
eksempel er udført til Bogense Kirke 1588 (s. 
2141).51 Gruppens øvrige tavler er alle udført i 
1590’erne, hvilket også må være tilfældet for No-

 Ændringer og istandsættelser. Altertavlen har op-
rindelig stået som en skrifttavle med Opstandel-
sesmaleriet indsat i storfeltet og fl ankeret af malede 
frakturindskrifter, der citerede Fadervor (nord) og 
Indstiftelsesordene (syd) (jf. fi g. 20). I både stor- og 
topstykkets friser var frakturindskrifter af de tekst-
stykker, der læses nu, ligesom også topfeltsmaleri-
erne var de samme. Derimod var der indtil 1956 
et maleri af Helligåndsduen malet i det kronende 
kartouchefelt øverst på tavlen; det lader sig dog 
ikke afgøre, om dette maleri er oprindeligt eller 
sekundært. 
 I 1600-tallet blev de nuværende evangelistma-
lerier tilføjet på baldakinen, og o. 1702 lod kirke-

Fig. 25. Det forhenværende altermaleri (s. 4814), o. 1800. Kopi efter Tiepolos Nadve-
rens Indstiftelse. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The former altar painting, c. 1800. Copy 
of Tiepolo’s Institution of the Eucharist. 
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også kendt i den efterreformatoriske kirkekunst 
(jf. Lydhimlen i Marslev Kirke s. 4343). Men fra 
1300-tallets midte udvikledes lidelsesinstrumen-
terne til et selvstændigt motiv, der betegnedes 
Kristi Våben (‘Arma Christi’). Motivet er overor-
dentlig sjældent i de senmiddelalderlige altertavler 
i Danmark, så det er svært at pege på direkte pa-
ralleller til Noruptavlen, der kan give indikationer 
på tavlens udseende. 52 Almindeligvis blev Kristi 
Våben fremstillet som et heraldisk våben, sådan 
som det kendes fra blandt andet et kalkmaleri i 
Egtved Kirke (Vejle Amt), eller som alle instru-
menterne opstillet omkring korsene på Golgata.53 

 Altersæt (fi g. 27), 1790, fremstillet af Ulrich Ka-
strup, Nyborg. Kalken er 26 cm høj, har en hvælvet 

ruptavlen, der som nævnt skal have stået med det 
malede årstal 1598. Altertavlen er formentlig ud-
ført af samme værksted som prædikestolen (jf. s. 
4820).
 †Altertavle. En senmiddelalderlig altertavle er 
nævnt 1590 som fremvisende »Christi Korsis 
Waaben«, dvs. lidelsesinstrumenterne, mens der 
på fl øjene var skildringer af de fi re evangelister.19 
Passionens redskaber havde indgået i Kristus-
fremstillingens vokabularium siden 1200-tallets 
slutning, hvor lidelsesaspektet af Kristus begyndte 
at blive accentueret i stadig højere grad. Som of-
test tjente riset, lansen og de øvrige redskaber som 
perspektiverende accenter til et hovedmotiv, ek-
sempelvis i dommedagsscener, og som sådan er de 

Fig. 26. Det forhenværende altermaleris bagside (s. 4814). Foto Karin Tams 1974. – 
The back of the former altar painting. 



4817NORUP KIRKE

 Oblatæske (fi g. 28), 1742, fremstillet af Søren 
Nielsen Bruun, Odense, og skænket af C. Nør-
ager. Den cirkulære æske måler 8,2 cm i tværmål 
og er 5 cm høj. Den har glatte sider og profi leret 
låg, hvorpå der med skriveskrift er anført: »Giuet 
Tel/ Naarop Kir-/ kes Alter Brød/ AF C. Nørag-
ger/ 1742.« 56 Under bunden er stemplet mester- 
og bymærke.57 

fod med bred standkant, balusterskaft med kraftig, 
fl adovalt midtled og et lille bæger med rette sider. 
På sidstnævnte er indgraveret to horisontale lin-
jer, hvorfra der hænger en stiliseret laurbærkrans, 
som danner et felt, hvori der med skriveskrift er 
anført: »Norup Kirke 1790«. Under standkanten 
er stemplet et mestermærke samt to bymærker for 
Nyborg.54 Disken måler 17 cm i tværmål. I bun-
dens midte er indgraveret et Jesumonogram og på 
fanen et hjulkors. Un der standkanten er indgrave-
ret giverinitialerne(?) »A.C.H./ 1790« og stemplet 
med mestermærke samt et bymærke. Ulrich Ka-
strup udførte også kirkens sygesæt (jf. ndf.)
 †Altersæt. 1) Det ældst kendte altersæt er omtalt 
1590 af biskop Jacob Madsen.19 2) Nævnt 1670 
som ‘havende været fi n’, men nu udygtig.55 1755 
betegnedes altersættet som værende af sølv og 
uden indskrifter bortset fra et ‘X’ i disken.3 
 Alterkanden, 1864, af tin, er 27 cm høj og ur-
neformet. Under bunden er den stemplet med 
Odenseliljen, med kursiv er anført »Naarup Kir-
ke«, og der er et svagt indridset årstal »1864«. 

Fig. 27. Altersæt fra 1790, udført af Ulrich Kastrup, Nyborg. (s. 4816) Foto Arnold 
Mikkelsen 2017. – Communion set from 1790, by Ulrich Kastrup, Nyborg.

Fig. 28. Oblatæske fra 1742, udført af Søren Nielsen 
Bruun, Odense (s. 4817). Foto Arnold Mikkelsen 2017. 
– Wafer box from 1742, by Søren Nielsen Bruun, Odense.
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 Syvstage, o. 1925, en 51 cm høj titusstage med 
slank vaseformet fod og arme med kugleled.
 †Messehagler. 1-2) Nævnt 1702, to hagler, hvor-
af den ene var ny, udført af blomstret fl øjl.9 3) O. 
1702 af sølvskammeret damask, som var skænket 
af kirkeejer Jørgen Rosenkrantz.9 4) Nævnt 1755, 
af rødt, blomstret fl øjl og med guld og sølv.3 5) 
1877 ønskede kirken en ny messehagel af silke-
fl øjl.25

 Kirkens middelalderlige *røgelseskar blev indle-
veret til Oldsagskommissionen 1811 af kirkeejer 
Niels de Hofman-Bang og blev af kommissionen 
karakteriseret som et »beskadiget Røyelseskar … 
af Messing-Malm og sikkert ældgammelt. Dens 
Laag forestiller et Kirketaarn«.20 Karret er således 
indlemmet i Nationalmuseets samlinger (inv.nr. 
695), men det har aldrig været muligt at iden-
tifi cere præcis, hvilket af de talrige røgelseskar, 
der blev indsendt til Oldsagskommissionen, der 
er Norups. 
 Alterskranken (jf. fi g. 19), der er udført ved 
i standsættelsen 1956, omfatter syv fag, hvoraf de 
seks udgår fra nordvæggen og løber tværs over 
koret, mens det sidste er vinkelstillet og etablerer 

 En ske, udført af Johannes Siggaard, Køben-
havn o. 1935, er 15 cm lang, har kvadratkors på 
skaftet og ovalt laf med hældetud ved højre side. 
På bagsiden er et utydeligt mesterstempel samt 
Københavns bymærke, der er stemplet som lø-
dighedsmærke. Tilsvarende ske i Hasmark Kirke 
(s. 4842).
 Sygesættet (fi g. 29) fra 1789 er ligesom altersæt-
tet fremstillet af Ulrich Kastrup, Nyborg. Kalken 
er 14,5 cm høj og har en bred, konisk fod, der 
er drevet op mod en vulst. Skaftet er spinkelt og 
bægret prydet af en indgraveret linje langs over-
kanten samt af indskriften »ACvH/ 1789«. Di-
sken måler 9,2 cm i diameterog har et hjulkors på 
fanen.Undersiden er udført som en lav, cirkulær 
fod med hængslet låg og fungerer som oblatæske. 
Stemplet med Ulrich Kastrups mestermærke.58 
Sygesættet opbevares i et samtidigt fl øjlsbeklædt 
etuit.59 Et ældre †sygesæt, af tin, er nævnt 1702.9 
 Alterstager (fi g. 30), 1500-tallets første halvdel. 
Stagerne, der er nævnt første gang 1590,19 er 47 
cm høje, har profi leret fod stillet på tre kugle-
ben, cylinderskaft med midtled og lyseskåle, der 
spejler foden. Denne udformning er typisk for de 
sengotiske stager fra første del af 1500-tallet; ek-
sempelvis kendes tilsvarende stager fra Gråbrødre 
Klosterkirke (s. 1572), Næsbyhoved Broby Kirke 
(s. 2709) og Dalum Kirke (s. 2851). 

Fig. 29. Sygesæt (s. 4818), udført 1789 af Ulrich Ka-
strup, Nyborg. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Com-
munion set for the sick, made in 1789 by Ulrich Kastrup, 
Nyborg.

Fig. 30. Alterstager (s. 4818), 1500-tallets første halvdel. 
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altar candlesticks, fi rst 
half of 1500s.
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Figuren hænger på et T-kors, hvis tværarme er 
skråt afskårne på en måde, der synes at være til-
passet triumfbuen (jf. ndf.). Krucifi kset står i en 
enkel staffering med Kristusfi guren helt i hvidt, 
hvilket formentlig går tilbage til 1700-tallet, og 
mørklakeret kors med initialerne »INRI« anført i 
guld øverst på stammen. 

en indgang til alteret langs sydvæggen. Knæfaldet 
er betrukket med mørkeblåt uld.
 †Alterskranker. 1) Nævnt 1702, en ny ‘knæle-
bænk’, skænket af kirkeejer Jørgen Rosenkrantz.9 
2) Nævnt 1880 som havende en central åbning, 
som man da lukkede og erstattede af åbninger 
ved alterbordets sider.25

 Døbefont (fi g. 32), romansk, af gotlandsk kalk-
sten.60 Fonten, der er 93 cm høj, har en lav fod, 
der er formet som en keglestub med plint og 
vulst, mens kummen, der måler 71 cm i tværmål, 
har rette sider og stærkt skrånende bund. Fonten 
står i en ensartet grå bemaling med rødt indre, en 
farveholdning, der afl øste en rødbrun stenmaling 
med hvide, gule og sorte årer fra 1939.61 Fonten 
er opstillet i skibets sydøstlige hjørne; 1590 stod 
den i tårnrummet.19 1631 ønskede man at ud-
skifte den, hvilket dog ikke blev realiseret.9

 Dåbsfad (fi g. 31), 1500-tallet. Et Nürnbergfad, 
44,5 cm i diameter, med relief af Bebudelsen 
(17,5 cm i diameter), som omkranses af den 
velkendte minuskelindskrift, »mlvch(?)ve« (jf. s. 
3290 og 3995); indskriften er næsten helt udpud-
set. Herom løber en bort af stemplede mønstre, 
der også ses på fanen, sammen med en bort. Fadet 
bærer præg af senere reparationer, ikke mindst er 
indsat et glat stykke messing i Bebudelsesscenen. 
 Korbuekrucifi ks (fi g. 33), o. 1475-1500, med for-
nyet eller forandret korstræ. Den ca. 180 cm høje 
kristusfi gur er spændt ud på korset. Armene er 
let skrånende, hovedet vendt imod højre skulder, 
brystkassen er udspilet, og benene er udstrakte 
med højre fod lagt ind over den venstre. Ho-
vedet bærer en fl ettet tornekrone, mens ansig-
tet er kendetegnet ved de kraftige kindben og 
de spinkle, meget stiliserede ansigtstræk. Figuren 
er skildret med lukkede øjne, halvåben mund og 
fuldskæg, der ligger i små, sirlige spiraler langs 
kæben. Overkroppen er udmarvet, og ribbe-
nene tegner sig tydeligt oven over den spinkle 
talje. Lændeklædet har sidesnip og er udført med 
skarpt foldekast, der ligger tæt ind mod kroppen. 

Fig. 31. Dåbsfad (s. 4819), udført i Nürnberg, 1500-tal-
let. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Baptismal dish, made 
in Nuremberg, 1500s.

Fig. 32. Den romanske døbefont (s. 41819). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2017. – The Romanesque font.
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kannelerede pilastre med høje baser, hvorpå der 
i andet og tredje fag er skåret givernes initialer 
»FK« og »PR«. I sviklerne er store bladrelieffer. 
Fagene adskilles af kraftige hjørnefremspring med 
to halvsøjler og en fremskudt frisøjle.
 Postament og frise er ens udformet, bortset fra 
at sidstnævntes hjørnefremspring er slankere. I så-

 Sømhuller samt spor i bemalingen nederst på 
korsstammen antyder, at korset her var fæstnet til 
en tværbjælke (jf. s. 4809) eller en †korskranke. 
 Prædikestol (fi g. 34-38), 1590’erne, skænket af 
Frederik Qvitzow og Pernille Rud, med samti-
dig lydhimmel og nyere opgang. Kurven har tre 
arkadefag, hvori der set fra opgangen er blad- og 
blomsterornamentik og derefter givernes, Fre-
derik Qvitzow og Pernille Ruds, hjelmprydede 
våben under et englehoved. Selve arkaderne har 

Fig. 33. Korbuekrucifi ks (s. 4819), o. 1475-1500. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – 
Chancel arch crucifi x, c. 1475-1500.

Fig. 34. Prædikestol (s. 4820), 1590’erne. Foto Arnold 
Mikkelsen 2017. – Pulpit, 1590s.
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hjørnefremspringenes beslagværk har rød bund. 
Lydhimlen er ligeledes holdt i en grå staffering 
med detaljer i blåt og guld, i frisefelterne er med 
sorte versaler på okkerbund anført: »salme 115 v1 
ikke os,/ o, herre, ikke os/ men dit navn/ give du 
ære«. Loftet er rødt. 
 Den seneste istandsættelse blev udført 1956 af 
Ernst og Niels Trier, hvilket er markeret med en 
malet indskrift indvendig i stolen. Den omfattede 
det snedkermæssige arbejde, afrensning af ældre 
farvelag, den netop beskrevne nystaffering samt 
en ny opgang.41 1881 blev stolen sænket ½ alen.62 
 Prædikestolen må opfattes som nogenlunde 
samtidig med den altertavle, ægteparret Frederik 
Qvitzow og Pernille Rud (†1608) også skænke-
de, dvs. fra 1590’erne. Dette understøttes af sto-
lens slægtskab med Herrested Kirkes (Svendborg 
Amt) fra 1598. De to stole er ikke blot fælles om 
grundformen, man genfi nder også arkadefelter-
nes våbenskjolde under englehoveder, initialerne 
på pilastrenes baser, hjørnesøjlernes prydbælter 

vel postamentets som frisens glatte felter er mon-
teret englehovedrelieffer (fi g. 37). Kurven hviler 
på et fremspring i triumfvæggens sydlige mur. 
Opgangen er en enkel konstruktion uden gelæn-
der fra 1956. Lydhimlens gesims har profi lerede 
frisefelter og bærer et topstykke, der er inddelt i 
fi re felter af kraftigt, beslagværksinspireret ram-
meværk med en central medaljon. I felterne er 
udskårne blade, og på medaljonen er monteret 
en roset. Topstykket afsluttes af en trekantgavl og 
fl ankeres af kuglespir. Loftet er inddelt i seks fel-
ter af profi lerede lister. Det centrale, irregulært 
sekskantede felt har en roset i sin midte, hvorfra 
en †due har hængt. På himlens overside er mon-
teret svungne topstykker prydet af beslagværks-
ornamentik og kronet af trekantgavle. 
 Stolen står i en staffering fra restaureringen 
1956 (jf. ndf.) med blåt rammeværk og pilastre 
samt søjler i lysegråt og perlefarve. Arkadefelter-
nes relieffer er perlefarvede på guldbund, mens 
postament- og frisefelterne har grøn bund, og 

Fig. 35-36. Detaljer af prædikestolen, 1590’erne. 35. Kurvens første fag (s. 4820). 36. Kurvens andet fag med Fre-
derik Qvitzows våben og initialer (s. 4820). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Details of pulpit, 1590s. 35. First bay of 
basket. 36. Second bay of basket with arms and initials of Frederik Qvitzow.
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fem stole rummer et bladværksrelief i to bånd.64 
De ni kvindestole er ligeledes 107 cm høje og 
udført som en forenklet version af mandsstolene, 
idet arkaderne er udført i lavt relief, og deres pi-
lastre er prydet af en base med rombe.65 
 Stolestaderne omfatter yderligere nogle lidt 
yngre varianter over renæssancestolene. De æld-
ste er formentlig to gavle, der er udført som de 
oprindelige mandsstoles, men med højere ar-
kader og uden en frise. En større gruppe kan 
etableres omkring den kvindegavl, der bærer det 
karvskårne årstal »Anno 1729« i frisen. Gavlen 
følger skemaet fra de ældre kvindestole, men er 
kendetegnet ved, at arkadebuen er udført med et 
temmelig stiliseret dukatmotiv, mens der er skå-
ret oculi i sviklerne og et fi ligranagtigt ornament 

og postamentfremspringenes beslagværksorna-
mentik. 
 Om de to prædikestole er udført af samme 
værksted, er ikke helt klart, da våbenskjoldenes 
krabbeblade og udførelsen af englehovederne 
trods alt er ganske forskellige de to stole imel-
lem. Derimod er der ikke grund til at betvivle, 
at Norups prædikestol og altertavle er udført af 
det samme værksted. For selvom prædikestolens 
kapitæler og våbenskjolde er mere detaljerede 
end altertavlens, følger de samme grundlæggen-
de formgivning, ligesom udførelsen af engleho-
vederne og navnlig de store øjne med udstående 
pupiller afslører værkstedsfællesskabet (fi g. 23 og 
37). Prædikestolens større detaljeringsgrad må 
derfor opfattes som en hensyntagen til, at dens 
billedskærerarbejder skulle kunne iagttages på 
tættere hold. Et †timeglas blev anskaffet til prædi-
kestolen i 1669. 63

 †Prædikestol, nævnt 1590 som opstillet ved ski-
bets sydmur.19

 Stolestaderne (fi g. 39-43) 1630’erne, men sup-
pleret ad fl ere omgange, ikke mindst i 1729. De 
ældste dele omfatter 23 renæssancegavle, af fyr, 
der i 1900-tallet er gjort bredere, ved at de er 
monteret på glatte planker. Af disse er de fjorten 
mandsstole 107 cm høje og udført som fyldings-
gavle med kannelerede pilastre og bueslag med et 
dukatlignende relief under svikler udskåret med 
bladværksornamentik. I frisen herover er navnet 
på stolens ejer anført med forsænkede versaler i 
to linjer på ni af stolene, mens frisen på de sidste 

Fig. 38. Detalje af prædikestolen, 1590’erne. Kurvens 
tredje fag med Pernille Ruds våben og initialer (s. 
4820). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Detail of pulpit, 
1590s. Third bay of basket with arms and initials of Pernille 
Rud.

Fig. 37. Detalje af prædikestolen, 1590’erne (s. 4822). 
Kerubhoved i et postamentfelt. Foto Arnold Mikkel-
sen 2017. – Detail of pulpit, 1590s. Cherub’s head in a 
pedestal panel. 
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træ med detaljer i blåt og rødt. En egetræsådring, 
der er typisk for det sene 1800- og tidlige 1900-
tal, blev afrenset 1956.41 Stolene må være om-
trent samtidige med de nærmest identiske stole 
i Otterup Kirke (Lunde Hrd) fra 1637-38, der 

i frisen. Disse træk genfi ndes på yderligere fem 
kvindestole, og også tre mandsstole kan knyttes 
til gruppen, idet de har tilsvarende arkadebuer, og 
de fi ligranagtige ornamenter også optræder; den-
ne gang i sviklerne. Alle stolene fremstår i blankt 

Fig. 39-41. Gavle fra mandsstolene (s. 4823). 39-40. 1630’erne. 41. 1729. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Ends from 
men’s pews. 39-40. 1630s. 41. 1729.

Fig. 42-43. Gavle fra kvindestolene (s. 4823). 42. 1729. 43. 1630’erne. Foto 
Arnold Mikkelsen 2017. – Ends from women’s pews. 42. 1729. 43. 1630s.
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Danmarks Kirker, Odense
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men arkadens pilastre er skåret med et dukatmo-
tiv og står på et postamentfelt. Lågen afsluttes af 
en håndliste med stiliseret æggestav og tandsnit. 
Stolen fremstår i det blanke træ med en smule blåt 
og rødt. De to stole har muligvis tidligere stået i 
tårnrummet, hvor biskop Engelstoft 1861 nævner, 
at ‘herskabsstolene tidligere har været’, men op-
lysningen kan også omhandle de forrige stole. 66 
 Pengeblokken, fra 1900-tallet, måler 18,5×18,5 
cm og er 60 cm høj. Den er udført af mørklake-
ret eg og opstillet ved indgangen fra våbenhuset.
 Dørfl øj, udvendig, 1700-tallet, en rektangulær fl øj, 
der er udført af syv planker og har lange jern-
hængsler dekoreret med bladornamentik. På yder-
siden er en dørring og på indersiden en slå. Fløjen, 
der er malet støvet blå, er sat i våbenhusdøren. 
 Dørfl øj, indvendig (fi g. 15), 1800-tallets første år-
tier(?), en rundbuet fl øj af syv planker, der er bol-
tet til to lange jernhængsler med spirformet ende. 
Mod våbenhuset er døren prydet af tre tværgå-
ende planker, de to nedre med svejfede ender, 
samt en rundbue med tandsnit; der er spor efter to 
yderligere, koblede rundbuer. Den støvblå fl øj er 
indsat i døren mellem våbenhus og skib og indfat-
tes af glatte gerigter og krones af et topstykke med 
gesims. 

utvivlsomt er leveret af samme snedker. Dette 
stemmer endvidere overens med en oplysning fra 
1631, hvor kirkens ældre †stolestader, nævnt 1590 
af som ‘gode’ og udført af fyr,19 var meget brøst-
fældige og altså blev udskiftet kort efter.9 

 Løse stole. Syv Børge Mogensen-stole af mørk-
lakeret eg i koret. 
 Lukkede stole. 1-2) (Jf. fi g. 44), o. 1600(?), af eg, 
indrettet forrest i stoleblokkene. To stole med helt 
glatte gavle afsluttet af en håndliste og monteret 
på nyere, brede planker. Lågen hænger i originale 
gaffelformede hængsler og er udført som en høj-
rektangulær fylding. De fremstår i blankt træ med 
en smule rødt og blåt. Stolenes enkle udformning 
vanskeliggør en datering, men hængslet peger 
mod 1600-tallet, og brugen af eg kunne tyde på, 
at den er ældre end fyrretræsstolene (jf. ovf.).
 3-4) (Jf. fi g. 44), o. 1630, af fyr, indrettet i sto-
leblokkene som nr. 2 fra øst. De har rektangulær 
renæssancegavl prydet af en arkadefylding, der 
er monteret på en nyere, bred planke. Gavlen er 
udført som de samtidige stolestaders, blot står pi-
lastrene på postamenter, der er udsmykket med 
skællagte bladmotiver skåret i forsænket relief. Lå-
gen, der hænger i sine oprindelige gaffelformede 
hængsler, er udført efter samme grundskema, 

Fig. 44. De lukkede stole (nr. 2 og 4) forrest i nordre stoleblok (s. 4825). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Enclosed 
pews (nos. 2 and 4) at front of northern pew block.
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som magasinbælg for den elektriske blæser. Det 
er opstillet på et samtidigt orgelpulpitur, der spæn-
der over tårnrummets bredde og har opgang i det 
sydvestlige hjørne. Brystværnet har seks fyldings-
fag og er malet i to gråtoner med detaljer i blåt og 
okker.
 Salmenummertavler (jf. fi g.12), 85×67 cm, fi re 
nyere tavler til hængenumre; hvidmalede. 
 Præsterækketavler. 1) (Fig 46), o. 1760’erne, en 
sortmalet tavle i profi leret ramme, 128×99 cm, 
der har indskrift i guldversaler og smykket af ro-
setter i hjørnerne 2) (Fig 47) o. 1841, som oven-
nævnte, 115×98 cm, men med malede rosetter i 
hjørnerne. 3) 2008, som nr. 1, 115×101 cm, med 
guldblomster i hjørnerne. 
 Mindetavle (fi g. 48), 1884, over Niels Hofman. 
Af marmor, 57×54,5 cm, med indskrift i forsæn-
ket antikva optrukket i guld. Tavlen blev sat af 
beboerne i Norup Sogn til minde om stamhusets 
stifter. Opsat i tårnrummet.

 †Dørfl øj, en rest af et ældre låsetøj fra en fl øj, 
der åbnede indad i kirken, er indmuret i den 
østre vange af døren mellem våbenhus og skib (jf. 
fi g. 10). På vestvangen er tilsvarende to hængsler. 
 †Pulpitur, nævnt 1702 som værende nyopført 
‘neden i kirken’ i forbindelse med en istandsæt-
telse af kirken.9

 Orgel (jf. fi g. 45), 1855/56, med 4 stemmer, ét 
manual og pedal., bygget af P.U.F. Demant i sam-
arbejde med sønnen Johan Andreas Demant, der 
opsatte orglet og spillede ved dets indvielse; skæn-
ket af Charlotte Malling på Hofmansgave.67 Dis-
position: Manual (C-c3): Gamba 8 Fod, Tectus 8 
Fod, Principal 4 Fod, Flöite 4 Fod. Nyklassiscistisk 
orgelfacade med trekantgavl, der fremstår i lysegrå 
bemaling med detaljer i okker og blåt. Facadens 
piber, af tinlegering, er stumme, men har tidligere 
været klingende. Spillebordet er placeret ved or-
gelhusets søndre gavl. Orglets to oprindelige kas-
sebælge er endnu bevaret; heraf fungerer den ene 

Fig. 45. Tårnrummet med orgelpulpitur fra o. 1855/56 (s. 4826). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tower interior with 
organ gallery from c. 1855.
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304*

 Begyndende i 1560’erne, men primært i løbet 
af århundredets to sidste årtier leverede Matthias 

 Lysekroner. 1-2) O. 1925, med 2×6 s-svungne 
arme med fl ade lyseskåle monteret på et ba-
lusterskaft med hængekugle og knop. Ophængt 
i skibets to østligste fag. 3) O. 1925, med seks s-
svungne arme, balusterskaft og hængekugle med 
knop. Ophængt i skibets vestligste fag. 
 Klokke, (fi g. 49), 1597, støbt af Matthias Ben-
ninck, Lübeck, og skænket af Frederik Qvitzow 
og Pernille Rud; tværmål 91 cm. Om halsen lø-
ber en versalindskrift: »Erlig och welbordig man 
Friderick Kuitzau til Kvitzoholm lod denne 
klocke stobe til Noruppe kirce vdi Lunne Her-
rit« indrammet af kraftige lister. Herunder er an-
ført: »Stobet aff Mattias Beuning vdi Lvbeck anno 
1597. Friderick Kvitzo. Pernille Rvdt «; givernes 
navneled er adskilt af deres våbenskjold. 68 Over 
indskriften er en krabbebladsbort. Ophængt i en 
vuggebom. 1702 er klokken karakteriseret som 
‘god og stor og uden brøstfældighed’.

Fig. 46-47. Præsterækketavle 1 og 2 (s. 4826). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Lists of incumbents, 1 and 2.

Fig. 48. Mindetavle over oprettelsen af stamhuset 
Hofmansgave, 1884 (s. 4826). Foto Arnold Mikkelsen 
2017. – Tablet commemorating the foundation of the entailed 
manor Hofmansgave, 1884.
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 †Klokker. 1) Nævnt 1529, en klokke, der vejede 
512 kg, og som blev inddraget af Frederik I som 
følge af klokkeskatten 1526.69 
 2) Nævnt 1590 af biskop Jacob Madsen.19 Den 
er antagelig omstøbt til den nuværende. 

Benninck mere end 40 klokker til danske kirker. 
På Fyn hænger de i Odense Vor Frue Kirke (s. 
1136), Asperup Kirke (Vends Hrd.) samt i Boven-
se, Kullerup, Kværndrup, Sønder Broby og Vester 
Skerninge (alle i Svendborg Amt).

Fig. 49. Klokke, 1597, støbt af Matthias Benninck, Lübeck og skænket af kirkeejerne 
Frederik Qvitzow og Pernille Rud (s. 4827). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Bell, 
1597, cast by Matthias Benninck, Lübeck, and donated by the church owners Frederik Qvit-
zow and Pernille Rud.
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 Skriftsten af sort kalksten, 131×105 cm. Per-
sonalia er indhugget i stenens midte med versa-
ler. Under indskriften er et tværrektangulært felt, 
hvori er hugget relieffer af to skjolde fl ankeret 
af et timeglas og et bevinget kranium; skjoldene 
rummer henholdsvis et træ og et Jesumonogram. 
Langs randen citeres Åb. 14,13 i versaler: »Salig ere 
de døde som døe i Herren aanden siger at de hvile 
af deris (møje, for) deris gierninger følge dennem. 
Apoc XIV«. Indskriften afbrydes af hjørnemedal-
joner, hvori ses relieffer af evangelistsymbolerne 

GRAVMINDER

Kirkens antikvariske gravminder omfatter blot to 
gravsten, hvoraf den ældste blev lagt over Hans Clau-
sen 1652. Et †gravkapel blev opført 1756 på kirkens 
nordside af kirkeejer Mikkel Lange til Bøttigersholm 
(Hofmansgave) og nedrevet kort efter 1813.

Gravsten (fi g. 50), 1652, over Hans Clavsøn (Clau-
sen), »som boede oc døde paa Qvitzovsholm« 
(dvs. Hofmansgave), †17. juli 1652, med sin hu-
stru Esther Feddersdatter, †»MDC  den «. 

Fig. 50. Gravsten over Hans Clausen, †1652, og hustru Esther Feddersdatter (s. 4829). 
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tombstone of Hans Clausen, †1652, and his wife Esther 
Feddersdatter.
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form’ ved alterbordet; det har ikke været muligt 
at efterprøve, om de fortsat eksisterer. 1) O. 1659, 
over Niels Rasmussen Craft (Kraft), præst i No-
rup Sogn i 24 et halvt år, †21. jun. 1659 som 49 
år og 17 uger gammel.
 2) O. 1698, en sten prydet af et Jesumonogram 
omgivet af initialerne »Æ/ IE« og »NK/ DL« 
samt årstallet »Anno 1698«.
 3) O. 1800, over sognepræst Andreas Broeby 
(Braabye), *11. aug. 1738 i Odense, †16. aug. 1800; 
gift 1771 med jomfru Kathrine Sophie Juel. 
 *Kisteklæde, 1808, af hør, 160×39 cm. Klædet 
er udført med trendfl etning og bærer initialerne 
»KID«, udført i blå korssting. I privateje.70

 †Gravkapel, 1756,71 indrettet af kirkeejer Mik-
kel Lange,72 der havde købt Bøttigersholm (dvs. 
Hofmansgave) i 1754. Kapellet, der blev ‘tilbyg-
get’ på den nordre side (jf. s. 4805), synes kun at 
have været brugt i ganske få år og udelukkende af 
Mikkel Langes familie; der er ingen sikre oplys-
ninger om, at Mikkel Langes egen kiste skal være 
opstillet i kapellet, men dette må vel antages.73 
Grundet Langernes ejerskab af Bøttigersholm, 
opfattede herregårdens senere ejer, Niels de Hof-
man-Bang, det som sin pligt at vedligeholde ka-
pellet, indtil biskop Frederik Plum 1813 bad ham 
efterlyse den retmæssige ejer og nedrive bygnin-
gen, hvis ingen meldte sig.74 Da ingen henvendte 
sig, blev kapellet revet ned, hvilket sønnen, major 
Johan Didrich Lange, klagede over 1816 og ef-
terfølgende fi k tilkendt en godtgørelse for.75

Begravelser:76 Peder Lange, begr. 16. aug. 1756; Mikkel 
Lange(?), begr. o. 1756/59; Mikkel Langes enke, begr. 
7. nov. 1760; Christian Lange, †19. jan. 1761. 

†Begravelser på kirkegården. 1) (Fig. 52), 1785, over 
konferensråd Niels Hofman, *1717, †1785 samt 
hustru A. C. Welleius, *1717, †1799. 
 Bauta af granit, 110×85 cm med indfældet 
marmortavle, hvori personalia er anført med 
sortmalede, forsænkede versaler, der afsluttes af 
»Deres minde lever iblandt en taknemmelig ef-
terslægt«. Opstillet vest for kirken. 
 2) (Jf. fi g. 53), 1855, over Niels Hofman (Bang), 
*8. jun. 1776, †5. mar. 1855, med hustru Char-
lotte (Hofman-Bang), født Malling, *9. jun. 1786, 
†13. maj 1879. 

med anførte navne: Mattæus’ engel (»Matth«), 
Markus’ løve (»Mar«), Johannes’ ørn (»Ioh«) og 
Lukas’ okse (»Lvc«). Opstillet ved korets nordvæg. 
 2) (Fig. 51), 1715, over Niels Iensen Schytte 
(Jensen Schytte), »Iens Schyttis og Kirsten Anders 
Datters salige barn«, født i Norup præstegård, 
†1715. Rektangulær kalksten, 71×35 cm (bræk-
ket i tre). Personalia er hugget i versaler. Henlagt 
i våbenhuset. 
 †Gravsten. Da J. B. Løffl er undersøgte kirken 
1882 lå følgende ‘små gravsten af kvadratisk 

Fig. 51. Gravsten over sognepræst Jens Jørgensen Schyt-
tes og Kirsten Andersdatters barn, Niels Jensen Schyt-
te, †1715 (s. 4830). – Tombstone of parson Jens Jørgen-
sen Schytte’s and Kirsten Andersdatter’s child, Niels Jensen 
Schytte, †1715.
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 †Begravelse på kirkegården, nævnt 1861, et smukt 
gravsted for ‘Søtoft’, dvs. formentlig sognepræst 
Christian Søtoft, †30. apr. 1854.66 

 Bauta af rød granit med personalia i indhug-
gede, sortmalede versaler. Øverst i stenen er et 
fi rkantet hul til montering af et marmor- eller 
støbejernskors (jf. ndf.). Placeret i familiens grav-
sted i kirkegårdens nordøstlige hjørne. 
 3) (Fig. 53), 1849, over jomfru Nicoline Bang, 
*1780, †1849.
 Bauta af rød granit, 161×83 cm (inkl. kors), 
med indfældet marmortavle, hvorpå personalia 
er anført med forsænket, sortmalet antikva, der 
afsluttes af mindeordene: »Ved ædel Gavnelyst 
blev hun elsket og ved sin Død høit savnet af 
de Efterlevende«. Placeret i familiens gravsted i 
kirkegårdens nordøstlige hjørne.

Fig. 52. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1785, over kir-
keejer Niels Hofman, †1785, og hustru Anne Chri-
stine Wellejus, †1799 (s. 4830). Foto Arnold Mikkelsen 
2017. – Churchyard monument no. 1, 1785, to the church 
owner Niels Hofman, †1785, and his wife Anne Christine 
Wellejus, †1799.

Fig. 53. Kirkegårdsmonument nr. 3, 1849, over jomfru Nicoline Bang, †1849 (s. 4830). Opstillet på familiens 
gravsted; i baggrunden anes kirkegårdsmonument nr. 2. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 
3, 1849, to Miss Nicoline Bang, †1849. Erected at the family burial site; in the background churchyard monument no. 2 can 
be glimpsed.
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Skovby herreders provsti: Diverse sager 1760-1812 (Prov-
stiark. Div. Sager); Kirkesyn 1924-1949 (Provstiark. Kir-
kesyn).
 Pastoratsarkiv: Enesteministerialbog 1646-1781 (Pasto-
ratsark. Ministerialbog).
 Nationalmuseet (NM). Indberetninger: Løffl er 1882 
(generelt); Niels Termansen 1956 (maleri); Ernst Trier 
1957 (istandsættelse); »PL« 1957 (altertavle); Mogens 
Larsen 1972 (altermaleri); Karin Tams 1974 (alterma-
leri); Ebbe Lehn Petersen 1980 (opvarmning); Kirsten 
Trampedach 2009 (kalkmaleri). 
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokrono-
logisk undersøgelse af boreprøver fra Norup Kirke, Odense 
Amt, NNU rapport nr. 03, Nationalmuseet 2018 (Hyl-
leberg Eriksen).

Historisk indledning ved David Burmeister, bygnings-
beskrivelse og kalkmalerier ved Martin Wangsgaard 
Jürgensen, inventar og gravminder ved David Burmei-
ster, heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt. Over-
sættelse ved James Manley (engelsk). Latin ved Peter 
Zeeberg. Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og gra-
fi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet marts 2018.

1 Jf. John Kousgård Sørensen (red.) Danmarks Stednavne, 
nr. 14. Odense amts bebyggelsesnavne, (DaStedn), udgivet 
af Stednavneudvalget, København 1969, 149.
2 Holger Rørdam, »Forskjellige historiske Optegnel-
ser, samlede af Cornelius Hamsfort. Tillæg: Fionensia«. 
Historiske Kildeskrifter 2 rk., II, Kbh. 1887, 531-35. 
3 Præsteindb (1755) i Det Kgl Bibliotek. Kallske Samling 
377 4o.
4 Jf. Christian III’s brev af 9. januar 1555; DaKirkelove 
I, 398).
5 Danske Kirkelove, udgivet af Holger Fr. Rørdam, 
(København 1883-89), III, 1889, 242-44.
6 Danske Kirkelove, udgivet af Holger Fr. Rørdam, 
(København 1883-89), III, 1889, 242-45. 
7 RA. DaKanc. B 160. Indlæg til registre og tegnelser 
samt henlagte sager
8 Oplysningerne om materialeanskaffelserne er del af 
en kommisionssag mod forhenværende stiftsskriver i 
Odense Provsti, Niels Lauridsen, for hans regnskabsfø-
relse i årene 1659-64, hvilket mere end antyder, at ind-
førslerne er tvivlsomme. LAFyn. Bispeark. Alm. breve 
1651-70.
9 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
10 Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i 
Danmark fra Reformationen til Nutiden, udgivet af Rigs-
arkivet (København 1892-1955), II, 1908, 661 (17. apr. 
1688); Holger Fr. Rørdam, »Fra Fyns Bispearkiv«, Kir-
kehistoriske Samlinger 5 rk., III, 1941, 294.
11 LAFyn. Fynbo Landsting. Skøde- og panteprotokoller 
1692-99, fol. 478r; G. Wad, »Et påtænkt fynsk jomfru-
kloster« Fra Fyens Fortid III, 1921, 373.

KILDER OG HENVISNINGER

Nedenfor er anført en oversigt over trykte og utrykte 
kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af Norup 
Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt 
forkortelser anvendt i Odense Amt i almindelighed jf. 
også s. 52-54 samt 56-59. Henvisninger til Danmarks 
Kirker, Kbh. 1933-, er angivet som DK, efterfulgt af 
betegnelsen for pågældende amt; referencer indenfor 
Odense Amt har dog kun sideangivelse.

Arkivalier. Rigsarkivet (RA). Rentekammeret. Reviderede 
regnskaber. Kirkeregnskaber: Regnskaber Fyn 1662-1837. 
Odense Provsti, Bjerge, Lunde og Skam Hrd. 1664-72 
(Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. Rgsk. for Fyn)
 Landsarkivet for Fyn (LAFyn). Fyns bispearkiv: Stiftets 
almindelige breve 1651-70 (Bispeark. Alm. breve); Synsfor-
retninger og andre indberetninger 1631-1702 (med uddrag 
af regnskab 1631-35), 1718-35 (Bispeark. Synsforretn.); 
Indberetninger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786 
(Bispeark. Kirkeejere); Indberetninger om kirker og kirke-
gårde 1812-43 (Bispeark. Kirker og kirkegårde); Synsfor-
retninger over kirker og præstegårde 1872-81, 1882-98 
(Bispeark. Synsforretn. over kirker og præstegårde).
 Provstearkiver: Odense Amtsprovsti: Korrespondance 
angående Bjerge og Åsum Herreder 1812-14, 1828-
29, 1841-45 (Provstiark. Korresp.). Lunde, Skam og 

Fig. 54. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch 
of the church in Bishop Jacob Madsen’s book of visitations. 
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19 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 121.
20 NM. Beretningsarkivet. 
21 If. et avisudklip uden avisnavn og dato i NM. Beret-
ningsarkivet. 
22 Udsmykkede sokkelhjørnekvadre kan også fi ndes 
ved Rolfsted Kirke (s. 3803).  
23 En lignende udformning af glamhullerne genfi ndes 
eksempelvis på Birkende Kirke (s. 4381).
24 Kamtakkerne er senest renoveret og delvist fornyet 
1991 under kirkens istandsættelse ved arkitekt Ebbe 
Lehn Petersen. NM. Korrespondancearkivet (arbejdsbe-
skrivelse ved Ebbe Lehn Petersen, 1989).
25 LAFyn. Bispeark. Synsforretn. over kirker og præste-
gårde.

12 LAFyn. Fynbo Landsting. Skøde- og panteprotokol-
ler 1692-99, fol. 56r og 74r-75r; Wad 1921 (note 11), 
373 ff.
13 LAFyn. Bispeark. Kirkeejere.
14 Johannes Wendt-Larsen, Brevveksling mellem amtsprovst 
Peter Wilhelm Lütken og stamhusbesidder Niels Hofman 
(Bang) samt deres familier 1821-1879, Odense Stadsarkiv 
2001, 35.
15 Wad 1921 (note 11), 373-80.  
16 Præsteindb (1755) i Det Kgl. Bibliotek. Kallske Sam-
ling 377 4o; Erich Pontoppidan og Hans de Hofman, 
Den danske Atlas (DaAtlas) VI, København 1774, 552.
17 LAFyn. Bispeark. Kirker og kirkegårde.
18 De forskellige udvidelser fremgår af Geodatastyrel-
sens historiske matrikelkort.

Fig. 55. Ansatser til aldrig udført skjoldbue i tårnrummets sydøstre 
hjørne (s. 4801). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Traces of never-fi n-
ished wall rib in southeastern corner of tower interior. 
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26 Under undersøgelsen af de påviste kalkmalerier i 
korbuens vanger (s. 4809) blev der påvist to fordyb-
ninger på ca. 6 cm i buens vederlagshøjde. Fordybnin-
gerne, der var dækket af kalkmalerierne, har formentlig 
dannet støtte til en korbuebjælke eller en korskranke 
fra senmiddelalderen eller renæssancen. NM. Indb. ved 
Kirsten Trampedach (2009).
27 Lignende fremspring fi ndes også i Stenløse (s. 3130) 
og Fraugde (s. 3524) Kirker. 
28 Rester af en lignende frise ses på korgavlen i Drig-
strup Kirke (s. 4079).
29 Hylleberg Eriksen 2018.
30 DaAtlas (note 16), VI, 1774, 552; RA. DaKanc 1. dep. 
Brevbog 1816.
31 NM. Korrespondancearkivet. 
32 NM. Korrespondancearkivet (arbejdsbeskrivelse ved 
Ebbe Lehn Petersen, 1989).
33 Hylleberg Eriksen 2018.
34 Hylleberg Eriksen 2018. 12 prøver blev udtaget 
som boreprøver fra kirken, heraf alle kunne dateres. 
Der var ikke bevaret kerneved på prøverne, men alle 
boringer blev udført i splintved, som smuldrede bort 
under prøveudtagelsen. Korets dateringer er baseret på 
seks prøver. Den yngste bevarede årring er dannet o. 
1580 (prøvenr. 4142T001), der korrigeret for mang-
lende splintved dateres til o. 1564-75. Skibets datering 
er baseret på seks prøver. Prøverne, der falder meget 
spredt, kan inddeles i tre grupper. I den ældre gruppe er 
den yngste årring dannet i 1417 (prøvenr. 41421059), 
og korrigeret for manglende splitved giver det et fæld-
ningstidspunkt o. 1435. I den yngre gruppeer den 
yngste årring dannet 1501 (prøvenr. 41421039), hvil-
ket, korrigeret for manglende splintved, giver et fæld-
ningstidspunkt efter o. 1520. En enkelt prøve i den 
yngre gruppe (prøvenr. 41421059) kan muligvis alle-
rede være fældet o. 1490.
35 Klokkestolen blev 1991 gennemgribende istandsat, 
fordi det eksisterende fyrretræ var rådskadet. NM. Kor-
respondancearkivet (arbejdsbeskrivelse ved ingeniør J. 
Surlykke Petersen, 1991).
36 NM. Indb. ved Ebbe Lehn Petersen (1980).
37 NM. Korrespondancearkivet.
38 LAFyn. Provstiark. Kirkesyn 1924-1949.
39 Afdækningsarbejdet blev udført af konservator Kirt-
sen Trampedach. NM. Indb. ved Kirsten Trampedach 
(2009).
40 Se eksempelvis udsmykningerne i Stenløse Kirke (s. 
3136), Nørre Lyndelse Kirke (s. 3941).
41 NM. Indb. ved Ernst Trier (1957). 
42 Sophia Ebbesdatter, 57 år, blev begravet »mellem 
pillen i Qvindernis Stoele« LAFyn. Pastoratsark. Mini-
sterialbog (fol. 73r). 
43 NM. Indb. ved »PL« (1957). 
44 De fi re indskrifter kendes fra to samtidige altertavler 
af samme type som Norups, dels Munkebos fra 1592 
(s. 4152), dels en †altertavle fra Drigstrup (o. 1600, s. 

4120 f). At indskrifterne således går igen i to omtrent 
samtidige og typemæssigt identiske altertavler indike-
rer, at de går længere tilbage end tavlernes sekundære 
baldakinmalerier. 
45 Kompositionen ligger ganske nær den, Jens Asmus-
sen benyttede til blandt andet Munkebos prædikestol 
(s. 4161).
46 NM. Indb, ved Niels Termansen (1956). Maleriet er 
beskrevet i Præsteindb (1755), KglBibl. Kallske Sml. 377 4o.
47 Fotografi er i Antikvarisk-Topografi sk Arkiv. Ifølge 
konservator Mogens Larsen antyder udførelsen af 
maleriet, at det stammer fra tiden o. 1800, jf. NM. 
Indb. ved Mogens Larsen (1972), og det må under 
alle omstændigheder være udført på et tidspunkt efter 
Tiepolos værk 1761 blev erhvervet til Det kgl. Kunst-
kammer på Christiansborg (nu i Statens Museum for 
Kunst, inv.nr. KMSsp160).
48 NM. Indb. ved Karin Tams (1974).
49 Brev i NM (Danmarks Kirkers arkiv).
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 NORUP KIRKE

Norup is mentioned for the fi rst time in 1391 
(as “Nordorp”), while the village church is men-
tioned indirectly in 1459 when the villages of 
Vellinge and Pugholm were transferred from 
Norup Parish to the neighbouring parish of 
Bederslev. In the incumbent’s report of 1755 it is 
stated that it was consecrated to Our Lady as its 
patron saint. 
 As part of the post-Reformation reorganiza-
tion of the remuneration of the clergy it was de-
cided in 1555 that Egense †Church was to be 
demolished and the parish was to be merged 
with Norup (cf. p. 4849).
 The church was Crown property from no later 
than the Reformation until 1688, when it was 
deeded to Helvig Sophie Urne, the widow of 
Jørgen Friis of Lindholm and Haraldskær. In 
1698 Helvig Urne sold it on to Jørgen Rosen-
krantz, who owned the main manor of the par-
ish, Roseneje (now Hofmansgave). After this the 
church  was owned by the manor until the transi-
tion to freehold on 1 April 1952.

Planned chapel in Hasmark. In 1714 the church 
owner Jørgen Rosenkrantz attempted to secure 
the future of his fi ve daughters by applying for 

permission to build a small chapel in Hasmark 
as well as a hospital and a home for unmarried 
ladies of rank where the daughters could live. 
However, the application was withdrawn, since it 
was unrealistic to believe that the necessary fund-
ing could be raised.

Building. The church is a Romanesque ashlar 
building consisting of chancel and nave. In the 
Late Middle Ages a tower was added in the west, 
two vaults were built into the nave, and a porch 
was built in front of the south door. A now-de-
molished chapel was apparently also added to the 
north side of the church in the 1600s or 1700s. In 
the interior the chancel stands with a fl at plaster 
ceiling, while the nave is covered by two cross-
vaults. The church was once decorated with wall 
paintings. A decoration from c. 1550-75 was un-
covered in 2009 in the chancel arch beneath the 
whitewash, while the remains of an almost erased 
decoration, perhaps from the 1600s, have been 
demonstrated in the porch.

Furnishings. The oldest item of furnishing is a 
Romanesque font of the well known Gotland-
ish type. The other medieval items are a *censer 
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the goldsmith Ulrich Kastrup, Nyborg. A copy 
of Tiepolo’s Institution of the Eucharist was 
painted c. 1800 and donated as an altar picture 
by the church owner Niels Hofman-Bang 1817. 
In more recent times, among other things, chan-
deliers were acquired c. 1925 and a Commun-
ion table in 1956. The furnishings are in a colour 
scheme from the main refurbishment of 1956.

Sepulchral monuments. The church’s sepulchral mo-
n uments of antiquarian interest comprise only 
two tombstones, the oldest of which was laid 
over Hans Clausen in 1652. A †sepulchral chapel 
was built in 1756 on the north side of the church 
by the church owner Mikkel Lange of Bøttiger-
sholm (Hofmansgave) and demolished shortly 
after 1813.

which is now part of the National Museum’s col-
lections; a Late Gothic chancel arch crucifi x from 
c. 1475-1500; and the altar candlesticks from the 
fi rst half of the 1500s. The baptismal dish was 
probably only made after the Reformation, but 
is of a type that was produced in Nuremberg 
throughout the 1500s.
 The new post-Reformation furnishings were 
begun in the 1590s, when Frederik Qvitzow and 
Pernille Rud (cf. p. 4827) donated a bell (1597), 
an altarpiece (1598) and a pulpit (1590s). The 
pews are essentially from the 1630s, but were 
supplemented not least in 1729.
 The wafer box was made in 1742 by the gold-
smith Søren Nielsen Bruun, Odense, and donat-
ed by A. F. C. Nørager, while the Communion 
set for the sick was made in 1789 and 1790 by 


