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Ølund, »hvis Herlighed følger Kirken, og som desuden 
giver nogen Landgilde til Kirken«; tilsammen 6 tdr. 
hartkorn. Ved indgangen til 1700-tallet lå patronats-
retten til Christoffer Sehesteds enke, geheimerådinde 
Merethe Urne til Nislevgård, som lod kirken reparere. 5 
1719 fi k sognepræst Alexander Hansen skøde på en 
del ryttergods, herunder en ‘kirkejord’, der gav skyld 
til Skeby Kirke.6 Kirken lå fortsat til Nislevgård 1885. 7

 1730 stiftede kirkeejer Charlotta Amalia Gersdorff et 
legat til kirkerne i Skeby, Otterup, Lumbye og Lunde 
(alle Lunde Hrd.) samt Herrested (Svendborg Amt), på 
1.000 sletdaler. Dette beløb var 1748 vokset til 1.000 
rdlr., således at hver kirke modtog renten af 200 rdlr.8 

Skeby Kirke er omtalt første gang i et brev skrevet 
1394 af biskop Theus Podebusk (»Skybby«). 1 Bortset 
fra biskop Jacob Madsens oplistning af sine forgænge-
res visitatser 1455, 1457 og 1473 samt at kirken bidrog 
med ti mark under landehjælpen 1524,2 synes der ikke 
at eksistere oplysninger om kirkens historie i middel-
alderen. 3 
 Ejer- og patronatsforhold. Etatsråd Christoffer Sehested 
til Nislevgård erhvervede 1685 patronats- og kaldsret-
ten til kirkerne i Skeby, Otterup og Lumby. 4 I den 
forbindelse blev det specifi ceret, at Skeby Kirkes tiende 
udgjorde 20 tdr. 4 skæpper hartkorn samt indkomsten 
af det tilliggende landgilde: en gård i Skeby samt en i 
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Fig. 1. Kirkens omgivelser set fra vestsydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Surroundings of the church seen from 
west-southwest.
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Skeby Kirke ligger på østsiden af Ørritslev Gade 
umiddelbart syd for Ørritslev og omgivet af mar-
ker til de øvrige sider. At kirken ligger i Ørrit-
slev ejerlav, men tager navn efter Skeby ca. 500 m 
sydøst for kirken, er formentlig forklaret ved, at 
præstegården altid har ligget hér.13 
 Kirkegården er trapezformet med kirken lig-
gende i den nordlige del. Formen er resultatet 
af en udvidelse 1885, hvor den hidtil kvadratiske 
kirkegård fi k mindre tilføjelser mod syd og vest. 14 
Desuden blev et 3,8 m bredt stykke mod nord i 
starten af 1900-tallet tilføjet som kørevej til det 
nyopførte †ligkapel (jf. ndf.), og siden er en smal 
strimmel lagt til øst for kirken.
 I løbet af 1800-tallets første årtier blev kirke-
gården løbende planeret, men ikke beplantet.15

Det halve beløb skulle benyttes til løbende reparatio-
ner, den anden halvdel uddeles til fattige. Legatet blev 
uddelt indtil 1910.
 Anneksforhold. Hjadstrup har muligvis ligget anneks 
i en periode efter reformationen, eftersom fl ere perso-
ner 1581 bevidnede, at Per Markussen og hans hustru 
Maren havde overtaget Hjadstrup præstegård fra de-
res sognepræst, Hr. Peder, »som da bode y Skyby, og 
thiente hannum«.9 Hvis præstegården således tilhørte 
Skebys sognepræst, er det overvejende sandsynligt, at 
Hjadstrup engang var anneks til Skeby,10 mens det bå-
de 1590 og 1755 er nævnt, at Otterup var anneks til 
Skeby.11

 Et sagn vil have, at Skeby Kirke oprindeligt lå på 
Kirkebjerg, men blev fl yttet til sin nuværende plads for 
at komme i sikkerhed fra sørøvere, efter de en nat stjal 
kirkeklokken.12 Sagnet er vel opstået som forklaring 
på det mærkværdige forhold, at kirken er rejst ved Ør-
ritslev og ikke i selve Skeby.

Fig. 2. Luftfoto af kirken. Foto Aalborg Luftfoto 1948/52. – Aerial photo of the church.
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og bestod af fem store stolper med skråtstillede 
bjælker.18

 Bygninger. Et graverkontor blev opført 1978 i 
pudsede mursten og røde vingetegl (arkitekt 
Ebbe Lehn Petersen, Odense),7 og udvidet 1999 
(Tegnestuen Kildegården, Odense).19 
 †Bygninger. En kirkelade er nævnt 1590, fordi 
dens tag var forfaldent. 20 En ældre redskabs- og 
toiletbygning (jf. fi g. 2) blev opført i kirkegårdens 
nordøstre hjørne, hvor også et †ligkapel blev rejst 
i 1900-tallets første årtier.7 

 Hegn. Kirkegården hegnes på alle sider af et 
lavt kampestensdige, der mod Ørritslev Gade er 
suppleret med en bøgehæk lige inden for diget. 
Kampestensdiget har gammel hævd og er nævnt 
både 1590 og i forbindelse med reparationer 
igennem hele 1600-tallet.16 
 Indgange. Hovedindgangen er placeret sydvest 
for kirken ved Ørritslev Gade og omfatter en kø-
reindgang med dobbelte stakitlåger af støbejern 
hængt i rektangulære granitpiller med pyrami-
despir. Yderligere en køreindgang, med dobbelte 
stakitlåger hængt i jernstolper, er etableret 1998 
i det nordvestlige hjørne og tjener primært som 
adgangsvej til det tilstødende graverkontor.7 
 †Indgange. 1664 manglede den ene af kirke-
gårdslågerne, og den tilhørende rist skulle repa-
reres.17 To år senere udførte smeden håndtag og 
klinker til lågerne samt lænker til bommene. 18 To 
†kirkeriste af træ blev anskaffet 1670.18 En port 
og nogle låger blev fornyet 1672, men allerede 
1679 måtte man sætte en ny låge for kirkegår-
den.18 På dette tidspunkt må indgangen have 
været en regulær, muret port, for 1681 betalte 
kirken en murermester og en karl for to dages 
arbejde med at rense mursten fra den nedfaldne 
kirkeport.18 En ny †kirkeport stod færdig 1684 

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af R. Rasmussen 
1794. – Cadastral map.

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af Ebbe Lehn Petersen 1988, suppleret og tegnet af 
Martin Wangsgaard Jürgensen 2018. Signaturforklaring s. 11.– Plan. Key on 
p. 11. 
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 Skibets mure er bygget over en let fremskudt, 
rejst syld af kløvede kampesten. I facaderne er 
murene hovedsagelig opført i kløvet kamp, mens 
der inde i kirkerummet primært er anvendt he-
le marksten. Skibets bevarede østre hjørner er 
imidlertid sat med granitkvadre (jf. fi g. 47), hvilket 
formentlig også har gjort sig gældende for de 
øvrige hjørner; et forhold, der bestyrkes af de 
kvadre, som sidder indmuret i langhuskorets og 
kapellets facader. Kirkens grundplan har med al 
sandsynlighed været den traditionelle, men det 
kan bemærkes, at langmurene divergerer fra vest 
mod øst; i vest er skibet ca. 8,4 m bredt, mens det 
ved de gamle østhjørner kun måler ca. 7,7 m i 
bredden.
 Begge de †romanske døre er forsvundet. Skibets 
søndre dørsted er fortsat i funktion, men for-
mentlig o. 1595, hvor der pågik arbejder på tår-
net (jf. s. 4860), blev det udvidet i bredden og 
afsluttet med et kurvehanksbuet stik for så senere 

BYGNING

Kirken er en romansk bygning rejst i hele og kløvede 
kampesten. I løbet af 1400-tallet er bygningen blevet 
udvidet med tilbygninger i munkesten. Kronologien er 
usikker, men skibet blev givetvis først forlænget mod 
vest. Det gamle kor blev endvidere nedrevet og erstat-
tet af et nyt, jævnbredt med skibet, hvorved bygningen 
blev omdannet til et langhus. Endelig er et våbenhus 
tilføjet ved skibets syddør, givetvis i årene kort før re-
formationen. 1595 lod Niels Skinkel et tårn opføre 
over skibets vestforlængelse, og på samme tid blev et 
gravkapel bygget ud for korets østgavl. Orienteringen 
er omtrent solret med en let afvigelse mod syd. 

Af den romanske kirke er kun bevaret skibets lang-
mure. De østre hjørner står intakte, og det er der-
for muligt at få et indtryk af bygningens besked-
ne dimensioner, hvilket kendetegner en del af de 
romanske kirker på Nordfyn. Skibet har således 
været ca. 12 m langt med et formentlig halvt så 
langt †kor i øst. 

Fig. 5. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the south.
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 En række senmiddelalderlige ændringer og tilfø-
jelser, alle udført i munkesten i munkeskifte, har 
udvidet den lille kirke mod både øst og vest. Til-
bygningernes kronologi lader sig ikke fastslå med 
sikkerhed, men vestudvidelsen er formentlig rejst 
først, samtidig med at skibet blev forhøjet, hvor-
efter det eksisterende kor blev nedrevet og erstat-
tet af et nyt, jævnbredt med skibet. Endelig er et 
våbenhus opført foran skibets syddør.
 Skibet blev, sikkert i løbet af 1400-tallets første 
halvdel, forlænget mod vest med en tilbygning, 
der udvendig måler ca. 5,4 m i øst-vestlig ret-
ning. Vestudvidelsen er opført over en rejst syld 
af udkragede kampesten i facaden og bygget ind 
over skibets gamle vestgavl. Murenes øvre afslut-
ning er forsvundet, da tårnet blev opført, men 
det fremgår, at gesimshøjden har ligget et mindre 
antal skifter over skibets, hvorved vestudvidel-
sen har stået med et selvstændigt sadeltag med 
spidsgavle i øst og vest. I det indre er der stedvis 
indmuret kløvet kamp i murlivet, og mindre par-
tier af romansk murkerne stikker frem gennem 

igen at blive suppleret med moderne teglsten (fi g. 
11 og 15). Skibets norddør er blændet med klø-
vet kamp, og et nyere, sekundært vindue (jf. s. 
4864) har fjernet størsteparten af det tilmurede 
parti, men dørstedet tegner sig dog fortsat med 
svage spor nederst på facaden. 
 Der er bevaret spor efter tre †vinduer. Det bedst 
bevarede sidder omtrent midt på nordmuren (jf. 
fi g. 6). Åbningen, der nu er blændet med mun-
kesten, har været ganske bred (ca. 90 cm). På 
sydsiden ses spor efter to formentlig tilsvarende 
vinduer, ligeledes blændet med munkesten. En 
lysåbning har siddet omtrent over for nordsidens 
åbning, men næsten alle spor er forsvundet, da 
man udførte et nyt vindue på stedet i slutningen 
af 1800-tallet (jf. s. 4864). Fra loftet over våben-
huset (jf. fi g. 16) ses en rest af endnu et vindue, 
hvis stik er opmuret af kun groft tildannede ki-
lesten.  
 I det fl adloftede indre er alle detaljer forsvun-
det. Det samme gælder de oprindelige gavltre-
kanter.

Fig. 6. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Church seen from the north.
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det ved en skalmuring under opførelsen af tårnet. 
Vestgavlens facade står stort set intakt indarbej-
det i tårnets vestmur. Gavlspidsen har fremstået 
med en enkel blændingsudsmykning, der fortsat 
er bevaret. Et savskifte, tvedelt af det spejl, hvori 
tårnrummets vestvindue har siddet, markerer 
den gamle gesimshøjde. Herover løber en frise 
af store, rudeformede blændinger. Det domine-
rende motiv er imidlertid et tilnærmelsesvis cen-
tralt anbragt, ligearmet kors med korsede ender, 
der øverst fl ankeres af mindre, rudeformede små-
blændinger. Vestgavlens inderside er, præcis som 
østgavlen, helt skalmuret. 
 Skibets forhøjelse med ca. fem skifter er sandsyn-
ligvis udført omtrent samtidig med vestudvidel-
sen og var givetvis en forberedelse til hvælv, der 
aldrig er opført. Udvendig afsluttes murene efter 
forhøjelsen af en tredobbelt falsgesims. I skibets 
vestre hjørner ses således ansatser til hvælv, mens 

væggene i rummets østre hjørner. Det fl adloftede 
rum slutter sig til skibet ved en spidsbuet arkade 
muret i moderne teglsten (jf. fi g. 37). Åbningen 
var oprindeligt ligeledes spidsbuet, men væsent-
ligt højere (jf. fi g. 12), således at buens top sad 
over skibets træloft.21 Rummet oplyses fra nord 
og vest af to rundbuede lysåbninger, der ligner 
kirkens øvrige vinduer (jf. fi g. 7). I udgangs-
punktet var vinduerne imidlertid højere, afdæk-
ket med fl adbuet stik og indvendig udstyret med 
mindst to false. I facaden har vinduerne siddet i 
et højtrejst, nu blændet †spejl, der har hævet sig 
op i den vestre gavltrekants udsmykning.
 Mod øst står den nedre del af vestudvidelsens 
galvtrekant indlemmet i tårnets østmur. Gavlen 
ses dog kun fra øst, idet den mod vest er forsvun-

Fig. 7. Tårnet set fra vest (s. 4855). Foto Arnold Mik-
kelsen 2017. – Tower seen from the west.

Fig. 8. Korets gavltrekant, delvis skjult bag kapellet (s. 4859). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pediment of the chancel, 
partly concealed by the chapel.
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 Langhuskoret er opført sidst i middelalderen og 
erstattede det romanske kor. Det nye kor, der er 
bygget på en rejst syld af kampesten, som stikker 
frem i facaden, er udvendig i tegl. Den søndre 
facade bærer i høj grad præg af moderne skal-
muringer, mens nordsiden står næsten intakt. 
Øverst afsluttes murene af en dobbelt falsgesims, 
hvis nedre led er usædvanligt ved at være hele 
tre skifter højt. Indvendig er væggene opført i 

der i skibets sydøstre hjørne står en én sten bred, 
murpillelignende klods, der strækker sig ca. 265 
cm op fra gulvet (jf. fi g. 18). Dette kunne meget 
vel være resterne af en forberedt hjørnepille. I ny-
ere tid er pillen blevet ført op til loftshøjde med 
tegl i normalformat. Vestforlængelsens gesimser 
sidder, som nævnt, over skibets, og en yderligere 
forhøjelse af skibet var derfor givetvis påtænkt, 
uden denne blev gennemført. 

Fig. 9. Koret med skråt udmurede østhjørner (s. 4859). Foto Arnold Mikkelsen 2017. 
– The chancel with diagonally fi lled-in eastern corners.
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 Over korets østende står gavltrekanten med ni 
kamtakker og en blændingsudsmykning, der rejser 
sig fra en frise af kvadratiske småblændinger, som 
markerer gavlfoden (fi g. 8 og 10). Udsmykningen 
består af tre spidsbuede højblændinger, der fl an-
keres af småblændinger (cirkler og kvadrater samt 
en enkelt båndblænding) og korte savskifter. En 
del af gavlen og gavltrekantens udsmykning dæk-
kes nu af gravkapellet fra renæssancen (jf. s. 4884). 
 Våbenhuset er bygget i middelalderens sidste år 
ud for skibets syddør over en stedvis rejst syld. 
Øverst afsluttes murene i øst og vest af en ny, 
profi leret falsgesims. Tilbygningen er i vid ud-
strækning skalmuret i nyere tid, hvorfor oprin-
deligt murværk kun står synligt i fl ankemurenes 
facader. Hele bygningen bærer præg af en mo-
derne restaurering, der formentlig er udført i 
begyndelsen af 1900-tallet og har berørt næsten 

marksten, der givetvis er genbrugt fra det ned-
revne kor. Rummet har tilsyneladende aldrig haft 
vinduer i nord eller øst, men oplyses i syd af et 
vindue fra 1800-tallet, der ligner kirkens øvrige 
lysåbninger (jf. s. 4864). Dette har givetvis erstat-
tet et senmiddelalderligt vindue på samme sted. 
 I det indre (fi g. 9) står langhuskoret i forbin-
delse med resten af kirken gennem en spids kor-
bue, der er næsten jævnbred med skibet, og, som 
hovedparten af triumfmuren, er opført samtidig 
med korudvidelsen på stumper af skibets ro-
manske østmur. Østligt i nordvæggen er der en 
skabsniche (jf. s. 4877), der hører til den oprin-
delige rumindretning. Korrummet dækkes af et 
samtidigt krydshvælv, der hviler på forlæg i mu-
rene. I øst løber ribberne, noget usædvanligt, ned 
i skråtudmurede hjørner (fi g. 9) uden egentlige 
piller. Mod vest optages ribberne af tromper. 

Fig. 10. Dele af korets østre gavltrekant set fra kapellets loft (s. 4859). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Parts of the 
eastern pediment of the chancel seen from the chapel ceiling. 
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 Tårnets overdel er rejst i munkesten lagt i kryds-
skifte og fuldført 1595 på bekostning af Niels 
Skinkel (jf. fi g. 7).23 Overdelen, der er uden 
egentlig stokværksadskillelse i det indre, har 
spidsgavle mod nord og syd, mens murene i øst 
og vest øverst afsluttes af en dobbelt falsgesims. 
De relativt spinkle mure er indvendig forstær-
ket med liséner og står med åbne bomhuller 
(fi g. 12). Mens arbejdet på tårnoverdelen stod på, 
er tårnrummets vinduer formentlig indsat eller 
ommuret, hvorved rummet blev udstyret med to 
kurvehanksbuede †lysåbninger, en i nord og en i 
vest, som efterfølgende er afl øst af de rundbuede 
åbninger, som nu oplyser rummet. 
 Man opnår adgang til tårnoverdelen fra skibets 
loft gennem en døråbning, overdækket med et 
fl adbuet stik, i tårnets østmur. Overdelen fi k op-
rindeligt lys gennem en fl adbuet glug på syd- og 
nordsiden. Den (†)nordre er endnu i funktion, 
men blændet ned til en lille, kvadratisk åbning. 
Sydsidens vindue er helt tilmuret, men en oval 
blænding er i facaden udført i det lukkede vin-

alle våbenhusets dele. Den brede, fl adbuede dør 
er ny, og det samme er de lavtsiddende, rundbu-
ede vinduer i øst- og vestsiden. I det fl adloftede 
indre er alle væggene skalmurede, hvilket også 
gælder skibets syddør, der ved samme lejlighed 
er blevet ommuret med fl adbuet stik i facaden 
(fi g. 11). En ny fyrretræstrappe i våbenhuset giver 
adgang til kirkens lofter og tårn.22 Mod syd står 
gavltrekanten med en ny gavlspids, udført med 
ni kamtakker og en blændingsudsmykning (fi g. 
5). Udsmykningen er udført som syv stigende, 
pibeformede blændinger afsluttet med trappe-
stik, omgivet af skaktavlsornamenter. Det er ikke 
utænkeligt, at udsmykningen afspejler gavlens 
senmiddelalderlige dekoration.
 Resterne af en †lysåbning øjnes i skibets syd-
mur, umiddelbart øst for det nuværende vindue. 
Det drejer sig formentlig om sporene efter et 
senmiddelalderligt vindue, der blev borthugget, 
da den nye lysåbning skulle indsættes. 
 Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Kir-
ken har undergået fl ere forandringer efter mid-
delalderen, hvor navnlig 1500-tallet har efterladt 
et markant aftryk på bygningen. Tårnet i vest 
blev således opført i dette århundrede, hvor også 
et kapel blev tilføjet øst for koret.

Fig. 11. Våbenhusets indre (s. 4860). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior of the porch. 

Fig. 12. Tårnets mellemstokværk (s. 4860). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2017. – Intermediate fl oor of the tower.
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†kurvehanksbuet dør med smigede vanger, brudt 
sydligt i korets østmur, forbundet kapellet med 
kirken. Døren er blændet med små teglsten af 
normalformat, men åbningen står nu som niche i 
kapellets vestvæg (fi g. 13). Rummet overdækkes 
af et grathvælv, der hviler i væggene. 
 Mod øst står kapellet med en spids gavltrekant 
udstyret med 9 kamtakker og en blændingsud-
smykning. Dekorationen er komponeret over 
seks parvis koblede, fl adbuede blændinger, der 
adskilles ved en lille konsol. Højblændingerne 
fl ankeres af to mindre, rudeformede småblændin-
ger. Lignende udsmykninger genfi ndes, trods for-
skelle i dateringen, på tårnene ved Marslev Kirke 
(s. 4323) og Stubberup Kirke (s. 4740).
 Hele gavltrekanten blæste 1999 ned og måtte 
derefter genopføres, i facaden med de oprinde-

due, hvori årstallet »1595« står skrevet med ind-
satte jerncifre. En fyrretræstrappe leder op til tag-
rummet, der fungerer som klokkestokværk. 24 De 
glatte gavltrekanter, udstyret med 11 kamtakker, 
har begge ét fl adbuet glamhul; det nordre er en 
smule bredere og lavere end sydgavlens åbning.
 Kapellet, opført forskudt mod syd ved korets 
østgavl, er omtrent samtidig med tårnoverde-
len og givetvis ligeledes rejst af Niels Skinkel o. 
1595 (fi g. 13). Murene, opført i munkesten lagt i 
krydsskifte, hviler på en rejst syld af kløvet kamp. 
I facaden indgår der stedvis granitkvadre, der 
må stamme fra kirkens romanske dele, mens der 
i bagmurenes øvre del er anvendt en del rå og 
kløvet kamp. Murene øverst afsluttes af en tand-
gesims. En døråbning, sekundært ommuret, over-
dækket af et ligeledes skalmuret, kurvehanksbuet 
spejl, er anbragt på sydsiden, mens et lille vindue, 
der også overdækkes af en kurvehanksbue, giver 
lys til kapellet fra øst. Mod nord har der siddet 
et større, kurvehanksbuet †vindue, der nu kun 
ses i kapellets indre som niche. I det indre har en 

Fig. 13. Kapellets indre set mod nord (s. 4862). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior of the chapel, looking north.

Fig. 14. Kapellets østgavl, genopført år 2000 som re-
konstruktion af den oprindelige gavl (s. 4862). Foto 
Arnold Mikkelsen 2017. – East gable of the chapel, rebuilt 
in 2000 as a reconstruction of the original gable. 
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men skibets og vestforlængelsens lofter blev også 
opsat ved den lejlighed og udsmykket af konser-
vator Mogens Larsen med geometriske mønstre 
inddelt i kvadrater (jf. fi g. 18). 28 
 Gulvet i langhuskoret dækkes af et mønster lagt 
med gule ottekantede og mindre, kvadratiske sor-
te fl iser. I resten af kirken ligger der gule teglsten 
i tværgående bånd. Kapellets gulv dækkes af store 
kvadratiske klinker af en gullig, fl ammet farve. 
Spor efter hvidgrønlig maling på nogle af klin-
kerne angiver, at gulvet på et tidspunkt har været 
malet i et (†)skaktavlslignende mønster. Gulvet i 
våbenhuset er betydeligt yngre end belægningen 
i langhuset. Kirkens teglgulve kan skriftligt føres 
tilbage til 1631, hvor der blev indkøbt sten til 
gulvene, og det fremgår af kilderne, at gulvene 
blev omlagt igen 1702.5 
 Tagværkerne over alle kirkens bygningsdele er i 
fyrretræ og af nyere dato. Der indgår spredt ege-
tømmer i alle fagene, som givetvis er genanvendt 
tømmer fra de ældre tagstole. I kilderne omtales 
allerede 1667 indkøb af tømmer til nye spær over 
kirken.18 
 Tagbeklædning. Alle kirkens afsnit er beklædt 
med røde vingetegl, der senest blev fornyet 
1975.29 Biskop Jacob Madsen beskrev 1590 kir-
ken som tækket med tegl, og 1676 indkøbes et 
større parti sten til renovering af nordsidens tag.30 
1702 fortælles det, at tegltagene over både lang-
hus og tårn er velvedligeholdte.5 
 En klokkestol på ét fag er opstillet i det søndre 
glamhul. Den er udført af eg og kan ved en ind-
skrift mindst føres tilbage til 1795.
 Opvarmning. Kirken opvarmes af et el-varme-
anlæg fra 1970. Bygningen har formentlig tid-
ligst kunnet opvarmes 1883, hvor der blev op-
stillet en †kakkelovn i skibets nordøstre hjørne, 
hvis skorsten fortsat står bevaret (jf. fi g. 17).31 Det 
nuværende anlæg afl øste en †varmluftskalorifer, 
ligeledes anbragt i skibets nordøstre hjørne.32 
 Bygningen er hvidkalket ude og inde med den 
nederste del af murene sværtet på facaderne. Ski-
bet og tårnrummets lofter er udsmykket i grå, 
grågrønne og afdæmpet brungule farver, mens 
våbenhusets gipsloft er hvidtet. 
 †Murbehandling. Fra våbenhusets loft kan der 
iagttages en rest af den senmiddelalderlige mur-

lige sten, af arkitekt Povl Edvard Hansen (Oden-
se).25 
 Vinduerne i koret, skibet og tårnrummet, der 
fortsat står med hvidmalede støbejernsrammer, 
stammer alle fra 1887, hvor bygningens lysåb-
ninger blev harmoniseret til rundbuede, falsede 
åbninger med indvendig smig (jf. fi g. 5 og 18).26 
Udhugningen til disse vinduer er ganske stor, og 
det lader sig derfor kun dårligt afgøre, hvilke der 
er helt nybrudte, og hvilke der blot er blevet til-
lempet den nye form. 
 Den i kilderne tidligst omtalte større istand-
sættelse af kirkens murværk skete 1667, hvor en 
murermester blev betalt 100 mark for at gen-
nemgå bygningen.18 1702 lod fru gehejmeråd-
inde Merethe Urne kirkens indre undergå en 
istandsættelse og bekostede en istandsættelse af 
vinduerne.5 Allerede 1733 blev der imidlertid at-
ter afsat penge til en renovering af bygningen.27 I 
nyere tid gennemgik kirken en større istandsæt-
telse 1954-55, som primært berørte inventaret, 

Fig. 15. Den i renæssancen omdannede syddør set inde 
fra skibet (s. 4860). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The 
south door, reworked during the Renaissance, seen from the 
nave interior. 
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 På syd- og vestsiden af kirken ligger der per-
legrus, mens der østligst på sydsiden og på nord-
siden er anlagt en græsplæne. En sti brolagt med 
granitfl iser løber fra kirkegårdslågen og op til vå-
benhusets dør. 

behandling, fra tiden før våbenhuset blev opført 
(fi g. 16). Kirkens mure har her stået med en gul, 
eller meget gullig, kalk, og et bredt, teglrødt ma-
let bånd har strakt sig i bygningens længderetning 
umiddelbart under gesimsen. 

Fig. 16. Rester af den senmiddelalderlige facadeudsmykning (s. 4864 f.) og romansk 
vindue (s. 4855) på skibets sydside set fra våbenhusets loftsrum. Foto Arnold Mik-
kelsen 2017. – Remains of the Late Medieval facade ornamentation and Romanesque window 
on the south side of the nave.
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jernsalterskranken formentlig er lidt yngre, o. 1880. 
Blandt kirkens nyere inventar skal særlig nævnes stole-
staderne fra 1955 og den lokale malerinde Ellen Hof-
man Bangs billede »Udfriet« fra o. 1966.
 Inventaret står i en staffering fra kirkens hovedi-
standsættelse 1954-55 med grå som den primære tone. 
Den ældste, kendte farvesætning af inventaret stam-
mer fra 1700-tallet, hvor prædikestolen og alterbordet 
begge stod i en hvidlig marmorering, som blev bevaret 
på sidstnævnte frem til 1955. I 1800-tallet blev såvel 
altertavle som prædikestol, stolestader og pengeblok 
malet i egetræsådring.

Alterbordet (jf. fi g. 18) fra 1700-tallet(?) består af 
tre fyrretræspaneler og måler 177×80 cm, 103 
cm højt. Frontpanelet har 2×3 glatte fyldinger og 
sidepanelerne to højrektangulære fyldinger. Det 
fremstår i en bemaling med sort rammeværk, blå 
detaljer og røde fyldinger. Frem mod istandsæt-
telsen 1954-55 stod det i en gråhvid marmore-
ring fra 1800-tallet.28

INVENTAR

Oversigt. Som vanligt er kirkens ældste inventarstykke 
den romanske døbefont, som hører til den meget enkle 
gruppe, der er betegnet Højbytypen. Kun lidt yngre er 
en sukkertopformet klokke, der sammen med sin tvil-
ling i Bogense Kirke er Fyns ældste. Korets vægskab 
stammer fra 1400-tallet.
 Fra tiden efter reformationen stammer dels altersta-
gerne, o. 1550, dels dåbsfadet, som er et Nürnbergar-
bejde fra 1500-tallet, der imidlertid først er anskaffet 
1660. Prædikestolen blev skænket o. 1650 af kirkeejer-
ne Laurits Skinkel og Sophie Parsbjerg. Den er skåret 
af Hans Nielsen Bang, Middelfart, i dennes let genken-
delige, viltre bruskbarokke stil. 
 I det tidlige 1700-tal skænkede Christian Sehe-
sted og Charlotte Amalie von Gersdorff et formentlig 
fransk alterbordskrucifi ks af elfenben, mens nyt alter-
sølv blev anskaffet o. 1740 fra Odenseguldsmeden Ja-
cob Lund. 
 Altertavlen er en kopi efter C. W. Eckersbergs »Bøn-
nen i Gethsemane Have« malet 1863 af Hans Peter 
Iversen og indsat i en nygotisk ramme, mens støbe-

Fig. 17. Kirkens indre set mod øst år o. 1910. – Church interior looking east.
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egetræsådring med en frakturindskrift i posta-
mentfeltet, der citerede Joh. 1,29.28 
 Hans Peter Iversen er først og fremmest kendt 
for at male dekorationsarbejder og byprospekter. 
Hans eneste altermaleri, foruden Skebys, er ud-
ført i 1880’erne til Falslev Kirke (Randers Amt) 
som en kopi efter Anton Dorphs »Vejen til Em-
maus« (1878) fra Emmauskirken, Frederiksberg.
 †Altertavler. 1) Nævnt 1590, da biskop Jacob 
Madsen visiterede kirken og beskrev dens alter-
tavle som rummende ‘en stor Jomfru Anne’ – for-
mentlig en fremstilling af Anna Selvtredje – der 
blev fl ankeret af  Skt. Budolf og en munk, mens 
fl øjene viste Skt. Catharina og Skt. Kristoffer.20 
 2) O. 1725, en stor, gipset og forgyldt ramme, 
hvori alterbordskrucifi kset (jf. ndf.) var opstillet 
på en baggrund af sort fl øjl. Rammen må antages 
at være udført specifi kt til krucifi kset og derfor 
stamme fra tiden efter Sehesteds hjemkomst til 

 †Antependier. 1) O. 1700, bekostet af Merete 
Urne,5 af rødt skarlagen og prydet med detal-
jer i sølv. 2) 1800-tallets slutning (jf. fi g. 17), af 
rødt fl øjl med guldkors.28 Det blev fjernet under 
istandsættelsen 1954-55.28

 En †alterdug af hvidt damask blev bekostet af 
kirkeejer Merethe Urne o. 1700.5

 Altertavlen (fi g. 19), 1863, er et nygotisk ram-
meværk prydet med stiliserede krabbeblade og 
fl ankeret af slanke søjler med fi aler, hvis baser er 
ført ned til gulvet bag alterbordet. Det er udført til 
dekorationsmaler Hans Peter Iversens kopi efter 
C. W. Eckersbergs maleri »Bønnen i Gethsemane 
Have« fra Vor Frue Kirke, Svendborg (1824-25, 
DK Svendborg 327). Billedet, der måler 145×120 
cm, er signeret »H.P. Iversen 1863«. Rammen har 
siden 1954-55 stået i en bemaling af to gråtoner 
med citat af Luk. 22,42 anført med guldantikva i 
postamentfeltet. Bemalingen erstattede en ældre 

Fig. 18. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Church interior looking east.
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pladen er stemplet Odenses samt Jacob Lunds 
mærker,35 mens der under foden er indgraveret 
»Skeby Kirke« med skriveskrift.
 Den tilhørende disk (fi g. 20) er cirkulær og 
måler 13,8 cm i tværmål. Under bunden ses de 
samme sølvmærker og indskrifter som på kalken; 
derudover en sikkerhedsmærkning. Altersættet 
blev stjålet 1994, men genfundet året efter.36 

Danmark 1721. Den var i anvendelse frem til 
1863. 33

 Altersølv. 1) (Fig. 20), o. 1740, udført af Jacob 
Lund, Odense.34 Kalken er 24 cm høj, dens fod er 
fl ad med et konvekst led, der formidler overgan-
gen til den brede standplade. Skaftet er spinkelt 
med fl adovalt midtled, og bægret har høje, om-
trent lodrette sider og rundende bund. I stand-

Fig. 19. Altertavle med Hans Peter Iversens kopi efter C. W. Eckersbergs »Bønnen i 
Gethsemane Have«, 1863 (s. 4867). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altarpiece with 
Hans Peter Iversen’s copy of C. W. Eckersberg’s “The Agony in the Garden”, 1863.
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og lyseskålen er ligesom skaftet prydet med cise-
lerede, parvise ringe. Beslægtede stager kendes fra 
eksempelvis Odense Skt. Hans Kirke, Tommerup 
og Brylle (s. 1362, 3289 og 3329).

 *2) 1994, udført af Sjødahl for C. Antonsen. 
Sættet blev anskaffet efter tyveriet af nr. 1. Da 
dette imidlertid blev genfundet, benyttes det ny 
altersølv nu, bortset fra oblatæsken (jf. ndf.), i 
Gerskov Kirke, hvorunder det er beskrevet nær-
mere (s. 4894).
 †Altersølv. 1) Nævnt 1590 som en forgyldt kalk 
og disk, der blev skænket af en Mogens Eriksen. 
 2) O. 1600, skænket af Hans Mule til Nislev-
gård (†1602).37 Sættet er formentlig identisk med 
det ‘gamle’ sæt, der er nævnt 1702.5

 Oblatæske, 1994, udført af Erik Sjødahl Ander-
sen for C. J. Antonsen, Odense. Den koniske æske 
måler 11,5 cm i tværmål og er 5 cm høj; låget 
mangler. Under bunden er med versaler indgra-
veret »Skeby Kirke/ 1994«, og den er stemplet 
med fabriks-, mester- og lødighedsmærke: »C. 
Antonsen/ Sjødahl. A/ Sterling/ 925S«. Oblatæ-
sken hører til det ny *altersølv (s. 4894).
 Alterstager (fi g. 21), o. 1550. De 40 cm høje 
stager er af gotisk type, foden er lav med profi -
lerede afsæt, cylinderskaftet har tre fl adovale led, 

Fig. 20. Altersæt, udført o. 1740 af Jacob Lund, Odense (s. 4868). Foto Arnold Mik-
kelsen 2017. – Communion set, c. 1749 by Jacob Lund, Odense.

Fig. 21. Alterstager, o. 1550 (s. 4869). Foto Arnold 
Mikkelsen 2017. – Altar  candlesticks, c. 1550.



4870 LUNDE HERRED

himmelvendt. Hår og skæg er sirligt udskåret i 
store bølger, og om hovedet er en spinkel tor-
nekrone, der mangler et stykke over højre øre. 
Med begge hænder udfører han en velsignende 
gestus. Kroppen er spinkel, men muskuløs, og om 
hofterne holder et reb lændeklædet på plads. Fi-
guren er monteret på et nyere 65 cm højt kors af 
eg med base i tre afsæt. Øverst på korsstammen 
hænger en indskriftseddel af elfenben med ind-
graverede versaler: »INRI«. 
 Krucifi kser som dette blev skåret i stort antal og 
med minimale forskelle i såvel Frankrig som Spa-
nien, De Habsburgske Nederlande og Tyskland.39 
Selvom Christian Sehested havde opholdt sig i 
fl ere af disse lande, taler det for, at krucifi kset er af 
fransk oprindelse og stammer fra tiden o. 1700, at 
Christian Sehested benyttede det i sit private ka-
pel, mens han var ambassadør i Frankrig. 40 Efter 
hjemkomsten til Danmark 1721 skænkede han 
det til Skeby, og det indgik siden i †altertavle nr. 
2 (jf. ovf.). Alterbordskrucifi kser af denne type er 
forholdsvis sjældne i Danmark.41

 †Alterbøger. 1-2) Nævnt 1664, to bibler, hvoraf 
den ene var i folio; 1670 er det nævnt, at en al-
terbog mangler.18 3) Anskaffet 1676.38 4) 1683, en 
bibel, der blev betalt for over fl ere terminer.18

 Alterbordskrucifi ks (fi g. 22), o. 1700, af elfenben, 
skænket af gehejmeråd Christian Sehested og 
hustru Charlotte Amalie von Gersdorff. Jesus er 
40 cm høj og hænger i udstrakte arme med be-
nene samlede. Hans hoved hælder mod venstre 
skulder, munden er åben og blikket lidende og 

Fig. 22. Alterbordskrucifi ks, formentlig fransk, o. 1700, 
skænket af kirkeejere Christian Sehested og Charlotte 
Amalie von Gersdorff (s. 4870). Foto Arnold Mik-
kelsen 2017. – Communion table crucifi x, probably French, 
c. 1700, donated by the church owners Christian Sehested 
and Charlotte Amalie von Gersdorff.

Fig. 23. Romansk døbefont (s. 4871). Foto Arnold 
Mikkelsen 2017. – Romanesque font.



4871SKEBY KIRKE

kranses af en hjort og hund-frise, som er gentaget 
på fanen. Såvel bund som fane er desuden deko-
reret med ringe af punslede småmønstre. 
 Ifølge degnen Frans Ibsens oplysning, der var 
skrevet 1660 i kirkens salmebog, blev fadet an-
skaffet på følgende måde: »A(nn)o 1658 kom 
Svendsken heri Landet om Kyndelsmisse. A(nn)
o 1660 kom hand af Landet om Alle Helgens 
dag. Adolphus Gees gav dette Vandbechen her til 
Kirken, som staar i Funten. Adolphus Gees var 
en Svensk Roesherre, som den tiid laae i Schee-
bye Præstegaard«.43 Fadet er imidlertid af ældre 
dato, og typen blev fremstillet i meget stort an-
tal i Nürnberg igennem hele 1500-tallet. Fadet 
må derfor anses for krigsbytte fra Karl Gustav-
krigene og sikkert plyndret fra en herregård el-
ler et velhavende hjem, hvor fade som dette var 
velkendt inventar.
 Dåbskander. 1) (Fig. 25), o. 1930, af messing. En 
26 cm høj kande med fl adovalt korpus og cy-
lindrisk hals, der er prydet af et reliefhjulkors og 
indgraveret »Skeby Kirke« med versaler. Den er 
stemplet »CAH« under bunden. 

 †Messehagler. 1) Nævnt 1631, en brøstfældig 
hagel, der skulle udskiftes.5 2) Nævnt 1702, en 
gammel hagel af rødt blommet fl øjl med guldga-
loner.5 3) Nævnt 1862, en blå hagel.33

 Alterskranke (jf. fi g. 18), o. 1880. Den hestesko-
formede skranke har sokkel og ottekantede mæg-
lere af gråmalet træ, dekorativt udformede balu-
stre af støbejern og nyere håndliste af eg. Typen er 
velkendt på Fyn, f.eks. Rolfsted (s. 3822) og Ot-
terup (Lunde Hrd.), og er givetvis udført af en af 
egnens jernstøberier; måske M. P. Allerup, Odense. 
Knæfaldet er polstret med lysebrunt læder.
 Døbefont (fi g. 23), romansk, af granit. Den 89 
cm høje font har fod udhugget af grålig granit 
som en omvendt terningkapitæl og en udeko-
reret kumme af rødlig granit, der er 68,5 cm i 
tværmål. Denne meget enkle udformning for-
binder fonten med dem, Mackeprang betegnede 
‘Højbytypen’, og som især kendes fra egnene 
omkring Odense, herunder Højby (s. 3995), Da-
lum (s. 2853), Tommerup (s. 3290) og Fraugde (s. 
3558). Fonten, der 1590 stod i tårnrummet, er nu 
opstillet i korets nordvestlige hjørne.20

 Dåbsfad (fi g. 24), et 1500-talsarbejde fra Nürn-
berg i drevet messing, diameter 57,2 cm.42 I bun-
den ses en fremstilling af Bebudelsen, der om-

Fig. 24. Dåbsfad, udført i Nürnberg i 1500-tallet (s. 
4871). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Baptismal jug, 
made in Nuremberg in the 1500s.

Fig. 25. Dåbskande, o. 1930 (s. 4871). Foto Arnold 
Mikkelsen 2017. – Baptismal jug, c. 1930.
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Fig. 26. Prædikestol, 1650, skåret af Hans Nielsen Bang (s. 4873). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pulpit, 1650, carved 
by Hans Nielsen Bang.
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dens overkant med højre. Ved hans fod ligger lø-
ven. 3) (Fig. 31) Lukas holder med venstre hånd 
den åbenstående bog foran sig, mens oksen står 
ved hans fod. 4) (Fig. 32) Johannes, der med beg-
ge hænder holder sin bog foran brystet; ved foden 
står ørnen med udslåede vinger. 
 Fagene adskilles af fremspringende hjørner, 
hvor diminutive kvindefi gurer står under store, 
englehoveder. Den ene af kvinderne spiller lut, 
mens de to øvrige står med hænderne i gestusser, 
der viser, at de har holdt noget i hænderne. 
 Postamentet er glat og indrammes af profi llister, 
mens postamentfremspringene er prydet af ud-
skårne vrængemasker. Tilsvarende er frisen ind-
rammet af en tandsnits- og en fl ammeliste, mens 
der på fremspringene er monteret bruskbarokt 
foldeværk. Under stolen er der i 1955 (jf. 17-18) 
monteret glatte hængestykker med rifl et under-
side.28 
 Mod opgangen er en låge med højrektangulær 
fylding, hvis nedre profi l har et tandsnit. Tre tvær-

 Prædikestol (fi g. 26-32), 1650, udført af Hans 
Nielsen Bang, Middelfart, og skænket af Laurits 
Skinkel og hustru Sophie Parsberg. Den består af 
en kurv i fi re fag, en samtidig opgangslåge og en 
opgang fra 1954. 
 I kurvens fag etablerer fl ammelister ovale felter 
om en bruskbarok konsol, hvorpå der er stillet 
udskårne fi gurer af evangelisterne. Figurerne er 
alle skåret i Hans Nielsen Bangs karakteristiske 
stil med vigende baghoveder, ansigter med høje 
pander, tætstillede træk og lavtplacerede ører, der 
fl ere steder er reduceret til blot en hudfold på 
kæbebenet (jf. fi g. 27 og 32). Kroppene er volu-
minøse, men bortset fra topmaverne skjult under 
rige foldekast, mens hænder og fødder er frem-
hævet i kraft af deres størrelser. Fra opgangen ses: 
1) (Fig. 29) Mattæus, der står med opslået bog og 
højre hånd rettet frem foran sig, så kappen slår et 
stort slag hen over den. Ved hans fod sidder den 
lille engel med blækhuset. 2) (Fig. 30) Markus, 
der holder bogen i venstre hånd og rører let ved 

Fig. 27. Prædikestol, 1650. Detalje af evangelisten Lukas (s. 4873). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pulpit, 1650. 
Detail of Luke the Evangelist.
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6,33, 2) Joel. 3,5, 3) Joh. 16,23 og 4) Matt. 25,34. 
Kun postamentfelternes indskrifter er fornyede, 
eftersom de ikke lod sig rekonstruere. Her er med 
guldversaler på sort bund anført: 1) Matt. 11,28, 2) 
Rom. 10,17, 3) Luk. 11,28 og 4) Joh. 1,14.
 På opgangsdøren er et malet billede af Peter, 
der står med en bog og en nøgle i hænderne. Den 
anden nøgle ligger ved hans fod, nær hanen, der 
galede, da Peter fornægtede Jesus for tredje gang. 
Motivet kan således i samspil med indskriften tol-
kes som en påmindelse til præsten om at huske 
sit ansvar over for såvel menigheden som over for 
Kristus. 44

 Postamentfelternes oprindelige indskrift er ci-
teret i en præsteindberetning fra 1755: »A(nn)o 
1650, er denne Prædikestoel givet af Hr. Laurids 

gående lister etablerer et postament og en frise, 
begge med profi lfyldinger. 
 Opgangen fra 1954 er en åben konstruktion, 
der smalner ind opadtil, med et gelænder mon-
teret på væggen. Den erstattede en ældre (†)op-
gang (jf. fi g. 17), hvoraf det spinkle jerngelænder 
nu henstår i tårnet. Bærekonstruktionen fra 1954 
udgøres af to jernbjælker, der er muret ind i ski-
bets sydvæg. Den erstattede nogle nyere, pilaster-
prydede †bærestolper. 
 Farvesætning. Stolen har siden 1954 stået i sin op-
rindelige, delvise staffering på et tyndt, brunt far-
velag med detaljer i både forgylding, rød og grøn 
lasur på sølv og hudfarve på fi gurerne. I frisefelter-
ne er de oprindelige frakturindskrifter rekonstru-
erede. Læst fra opgangen er der tale om: 1) Matt. 

Fig. 28-29. Detaljer af prædikestolen. 28. Opgangsdør (s. 4874). 29. Første fag med evangelisten Mattæus (s. 4873).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Details of pulpit. 28. Door up to pulpit. 29. First bay with Matthew the Evangelist.
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1900-tallet havde stolen fl ere mangler på billed-
skærerarbejdet,46 og den blev sat snedkermæssigt 
i stand 1901, hvor manglerne blev udbedret med 
dele, der er udført i en stil, der adskiller sig en del 
fra de oprindelige billedskærerarbejder.14 Herefter 
blev stolen som nævnt nymalet.28 Stolen blev re-
staureret 1954-55 af konservator Mogens Larsen, 
der som nævnt afdækkede de oprindelige farve-
lag. Senest er den 2005 blevet sat snedkermæssigt 
i stand af konservator Karsten Vikkelsø Larsen.7

 Mogens Bencard tilskrev Hans Nielsen Bang 
stolen og regnede den for den »bedst og omhyg-
geligst udførte« af hans prædikestole med store 
evangelistfi gurer.47 Svend Arnvig, der tilsluttede 
sig Bencards tilskrivning, tillagde endvidere også 
Hans Nielsen Bang maleriet på opgangslågen,48 

Schinchel og Frue Sophia Pasbierg til Hersum-
gaard«. (jf. ndf.).45 Den må være slettet i forbe-
redelsen af den nystaffering, stolen fi k i det sene 
1700-tal, da kurven blev marmoreret med hvid 
bundfarve og røde, blå og grå årer, mens posta-
ment- og frisefelter fi k guldindskrifter på blå 
bund.28 1901 blev den malet i en mørk egetræ-
sådring med bronzeforgyldte detaljer;14 denne er 
efterfølgende blevet opmalet to gange.
 Ændringer. Et hul i centrum af kurvens gulv 
samt diverse farvespor tyder på, at der oprinde-
ligt har hængt en baldakin under kurven. At det 
ældste farvelag på de hængestykker, der nu pryder 
underdelen, er marmoreringen fra 1700-tallets 
anden halvdel, antyder, at underbaldakinen må 
være fjernet på dette tidspunkt. Ved indgangen til 

Fig. 30-31. Detaljer af prædikestolen. 30. Andet fag med evangelisten Markus (s. 4873). 31. Tredje fag med evange-
listen Lukas (s. 4873). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Details of pulpit. 30. Second bay with Mark the Evangelist. 31. 
Third bay with Luke the Evangelist.
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 †Prædikestol, nævnt 1590 som opsat ved skibets 
sydvæg.20 1631 var den i så dårlig stand, at en ny 
var nødvendig.5 Det forekommer dog tvivlsomt, 
at en ny skulle være anskaffet før den nuværende 
kom til i 1650.
 Stolestader (jf. fi g. 18), 1600-tallet, men ombyg-
get 1955 og løbende suppleret med nye gavle af 
samme form.50 De har rektangulære gavle med 
fremspringende, postamentlignende sider, der 
etablerer et bredt, højrektangulært felt midt på 
gavlen. Foroven løber to profi llister, der etable-
rer et frisefelt. De glatte ryglæn er nyere ligesom 
sæderne, der hviler på ben med en udsavet pro-
fi l. Stolene står i en staffering fra 1954-55 med 
gavle i mørkeblåt og gult, mens sæde og ryglæn 
er holdt i gråblå nuancer. 
 †Stolestader, 1600-tallet, lukkede stole med 
glatte, rektangulære gavle, hvorpå en profil etab-

men eftersom der intet konkret vides om Hans 
Nielsen Bangs malestil, må dette betragtes som 
gætværk.49 
 På grundlag af postamentets ovenfor citere-
de indskrift daterede Bencard prædikestolen til 
1650. Han tog dog et vist forbehold, da moder-
ne konserveringsundersøgelser ikke havde kun-
net dokumentere indskriften. Afskrifterne af den 
tabte indskrift forekommer imidlertid troværdige, 
dels fordi Laurids Skinkel og Sophie Parsdatter 
ejede den nævnte herregård, Hersomgård (Vi-
borg Amt), i netop årene 1647-55, dels fordi 
dateringen støttes af de stilistiske vidnesbyrd. Så-
ledes er der et nært slægtskab til Hans Nielsen 
Bangs prædikestol i Nørre Åby Kirke fra 1649 
(Vends Hrd.), hvor man genfi nder de fl amme-
listeindrammede felter og især de trutmundede 
keruber. Selvom stolen så sent som 1702 blev 
betegnet som ‘ny’, er der altså ingen væsentlige 
grunde til at betvivle rigtigheden af oplysnin-
gerne i præsteindberetningen 1755.5 

Fig. 32. Prædikestolens fjerde fag med evangelisten 
Johannes (s. 4873). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – 
Fourth bay of pulpit with John the Evangelist.

Fig. 33. Vægskab fra 1676, indsat i korets middelalder-
lige vægniche, (s. 4877). Foto Arnold Mikkelsen 2017. 
– Wall cabinet from 1676, set in the medieval wall niche of 
the chancel. 
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cm dybt. Det er beklædt indvendig med eg og 
lukkes af en låge beslået med tætstillede jernbånd. 
Låsen har fi re gribere og betjenes med to nøg-
ler. Skabet, der er indrettet i en niche i muren, 
blev udført med henblik på opbevaring af kirkens 
‘ornamenter og inventarier’.18 Istandsat 1954-55, 
bl.a. ved fornyelse af enkelte hængsler og hjørne-
bindinger. Indmuret i den sengotiske vægniche i 
korets nordmur (jf. s. 4859).
 Pengeblok (fi g. 35), 1800-tallets første halvdel. 
Den 84 cm høje blok er formet som en trekvart-
søjle med cirkulær base og kapitæl. Oversiden er 
konkav og forsynet med en pengerille; den har si-
den 1955 stået på en femsidet etræsbase. Den for-
reste halvdel af toppen er udført som en hængslet 
låge, der giver adgang til det indre og sikres med 
et jernbånd med overlæg til lås, der er boltet fast 
til det panel, blokken står opad ved indgangen fra 
våbenhuset. Blokken blev istandsat og malet i brun 
ådring ved kirkens istandsættelse 1955. En tilsva-
rende blok står i Otterup Kirke (Lunde Hrd.).

lerende et frisefelt. Stolene stod i 1900-tallet i 
egetræsådring.7 Deres enkle udformning gør dem 
svære at datere; hvis de blev indrettet i 1600-tal-
lets første årtier er det dem, der både 1631 og o. 
1670 trængte til at blive repareret. 51 1672 repare-
res nogle af kvindestolene.51 Stolestaderne havde 
oprindeligt låger.
 Otte løse stole, tegnet af Børge Mogensen (mo-
del J39, kaldet ‘Folkestolen’), af eg med fl ettet 
sæde, er opstillet langs korvæggene.
 †Skriftestol, nævnt 1676, da lågen blev fornyet 
med en ‘panelleret dør’.51

 Særlige rumindretninger. Et mindre afl ukke er 
indrettet til præstens brug bag altertavlen. Det 
afgrænses af genanvendte fyldingspaneler, som 
svarer til alterbordets, bortset fra et enkelt panel, 
der har to tværrektangulære fyldinger. Indgangen 
er etableret mod syd, hvor et af panelets fag er 
hængslet.
 Vægskab (fi g. 33), 1676, udført af en snedker og 
beslået af ‘en smed i Bogense’,18 92×40 cm, 54 

Fig. 34. Pengetavle, 1800-tallet (s. 4878). Foto Arnold 
Mikkelsen 2017. – Poor box, 1800s.

Fig. 35. Pengeblok, 1800-tallets første halvdel (s. 4877). 
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Poor box, fi rst half of 
1800s.
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Fig. 36. Kirkens orgel, bygget af Bruno Christensen Orgelbyggeri (s. 4879). Foto Arnold Mikkelsen 
2017. – The church’s organ.
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 Orgel (fi g. 36) 1967,52 med 5 stemmer, ét ma-
nual. Bygget af Bruno Christensen Orgelbyg-
geri, Terkelsbøl. Disposition: Manual (C-g3): 
Gedakt 8', Spidsgambe 8', Oktav 4', Rørfl øjte 
4', Oktav 2'. Opstillet i kirkens tårnrum (jf. fi g. 
37) op ad vestvæggen, i nordre side, således at 
det friholder det centrale vestvindue. Enkeltfel-
tet facade med kromatisk opstillede facadepiber. 
Orgelhuset, der er forsynet med fl øjdøre, følger 
i sin øvre kontur facadepibernes længde. Frem-
står i støvetgrøn bemaling med detaljer i gråblå 
og guld. 
 †Orgler. 1) Antagelig 1917 med 3 stemmer, ét 
manual. Bygget af Marinus Sørensen, Horsens. 
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 
8'. Pneumatisk aktion. Oprindeligt placeret op ad 
kirkens vestmur, men blev i 1953 fl yttet til tårn-
rummets sydmur. 53

 Præsterækketavlerne, o. 1940 og suppleret o. 
1988, måler 146×72 cm og er udført som en tav-
le med kraftig profi lramme. Navnene er anført 

 En pengetavle (fi g. 34) fra 1800-tallet er 80 cm 
lang med drejet håndtag og rektangulært hoved. 
Ophængt på triumfvæggens nordre vange.
 Dørfl øj (jf. fi g. 11 og 15), 1800-tallets anden 
halvdel. En dobbeltfl øj; hver fl øj har to fyldin-
ger, dels en nedre, kvadratisk, dels en øvre, slank, 
der mod skibet er udført som et romansk vindue, 
mens den mod våbenhuset er rektangulær. Står i 
grå bemaling med detaljer i lysegrå og blågrøn. I 
døren mellem våbenhus og skib. 
 †Dørfl øje. 1664/78 var det nødvendigt at forny 
fl øjen på kirkens nordside, da den ikke kunne 
skærme for snefygning og uvejr.5

 Et †pulpitur blev indrettet 1740 til ‘de unge 
folk’.40 Dets nærmere placering kendes ikke. 
 De tre salmenummertavler (jf. fi g. 18) stammer 
fra 1800-tallets slutning og måler 108×69 cm. 
De blev oprindeligt udført til skydenumre med 
profi leret ramme og tilsvarende tværlister, men er 
siden omdannet til hængenumre. Tavlerne frem-
står i lysegrå bemaling.

Fig. 37. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Church interior looking west.
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på loftet. 2) 1991, syv ringkroner til syv lys, tegnet 
af Okholm Lighting (model ‘Bejsnap’). De er op-
hængt efter plan af Ebbe Lehn Petersen (jf. fi g. 
37).7

 †Lysekroner. 1) O. 1875, to olielamper med ur-
neformet knop i ciseleret arbejde og fl adhvæl-
vet hætte. Ophængt i skibet. 2) 1896, en ‘hæn-
gelampe’ skænket af stationsforvalter Fynbo.14 3) 
O. 1925, en seksarmet lysekrone i barokstil med 
lysrefl ektorer, der var ophængt i koret.
 En lysglobe, o. 2000, af sortmalet jern, 170 cm 
høj, er opstillet i koret. 
 Kirkeskib (fi g. 39), »Anna«, bygget til kirken o. 
1930 af Carl Hansen, Otterup, men først anskaf-
fet 1994.57 Skibet, der måler ca. 58×90 cm, er 
en tremastet linjeskib. Det står i rød og sort be-
maling med detaljer i guld samt lakerede master; 
navnet er anført i versaler på agterspejlet. Op-
hængt vestligst i skibet.
 Klokke (fi g. 40), 1200-tallets anden halvdel,58 
65 cm i tværmål. Glat klokkelegeme med dob-
belte profi llister om halsen og yderligere to over 
slagringen. Ophængt i en slyngebom. 
 Da biskop Jacob Madsen visiterede kirken 
1590, hang klokken på kirkegården i en klok-
kestabel, som var i meget dårlig stand.59 27. marts 

med sort antikva på den lysegrå bund. Ophængt 
i tårnrummet. 
 †Præsterækketavle, nævnt 1755.54 Den var ud-
skåret og bar navnetræk på en slægt af præster 
ved kirken begyndende med Jørgen Hansen, 
præst 1625, og sluttende med Hans Alexander 
Schebye, præst 1733, forfl yttet til Harrested og 
siden til Lumbye, død 1765.55

 Maleri (fi g. 38), udført o. 1950 af Ellen Hofman 
Bang (signeret »EHB«) i olie på lærred, 106×77 
cm. Billedet, der bærer titlen »Udfriet«, fremstiller 
en mand, der ligger på sit dødsleje dækket af et 
hvidt lagen, hvorpå der ligger en buket blomster. 
Bag ham åbner den mørkeblå baggrund sig i en ly-
sende oval, hvorigennem Kristus, der som vanligt 
for kunstneren er afbildet som en lyshåret skægløs 
mand, modtager den afdødes sjæl. Billedet, der nu 
hænger i tårnrummet, blev udstillet i Foreningen 
for National Kunst 1966 (kat.nr. 236).56 
 Lysekroner. 1) 1955, seks ovale pendler af mat-
teret glas, der var ophængt i skibet, er nu hensat 

Fig. 38. Ellen Hofman Bangs maleri »Udfriet« fra o. 
1950 (s. 4880). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Ellen 
Hofman Bang’s painting “Redeemed” from c. 1950.

Fig. 39. Kirkeskibet »Anna«, bygget o. 1930 af Carl 
Hansen, Otterup (s. 4880). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – The church ship “Anna”, built c. 1930 by Carl 
Hansen, Otterup.
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 Sukkertopformen tyder på, at klokken er støbt 
i 1200-tallets sidste halvdel,60 og sammen med 
søsterklokken i Bogense Kirke (s. 2177) hører 
den derved til de ældste bevarede klokker på Fyn.
 En †klokke, der vejede 240 kg, er nævnt 1529 i 
fortegnelsen over de klokker, der blev inddraget 
som følge af klokkeskatten 1526.61 Da tårnet skul-
le bygges 1594, var det intentionen at lade en ny 
klokke støbe, men eftersom kirken 1631 kun eje-
de en enkelt klokke, blev dette næppe realiseret.5 

1594 var den taget ned fra klokkestablen og hen-
stillet ‘nede i kirken’, utvivlsomt med sigte på 
genophængning i det tårn, Niels Skinkel plan-
lagde at bygge hen over sommeren (s. 4860).20 
1631 trængte den til reparation,5 og 1666 blev 
‘tømmermanden’ betalt for at nedtage klok-
ken og smeden for at lave en ny aksel.18 På et 
tidspunkt før klokkens istandsættelse 1955 blev 
knebelophænget forandret ved gennemboring af 
toppen.7 Ringningen blev automatiseret 1973.7 

Fig. 40. Klokke, 1200-tallets anden halvdel (s. 4880). Foto Arnold Mikkelsen 
2017. – Bell, second half of 1200s .
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†Epitafi um, nævnt 1862 som havende ‘dobbelte 
inskriptioner og billeder’.33 Det var fjernet fra 
kirken 1871.33

 Gravsten. 1) (Fig. 41), romansk, af rødlig granit, 
159×60 cm, med affaset kant og et processions-
kors, der har fi re kugler omkring korsskæringen, 
hugget i relief på oversiden. Indmuret syd for 
tårnbuen på vangens vestside; frem til 1885 var 
den indmuret i våbenhusets sokkel.7 
 2) (Fig. 42), romansk, af gullig granit, 201×65 
cm, med et processionskors hugget i fordybet re-
lief. Indmuret nord for tårnbuen på vangen vest-
side; frem til 1885 var den indmuret i våbenhu-
sets sokkel.7

 3) (Fig. 43), o. 1555 over Hans Skinkel til Gieds 
Skougaard, †1555, og hustru (Anne Nielsdatter 
Bild), †(e. 1602). 

GRAVMINDER

Kirken rummer to romanske gravsten, begge med re-
lief af et processionskors, samt en gravsten fra 1500-tal-
lets midte, der blev lagt over Hans Skinkel og hustru 
Anne Bild, og som hører til den såkaldte »Bogense-
gruppe«. På kirkegården er endvidere to støbejerns-
monumenter fra 1851-52.
 I 1800-tallet blev fl ere af kirkens antikvarisk interes-
sante gravminder sløjfet eller fl yttet. Det (†)gravkapel, 
som kirkeejer Niels Skinkel samt formentlig Mette 
Bille lod rejse o. 1600 øst for koret, er nævnt frem 
til 1813, men blev siden sløjfet. Det samme gjorde en 
muret †begravelse, der førhen var benyttet af kirkens 
sognepræster, mens en *gravsten fra 1680 blev genan-
vendt i monumentet over inddæmningen ved Bogø 
1818. Et †epitafi um af uklar alder hang endnu i kirken 
1862, men blev fjernet kort efter, mens de to romanske 
gravsten 1885 blev udtaget af våbenhusets sokkel og 
indmuret i tårnrummets vægge.

Fig. 41-42. Romanske gravsten. 41. Gravsten nr. 1 (s. 4882). 42. Gravsten nr. 2 (s. 
4882) Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Romanesque tombstones. 41. Tombstone no. 1. 42. 
Tombstone no. 2.
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Fig. 43. Gravsten nr. 3, o. 1555, over Hans Skinkel og hustru Anne Bild (s. 4882). 
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tombstone no. 3, c. 1555, of Hans Skinkel and his wife 
Anne Bild.
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underkant: »Her liger begraven erlig og velbyr-
dig mand/ Hans Skinkel til Gierskov som døde 
1558/ hans kiere høstrv frv Ane Bild so(m) døde 
[TOMT FELT]«. Opstillet i våbenhuset;62 senest 
fra 1700-tallets midte til 1862 stod den i koret.63

 Chr. Axel Jensen placerede stenen inden for 
»Bogense-gruppen« på grund af dens slægtsskab 
med gravsten i såvel denne købstad som dens op-
land (jf. s. 2183 ff.).64 De tillagdes en stenhugger, 
der kan have haft værksted i Bogense eller måske 
Odense. Chr. Axel Jensen identifi cerede gruppens 
fællestræk, som at arkaderne hviler på en pilaster 
mellem de to personer, at arkaderne slutter tæt 
om fi gurernes hoveder, samt at anevåbenerne er 
anbragt langs stenens overkant (jf. Claus Eriksen 
og Maren Bangsdatters gravsten i Bogense Kirke, 
s. 2183). Hertil kan tilføjes den anvendte skrift-
type samt brugen af blomstermotiver i sviklerne.
  4) (Fig. 44), 1700-tallets slutning, over Nico-
line Christian(e) Wilhelmine (…), 97×66 cm af 
rød, gråsprængt kalksten. Personalia i indhuggede 
versaler, der nu er næsten helt bortslidt, og bla-
dornamenter i hjørnerne. Opstillet i ligkapellet. 
 †Gravsten. Omtalt 1755 som svarende til grav-
sten nr. 3 (»En ditto sten«), men med ulæselig 
indskrift.40 
 (†)Gravkapel, indrettet o. 1590 af Niels Skinkel 
og formentlig også Mette Bille.65 Kapellet er rejst 
øst for koret og fungerer nu som ligkapel. 1638 
var det så »ødelagt af  Vand og anden Forfalden-
hed«, at Laurids Skinkel fi k tilladelse til at rive 
bygningen ned og rejse et nyt gravkapel på korets 
nordside til sin og sin afdøde hustrus begravelse.66 
Eftersom det gamle kapel fortsat består, og intet 
antyder eksistensen af et kapel på korets nordside, 
er planen tilsyneladende aldrig blevet realiseret. I 
stedet må det ældre kapel være istandsat, og Lau-
rids Skinkel sandsynligvis stedt til hvile dér, da 
han 1670 blev begravet i kirken.67 
 O. 1693 overgik kapellet til kirkeejer Christof-
fer Sehested til Nislevgård.68 hvis familie imid-
lertid gjorde brug af et gravkapel, den nye kirke-
ejer lod opføre i annekskirken i Otterup (Lunde 
Hrd.). I det hele taget synes kapellet ikke at have 
været benyttet efterfølgende. 
 1755 stod der syv forfaldne, læderbetrukne 
†kister, både voksen- og barnekister, i kapellet,40 

 Grå kalksten, 224×123 cm. Figursten med hel-
fi gursportrætter af ægteparret. Hans Skinkel har 
kort hår og tveskæg og er iklædt rustning. Han 
støtter et sværd med begge hænder, og ved hans 
fødder ligger både hjelmen og et kranium. Anne 
Bild er iklædt fodlang kjole og hovedlin og holder 
sine hænder foldede foran brystet. De står under 
en dobbeltarkade med tandprydede bueslag, der 
bæres af pilastre smykket med volutter og roset-
ter. Kapitælerne er glatte bortset fra den midterste, 
som udgøres af et felt med indskrift i reliefversaler: 
»Ih(esus)s Crh(istu)s/ n(os)tra salus« (Jesus Kristus 
vor frelse). Sviklerne udfyldes af rosetter, og herover 
kroner en våbenfrise med ægteparrets otte våben-
skjolde stenen. Fra venstre ses: Skinkel (lilje), Skin-
kel (søblade), Skinkel (hjort), Baden, Bild, Skinkel 
(søblade), Ulfeld og Væbner/Halvegge. Personalia 
er anført med reliefversaler i et felt langs stenens 

Fig. 44. Gravsten nr. 4, 1700-tallets slutning, over Ni-
coline Christiane Wilhelmine (s. 4884). Foto Arnold 
Mikkelsen 2017. – Tombstone no.4, end of 18th century, of 
Nicoline Christiane Wilhelmine.
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 2) (Fig. 45), 1851, over sognepræst H. C. Han-
sen, *1779, †1851. 
 Støbejernskors, 159×68 cm. Et tredobbelt lil-
jekors med liljeornamenter, der udgår fra kors-
skæringen, og høj sokkel. Personalia samt bagsi-
dens citat af Matt. 5,5 er anført med reliefversaler. 
Korset er af en velkendt fynsk type.71 Opstillet 
syd for våbenhuset. 
 3) (Jf. fi g. 45) 1852, over Ingeborg Petronelle 
Hansen, f. Andersen, *1789, †1852. 
 Tavle af støbejern, 44×41 cm, med personalia 
i reliefversaler, som afsluttes af: »Salomons Ord-
sprog c 31 v 13«. Det står ved foden af hendes 
ægtefælle, sognepræst H. C. Hansens gravmonu-
ment (nr. 2). 

der endnu 1812 gik under navnet ‘Skinklernes 
begravelse’. 69 Kapellet blev sandsynligvis sløjfet i 
eller kort efter 1812, i og med man da overvejede, 
om ikke kisterne kunne ‘nedsættes under jorden’, 
eftersom ingen vedligeholdt kapellet.69

 †Muret begravelse, kaldet ‘Præstebegravelsen’, er 
nævnt 1790 som muret og med en trælåge over.70 
Den havde på det tidspunkt ikke været anvendt i 
24 år. 
 Kirkegårdsmonumenter. 1) 1848, over Anders Lar-
sen, Hessum mark. Liggesten af marmor, 35×41,5 
cm, med personalia i indhugget antikva, der er 
trukket op med sort. Øverst er hugget et relief af 
et kors og en gren. Ophængt på væggen i ligkapel-
let. 

Fig. 45. Kirkegårdsmonument nr. 2, 1851, over sognepræst H. C. 
Hansen (s. 4885) og nr. 3, 1852, over hans hustru Ingeborg Petro-
nelle Hansen (s. 4885). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard 
monument no. 2, 1851, to incumbent H. C. Hansen and no. 3, 1852, 
to his wife Ingeborg Petronelle Hansen.
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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 Brevet eksisterer ikke længere, men er omtalt o. 
1588 af biskop Jacob Madsen, jf. Jens Rasmussen og 
Anne Riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-
1604, Odense 1995, 41. Den ældste, bevarede omtale 
af landsbyen stammer fra 30. okt. 1423 (»Schiby«), jf. 
John Kousgård Sørensen (red.) Danmarks Stednavne, nr. 
14. Odense amts bebyggelsesnavne, (DaStedn), udgivet af 
Stednavneudvalget, København 1969, 151.
2 »Regnskabsbog over Indtægten af Landehiælpen 
1524-1526«, Danske Magazin 4 rk, II, 1873, 50.
3 Rasmussen og Riising 1995 (note 1), 42. E. V. Lose, 
Skeby og Otterup Sogne, Odense 1900, 112 anfører – 
uden kildeangivelse – at biskop Henning Torkildsen 
Ulfeldt, der forestod visitatserne 1455 og 1457, angi-
veligt blev begravet i kirken 1460. Lose sætter imid-
lertid spørgsmålstegn ved oplysningen, der heller ikke 
bekræftes af Dansk Biografi sk Leksikon, 3. udg., Køben-
havn 1979-84, bd. 15, 145.
4 Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i 
Danmark fra Reformationen til Nutiden, udgivet af Rigs-
arkivet (København 1892-1955), II, 1908, 562-63 (18. 
aug. 1685).
5 LAFyn. Bispark. Synsforretn.
6 Kronens Skøder 1892-1955 (note 4), III, 1941, 740 
(20. febr. 1719). 
7 NM. Korrespondancearkivet.
8 LAFyn. Pastoratsark. Journal.
9 Holger Fr. Rørdam, »Bidrag til fynske Kirkers og 
Præstekalds Historie «, Kirkehistoriske Samlinger 4 rk, II, 
1891-93, 715, 717.
10 Lose 1900 (note 3), fem anfører ligeledes, at Hjad-
strup lå anneks til Skeby i 1520.
11 Rasmussen og Riising 1995 (note 1), 117-19;  Det 
Kgl. Bibliotek. Kallske samling 377, 4o.

12 Lose 1900 (note 3), 110. Sagnet tager hverken højde 
for, at Skeby Kirke fortsat råder over en klokke fra 
1200-tallet (s. 4880), eller at kirken er rejst blot 150 
m fra Skeby Strand, der var sejlbar frem til 1682, jf. 
DaStedn (note 1). 151.
13 Jakob Kieffer-Olsen, Kirke og Kirkestruktur i Danmark 
(forventet udgivet 2019).
14 LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog.
15 LAFyn. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde.
16 Rasmussen og Riising 1995 (note 1), 117-19; LAFyn. 
Bispark. Synsforretn; Pastoratsark. Rgsk.
17 LAFyn. Bispeark. Synsforretn.; Pastoratsark. Rgsk.
18 LAFyn. Pastoratsark. Rgsk.

KILDER OG HENVISNINGER

Nedenfor er anført en oversigt over trykte og utryk-
te kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af Skeby 
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. LAFyn. Fyns bispearkiv: Synsforretninger 
og andre indberetninger 1631-1702 (med uddrag af 
regnskaber 1631-35) (Bispeark. Synsforretn.); LAFyn 
Bispeark. Visitatsprotokol 1732-1803 (Bispeark. Visitats-
prot.); Indberetninger om kirker og kirkegårde 1812-
30 (Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde). Bispeark. 
Indberetninger om kirkernes tilstand og indkomst 
1664-78 (Bispeark. Kirkernes tilstand og indkomst)
 Odense Amtsprovstiarkiv: Korrespondance angående 
Lunde, Skam og Skovby Herreder 1812-14 (Provstiark. 
Korresp.).
 Pastoratsarkiv: Regnskaber 1664-84 (Pastoratsark. Rgsk); 
Journal 1849-1924 (Pastoratsark. Journal); Diverse sager 
1760-1812 (Pastoratsark. Div. sager); LAFyn. Pastoratsark. 
Embedsbog 1849-1961 (Pastoratsark. Embedsbog).
 NM. Indberetninger: J. B. Løffl er 1882 (generelt); V. 
Steffensen 1900 (prædikestol); Mogens Larsen 1955 
(hovedistandsættelse); Kirsten-Elizabeth Høgsbro 
1980 (gravminder); Karin Vestergaard Kristiansen 2005 
(prædikestol).
 Tegninger og opmålinger. NM. Lehn Petersens 
Tegnestur 1988 (plan samt snit gennem kor og skib.

Fig. 46. 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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skylder Niels Skinkel 1.112 mark og 15 skillinger 
lybsk pga. udlæg til byggematerialer i det forgangne år. 
LAFyn Pastoratsark. Rgsk.
24 Gulv, stige og dæk i tagrummet meldes o. 1665 for-
faldent og skal udskiftes. LAFyn Bispeark. Synsforretn. 
25 NM. Beretningsarkivet. (projektbeskrivelse ved arki-
tekt Povl Edvard Hansen, 2000).
26 LAFyn Pastoratsark. Embedsbog.
27 LAFyn Bispeark. Visitatsprot.
28 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1955).
29 NM. Korrespondancearkivet. (projektbeskrivelse ved 
arkitekt Ebbe Lehn Petersen, 1975).

19 Fyns Stiftsbog 1999, 198.
20 Rasmussen og Riising 1995 (note 1), 117-19.
21 En lignende situation kan eksempelvis genfi ndes i 
Pårup Kirke, jf. s. 2655. 
22 Den ældste, omtalte trappe på dette sted er nævnt 
1631. 1702 skal der bygges en ny som erstatning for 
den ældre opgang. LAFyn Bispeark. Synsforretn.
23 Biskop Jacob Madsen beskriver 1590 kirken uden 
tårn, men 1594 fortælles det, at Niels Skinkel påtæn-
ker at fuldføre tårnet; Rasmussen og Riising 1995 (note 
1), 118. 1595 indkøbte kirken 13 læster kalk og 7.800 
mursten til projektet, og 1596 fortælles det, at kirken 

Fig. 47. Sammenstødet mellem det gamle skib og langhuskoret på kirkens sydside 
(s. 4854). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Meeting-point of the old nave and the nave-
chancel on the south side of the church.
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singør Skt. Marie Frue Kirke (o. 1700, DK Frborg 105), 
Tranebjerg Kirke (o. 1700, men først skænket kirken 
1954, DK Holbæk 2594), Skt. Ansgars Kirke (o. 1700, 
DK KbhBy, bd. 5, 414), Skt. Peders Kirke, Næstved, (o. 
1700, DK Præstø 95), Mogenstrup Kirke (o. 1700, DK 
Præstø 756), Skt. Mikkels Kirke, Slagelse (o. 1700, DK 
Sorø 207) samt Flakkebjerg Kirke (o. 1700, DK Sorø 
805) og det lidt yngre krucifi ks i Christians Kirke fra 
o. 1750-60 (DK KbhBy, bd. 4, 157).
42 Fadet er nævnt i inventariet fra 1664, LAFyn. Pasto-
ratsark. Rgsk.
43 Citeret efter Det Kgl. Bibliotek. Kallske samling 377, 
4o. Jf. også LAFyn. Topografi ca. Indb. til Jessen, Thura og 
Danske Atlas 1743-71 og HofmFund 1760 (note 40), 
231f.
44 Sven Arnvig, »Billedskæreren Hans Nielsen (Bang) 
og nogle samtidige billedskærere«, Fyns Minder 1966-
68, 227-28, tolkede Peters anden nøgle som knækket 
og så billedet som sognepræst Jørgen Hansens person-
lige »lille reformation«, idet han ikke ville tillade Peter 
begge nøglerne til Himmeriget. 
45 Det Kgl.Bibliotek. Kallske samling. 377, 4o.

46 NM. Indb. ved V. Steffensen (1900).
47 Mogens Bencard, »Hans Nielsen Bang. Billedhugger 
i Middelfart«, Fyns Minder 1962, 224. 
48 Arnvig 1966-68 (note 44), 227. Mærkværdigvis 
argumenterer Sven Arnvig for, at 1600-tallets billed-
skærere ofte udførte de malede billeder på deres arbej-
der, ved at henvise til Claus Berg.
49 Bortset fra det problematiske i at pege mod en sen-
middelalderlig billedskærer, Claus Berg, der ydermere 
vides at have samarbejdet med eksterne malerværkste-
der i både Odense Skt. Knuds og Sanderums altertavler 
(s. 532 f. og 2960 f.), var det på Hans Nielsen Bangs 
tid almindeligt udbredt, at specialiserede malere udførte 
billederne på altertavler, prædikestole og epitafi er. Et 
eksempel på dette er Hans Nielsen Bangs formodede 

30 Rasmussen og Riising 1995 (note 1), 117-18; LAFyn. 
Pastoratsark. Rgsk.
31 LAFyn Pastoratsark. Embedsbog. 
32 NM. Korrespondancearkivet (projektbeskrivelse ved 
arkitekt Ebbe Lehn Petersen, 1970).
33 C. F. Engelstoft, Kirkerne i Fyens Stift (Tillæg til Jacob 
Madsens Visitatsbog), begyndt 1853. Manuskript i NM, 
130.
34 Finn Grandt-Nielsen, Fynsk Kirkesølv (Fynske Stu-
dier XII), Odense 1983, 34-35.
35 Chr. A. Bøje, Danske guld og sølvsmedemærker før 1870, 
revideret udgave (København 1979-82), II, 1982, nr. 
4038 og 4118.
36 Morgenposten Fyns Stiftstidende 19. og 20. jan. 1995. 
37 Sættet er nævnt i inventariet fra 1664, LAFyn. Pasto-
ratsark. Rgsk.; A. Thiset, »Nogle Slægtebogs-Uddrag«, 
Personalhistorisk Tidsskrift 5. rk., VI, 1909, 7.
38 LAFyn Bispeark. Synsforretn. (jf. regnskabet for 1670).
39 Krucifi kset kan sammenlignes med eksempelvis 
den parisiske skulptør Pierre Simon Jaillots kruci-
fi ksgruppe i Victorian and Albert Museum, inv.nr. A. 
1:0-1984, men også med både et formentlig sydneder-
landsk arbejde og et samtidigt fransk eller tysk kruci-
fi ks i samme museum (inv.nr. 449-1985 og 362-1901). 
Jf. Margaret H. Longhurst, Victoria and Albert Museum. 
Catalogue of Carvings in Ivory II, London 1929, 76. 
40 Det Kgl. Bibliotek Kallske samling. 377, 4o; LAFyn. 
Topografi ca. Indb. til Jessen, Thura og Danske Atlas 
1743-71. Kildens ordlyd er identisk med Hans de 
Hofman, Samlinger af publique og private Stiftelser, Fun-
dationer og Gavebreve (HofmFund), V, København 1760, 
231 f.
41 Danmarks Kirker har for nuværende beskrevet 11 
tidlige, moderne elfenbenskrucifi kser fra følgende 
kirker: Marmorkirken (1600’erne, DK KbhBy, bd. 
5,742), Vemmetofte Kirke (1600’erne, DK Præstø 508), 
Gaunø Slotskapel (1600’erne(?), DK Præstø 775), Hel-

Fig. 48. Tværsnit af skib og kor med forslag til belysning. 1:150. Målt og tegnet af Lehn Petersens tegnestue 1988. 
– Cross section of nave and chancel with proposal for lighting.
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62 If. NM. Indb. ved J. B. Løffl er (1882) var den opstillet 
her allerede 1882.
63 LAFyn. Topografi ca. Indb. til Jessen, Thura og Danske 
Atlas 1743-71; HofmFund 1760 (note 40), 231f samt 
Engelstoft (note 33), 130.
64 Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten I-II, Kø-
benhavn 1951-53, I, 262 samt II, nr. 536-41.
65 Ifølge Lose 1900 (note 3), 154, blev kapellet opført 
1599. Der gives ingen kilde til oplysningen, som ikke 
stemmer fuldstændig overens med Kancelliets Brevbøger 
vedrørende Danmarks indre Forhold 1551f (KancBrevb), 
udgivet af Rigsarkivet, (København 1885-2005), 1944, 
446-47, 18. juli 1638, der oplyser, at kapellet var rejst 
af Laudrids Skinkels afdøde forældre, Niels Skinkel og 
Mette Bille, der først blev gift 1602.
66 KancBrevb 1944 (note 65), 446-47, 18. juli 1638.
67 LAFyn. Patstoratsark. Ministerialbog 1662-1742, fol. 
60r.
68 Lose 1900 (note 3), 154-55.
69 LAFyn. Provstiark. Korresp.
70 LAFyn. Provstiark. Div. sager; Lose 1900 (note 3), 156.
71 Aase Faye, Danske Støbejernskors, bearbejdet og udgivet 
af Jan Faye, København 1988, 90 nr. 149. Foruden de af 
Faye nævnte kors kendes typen fra Odense Assistens-
kirkegård, (s. 1691), Kerteminde Kirke (s. 2089-90), 
Bogense Kirke (s. 2202), Dalum Kirke (s. 2879), Tom-
merup Kirke (s. 3300) samt Nyborg Assistenskirkegård 
(DK Svendborg 1288-90).

læremester Anders Mortensen, der i fl ere tilfælde med 
maleren Hans Schütte (jf. Odense Skt. Knuds, s. 541 og 
758, samt Vor Frue Kirke, Nyborg (DK Svendborg 1085). 
50 NM. Korrespondancearkivet.
51 LAFyn. Bispark. Synsforretn; Bispeark. Kirkernes til-
stand og indkomst; Pastoratsark. Rgsk (for 1670).
52 Ifl g. leveringsliste.
53 Den danske orgelregistrant, Rapportbaseb #4379.
Kassationserklæring af 30. november 1966.
54 Nævnt 1755 i Det Kgl. Bibliotek. Kallske samling 
377, 4o.

55 Indskriften er fuldstændig afskrevet i Det Kgl. Bib-
liotek. Kallske samling. 377, 4o samt LAFyn. Topogra-
fi ca. Indb. til Jessen, Thura og Danske Atlas 1743-71 og 
HofmFund 1760 (note 40), 231 f.
56 If. udstillingsmærkat på maleriets bagside.
57 Morgenposten Fyns Stiftstidende 26. nov. 1994.
58 F. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker, Kø-
benhavn 1982, 12; NM. Korrespondancearkivet.
59 Rasmussen og Riising 1995 (note 1), 117-18. Niels 
Skinkel ønskede angiveligt at anskaffe yderligere en 
klokke i forbindelse med tårnets opførelse, men oplys-
ningen fra 1631 taler imod, at dette blev realiseret.
60 Uldall 1892 (note 58), 12; NM. Beretningsarkivet. Kor-
respondancearkivet. Bendt Gammeltoft-Hansen, »Løst og 
fast om fynske klokker«, Fyns Stiftsbog 1978, 65. 
61 Victor Hermansen, Klokkeskatterne af 1526 og 1601. 
Manuskript i NM, 20. 

SKEBY KIRKE

The church is mentioned for the fi rst time in 
1394. Apart from Bishop Jacob Madsen’s list of 
the inspections of his predecessors in 1455, 1457 
and 1473, and the fact that the church contri-
buted ten marks during the land levy of 1524, no 
information seems to have been preserved about 
the history of the church in the Middle Ages.
 In 1685 Counsellor of State Christoffer Sehe-
sted of Nislevgård acquired the patronage and 
advowson of the churches in Skeby, Otterup and 
Lumby. On the threshold of the 1700s the ad-
vowson was in the hands of Christoffer Sehe-
sted’s widow, Merethe Urne of Nislevgård, and 
the church followed the manor until the 1900s.
 The church may have had Hjadstrup as an 
annexe for a period after the Reformation, alt-
hough this is only indirectly suggested in a num-
ber of witnesses’ statements in 1581. In 1590 and 
1755 Otterup is mentioned as annexed to Skeby.

Building. The church is a Romanesque building 
in whole and split fi eldstone. In the course of 
the 1400s the building was expanded with ex-
tensions in medieval brick. The chronology is 
uncertain, but the nave was certainly fi rst exten-
ded towards the west. The old chancel was later 
demolished and replaced by a new one, of equal 
width with the nave, whereby the building was 
transformed into a nave church. Finally a porch 
was added at the south door of the church, pro-
bably in the years just before the Reformation. 
In 1595 Niels Skinkel had a tower built over the 
western extension of the nave and at the same 
time a sepulchral chapel was built outside the east 
gable of the chancel.

Furnishings. As usual the church’s oldest item of 
furnishing is the Romanesque font, which is of 
very simple design, but the bell is from only a 
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in 1954-55 with grey as the primary colour. The 
oldest known colour scheme of the furnishings 
is from the 1700s, when the pulpit and Commu-
nion table both stood in whitish marbling, which 
was preserved on the latter until 1955. In the 
1800s, altarpiece and pulpit, pews and poor box 
were painted with imitation oak veining.

Sepulchral monuments. The church has two Ro-
manesque tombstones, both with reliefs of a 
processional cross, and one tombstone from the 
mid-1500s, laid over Hans Skinkel and his wife 
Anne Bild, and belonging to the so-called ‘Bo-
gense group’. In the churchyard there are also 
two wrought-iron monuments from 1851-52.
 In the 1800s several of the church’s sepulchral 
monuments of antiquarian interest were moved. 
This applies not least to the (†)sepulchral chapel, 
which the church owner Niels Skinkel and pre-
sumably Mette Bille had built c. 1600 east of the 
chancel. A †sepulchral tablet of uncertain age still 
hung in the church in 1862. 

little later and along with the twin bell in Bo-
gense Church (p. 2177) it is Funen’s oldest. The 
wall cabinet of the chancel is from the 1400s.
 From the time after the Reformation come 
on the one hand a pair of altar candlesticks, c. 
1550, and on the other the baptismal dish, which 
is Nuremberg work from the 1500s, but which 
was not acquired until 1660. The pews belong 
to the 1600s, like the pulpit, which was donated 
in 1650 by the church owners Laurits Skinkel 
and Sophie Parsbjerg, and is an easily recogniza-
ble work by the woodcarver Hans Nielsen Bang, 
Middelfart. In the early 1700s Christian Sehested 
and Charlotte Amalie von Gersdorff donated a 
probably French Communion table crucifi x of 
ivory, while new altar plate was acquired c. 1740 
from the Odense goldsmith Jacob Lund.
 The altarpiece is a copy of C. W. Eckersberg’s 
The Agony in the Garden, painted in 1863 by 
Hans Peter Iversen and mounted in a neo-
Gothic frame. The furnishings are in ornamenta-
tion from the main refurbishment of the church 


