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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church viewed from the south.

LUMBY KIRKE
LUNDE HERRED
Lumby (»Lyungby«) nævnes tidligst i Kong Valdemars
Jordebog 1231, hvor den optræder som eneste lokalitet i herrederne Åsum, Odense og Lunde bortset fra
Odense by.1 Sognet tilhørte da kongens fædrene gods
(patrimonium) og var vurderet til 60 mark guld.2 Dette gods nedarvedes til Valdemar 2. Sejrs nevø, Otto 1. af
Braunschweig-Lüneburg, hvis arvinger afhændede det
til Gerhard 2. af Holsten. Da sidstnævntes stedsøn, Erik
6. Menved, stadfæstede salget 1300, fremgik det, at rettighederne også omfattede ‘det som på folkesproget
kaldes kirkelen’ (»hiis que wlgariter dicuntur kerklen«),
hvormed der formentlig sigtedes til patronatsretten.3
Præsteembedet tilhørte 1307 hr. Knud, tilsyneladende en formuende mand, der dette år afhændede sin
gård i Bjæverskov på Sjælland til Sorø Kloster.4 Det
førnævnte ‘kirkelen’ må være fulgt med, da Johan 3.
af Holsten ved mageskifte 1336 overlod blandt andet

Lumby og Stige til sin fætter Gerhard 3. af Holsten.5 På
grund af denne disposition var sognet ikke blandt det
gods, som Johan 3. afhændede til Valdemar 4. Atterdag
13536 og må da være kommet tilbage til kronen ved
kongens indtagelse af Fyn 1357.7 Sognet lå sidenhen
til Næsbyhoved som en vigtig del af dette kongelige
slots godsdrift.8 Fra dronning Christine (†1521), der
sad på Næsbyhoved, findes da også et koncept til en
præsentation på præsteembedet.9
I sidste tredjedel af 1400-tallet tilhørte embedet Jens
Eggertsen (-1466-99-) af den odenseanske patricierslægt Satzleff. Han fungerede tillige som bispens official
i Lunde Herred og deltog 1474 ved Christian I’s rejse
til Rom.10 Her fik han udstedt et afladsbrev, der gav 100
dages aflad til alle, der besøgte kirken på følgende festdage: pinse, Skt. Olavs dag (29. juli), Marias himmelfart (15. aug.), Skt. Katharinas dag (25. nov.) og kirkens
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Fig. 2. Luftfoto af Lumby Kirke set fra sydøst. Foto Aalborg Luftfoto1948-52. I KglBibl. – Aerial photograph of Lumby
Church from the south east.
indvielsesdag, eller som bidrog til dens bygningsfond
eller med inventar.11 I samme forbindelse nævnes Skt.
Katharina som kirkens værnehelgen (»ecclesie Sancte
Katarine Lyngby«).12 Under den kortvarige verdsliggørelse af domkapitlet i Odense 1474-89 (jf. s. 76) var
Eggertsen begunstiget af kongen med et kanonikat.
Han kendes desuden som oldermand for det gejstlige
helligkorsgilde, der var tilknyttet domkirkens alter af
samme navn.13 Mindre prominente var hans efterfølgere i Lumby: Peder Hordt, Markvard Marcussen Hordt
(†1530) og Henrik Hansen (†1532).14 Om deres tid
forlød det i en præsteindberetning 1707, at kirkebetjeningen var blevet varetaget af præsten til Skt. Hans
Kloster som kapellan, idet den 1532 udnævnte Anders
Knudsen (†1581, jf. †epitafium nr. 1) ikke bare var den
første lutheranske sognepræst, men også den første med
bopæl i Lumby.15 I sognet lå indtil 1549 et †kapel kaldet Helligtrefoldighedskapel (s. 5149), der senest 1530
lå til præstekaldet i Lumby.16
På reformationstiden må kirkens økonomi have været velfunderet, eftersom den ved landehjælpen 152426 svarede den højere takst af 20 mark.17 Biskop Jacob Madsen noterede da også senere (1590), at der i
sognet fandtes hele 60 tiendeydere foruden »en stor
Hob Fisker«.18 1541 blev bispetienden lagt til præstekaldet ved Albani Sogn i Odense (jf. s. 1772).19 1607

fik Odenseborgeren Christoffer Bangs enke Kirstine
livsbrev på kronens part af tienden, som var henlagt til
hospitalet i Odense, mod en årlig afgift til denne institution.20 Senere var der gentagne, mislykkede forsøg på
at annektere det indbringende sognekald til embeder
i Odense.21 Kronen, der i første halvdel af 1600-tallet havde konsolideret sine besiddelser i sognet ved
mageskifter,22 afhændede imidlertid 1685 patronats- og
kaldsretten til Christopher Sehested til Nislevgård (Otterup Sogn), der samtidig erhvervede Skeby (s. 4851)
og Otterup (s. 4901).23 Fra 1696 ejede han tillige nabokirken Lunde (s. 5029). Hans svigerdatter Charlotte
Amalie Gersdorff (1685-1757) oprettede 1730 et legat
til sine fem kirker,24 hvis kapital ved dets ikrafttræden
1748 androg 200 rigsdaler til hver af kirkerne. Heraf
var halvdelen af renten bestemt til løbende småreparationer i kirkerne, ‘nemlig vinduer, døre, tagsten og
låse samt vedligeholdelse af gulv og stole’. Den anden halvdel skulle uddeles til de fem fattigste enker i
hvert sogn.25 Kirken lå til Nislevgård (fra 1752 en del
af stamhuset Ravnholt), indtil den overgik til selveje 20.
dec. 1909.26
Gods. Kirken nød 1685 landgilde af to gårde samt
et hus i Tårup kaldet ‘Rosengård’ og et hus ‘på kirkeladen’, dvs. på den nedrevne kirkelades grund (jf. s.
5082).23
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Kirken er opført på toppen af en terrænskråning,
der adskiller det jævnt bakkede morænelandskab i vest fra strandengen langs Odense Fjord,
et kystlandskab, der dog er stærkt inddæmmet i
nyere tid. Det ældste matrikelkort (fig. 3) viser
kirken omgivet af den sydlige del af landsbyen,
der i nord har karakter af vejby. Lumby, som nu
er udbygget med parcelhuskvarterer mod syd og
vest, ligger centralt i forhold til sognets andre byer, Lumby Torp (Tårup), Anderup og Stige. Havnebyen Stige (jf. s. 5151) har udgjort et væsentligt
maritimt indslag i landbokulturen, tidligt først og
fremmest gennem sin befolkning af fiskere, men
fra slutningen af 1600-tallet i stigende grad med
søfolk og skippere, hvoraf de sidstnævnte havde
borgerskab i Odense, men bopæl i Stige.
Kirken omgives kun mod nord, øst og syd af
sin kirkegård, idet tårnets vestfacade står direkte i
skellet, hvad den også gjorde 1590.18
Kirkegården, hvis areal udgør 0,9 ha, har en irregulær plan, da den i nyere tid er udvidet mod
nord og derefter mod nordøst. Førhen udgjorde
kirkegården omtrent et nord/syd-orienteret rektangel (jf. fig. 3) på 0,35 ha.27 Muligvis er der
foretaget en udvidelse mod vest i senmiddelalderen, idet der 1986 blev konstateret en ca. 40 cm
bred fundamentrest syd for skibets vestende, som
kan hidrøre fra en kirkegårdsmur.28
1828 var kirkegården for lille og trængte til at
blive udvidet.29 Dette skete dog først 1837 ved
inddragelse af en have og en gyde syd for kirken.30 1866 nævnes atter behov for mere plads,
hvad man opnåede ved at fælde nogle træer.31
Kirkegården blev 1940-41 udvidet mod nord,32
og 1966 mod nordøst.33 Sidstnævnte afsnit er
2001 udvidet mod øst.34
Hegn. Kirkegårdens gamle afdeling hegnes af et
kampestensdige, hvorpå der står hæk, hovedsagelig
bøg og syren. De nye afdelinger omkranses af buske og træer.28 †Hegn. Kirkegårdsmuren var 1590
af kampesten og havde foroven teglmur dækket af
hulsten (munke og nonner).18 1631 var den forfalden og havde behov for forbedring med nogle
tusind mur- og tagsten.35 I 1660’erne var den ligeledes brøstfældig,35 hvad der blev forsøgt afhjulpet
med småreparationer.36 1668 sløjfede man murens
tegldækning og omsatte den som et kampestens-
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dige med græstørv. Selve omsætningen løb op i
85 mark, mens der af nye materialer blev forbrugt
25 læs marksten og et formentlig tilsvarende antal
vognlæs med græstørv til afdækning.36 Regnskaberne fra 1670’erne og 1680’erne vidner om hyppige reparationer.36 1702 omtaltes kirkegårdsmuren som en ‘gammel’ kampestensmur.35
Alle indgange er nyere. Hovedindgangen til den
gamle afdeling findes mod nordvest. Den er en
kombineret køreport og fodgængerlåge med to
slanke granitpiller og støbejernsfløje.28 Mod sydvest er en fodgængerlåge i tilsvarende materialer.
Mod øst og sydøst er henholdsvis køreport og
fodgængerlåge med jernlåger på jernstabler, den
førstnævnte er etableret 1991, den sidstnævnte er
fornyet samme år.37 Mod nord står en køreport og
fodgængerlåge i jern, hængt på høje betonpiller.
†Indgange. 1702 omtales tre indgange, henholdsvis en port og to låger med riste (jf. ndf.).35
Kirkeporten var formentlig en ren tømmerkonstruktion, idet der ved dens fornyelse 1670 kun
blev brugt træ og smedejern foruden en ny lås.38
En af de to andre indgange var på dette tidspunkt
tilsyneladende reserveret ligtog, eftersom det
1678 omtales, at ‘kirkegårdslågens mur, som de
går igennem med lig, af grunden (blev) opsat’;

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af R. Rasmussen
1793 og tegnet af Freerk Oldenburger 2018. – Cadastral map.
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desuden sattes nye stabler til lågen.36 1684 opsattes en ny kirkegårdslåge for fem mark.36
†Kirkeriste. Der behøvedes o. 1665 jern til blandt
andet riste.35 1673 var den ene rist fyldt op og
måtte renses.36 Året efter blev en ny rist fremstillet.36
Et nygotisk ligkapel er opført 1924 af ‘murermester Christiansen’.39 Bygningen har betonsokkel og blankt murværk af røde teglsten i normalformat lagt i vekselskifte. Begge gavle har
kamtakker. Vestgavlen, der ligger i kirkegårdens
østskel, har rundbuet døråbning, markeret med
stik, og prydes derover af et latinsk kors muret af
svagt fremspringende bindere. Østgavlen har to
små rundbuede vinduer. De glatte langsider har
falset gesims. Teglhængt sadeltag.
En kombineret toilet-, fyr- og redskabsbygning på
den nyere afdeling mod nord er opført o. 1967
ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen.40 Bygningen i
røde, klinkebrændte mursten har fladt eternittag
med svag hældning.
Et graverkontor fra 1991, uden for kirkegårdens
sydøsthjørne, er opført med sadeltag, i samme
materialer og samme skiftegang som kapellet

(ved arkitekterne Jette Jærndal og Hans Gravergaard,Veflinge.).37
Nord for kirkegården ved H. C. Lumbyes Vej
findes det gamle hospital, hvis fundats oprettedes
1780 af købmand Peder Eilschou og hustru Anna
Marie Becker. Hospitalsfunktionen ophørte 1928.
En †kirkelade var 1590 i »ond«, dvs. dårlig,
stand.18 Den var nedrevet før 1664, da der stod
et hus på grunden.36 En †degnebolig omtales 1643,
da sognepræst Oluf Andersen blev beskyldt for at
bruge den ‘imod skolens frihed’. Boligen skulle
derefter ‘følge skolen’ og besiddes af en degn.41 Et
†nødtørftshus i kirkegårdens sydøsthjørne opførtes
samtidig med kapellet (1924) og af samme murermester.42 Det blev nedrevet o. 1967 samtidig
med et †redskabshus.28
Beplantning. 1821 indberettedes det til stiftsøvrigheden, at kirkegården var beplantet med træer
og buske og ‘for det meste velholdt’.29 1827 blev
det dog beklaget, at enkelte ikke vedligeholdt deres gravsteder, så de groede til og vansirede helheden. Året efter blev forsømmelserne nidkært
optalt: Af 265 gravsteder var 189 vedligeholdte
og 76 forsømte.29

Fig. 4. Kirkegården (og kirken) set fra syd o. 1920. Foto i NM. – The churchyard and church seen
from the south around 1920.
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Fig. 5. Længdesnit set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Lehn Petersens Tegnestue 1994.
I NM. – Longitudinal section looking north.

BYGNING
Kirkens ældste del er vel i 1200-årene opført af kamp
og bestod af et relativt lille (†)skib og formentlig et
smallere †kor. I løbet af middelalderen gennemgik den
store ændringer. Et nyt skib af tegl, hvortil der i vest er
knyttet et tårn med samtidigt trappehus, opførtes vest
for det gamle skib, der afkortedes mod øst og indgik
som nyt kor. En apsis med halvkuppelhvælv føjedes
til korets østende. Koret fik indbygget hvælv. Endelig
opførtes et våbenhus på skibets nordside. Skibets hvælv
blev i begyndelsen af 1800-årene erstattet af et fladt
loft. Kirkens orientering er solret.

(†)Kirke. Den nuværende kirkes kor består af den
vestre del af langmurene fra et (†)skib fra en ældre
kirke. Skibets bredde øges mod øst. Bygningen er
opført af rå kamp, de nederste skifter dog kvadre,

og ses bevaret i fuld højde såvel ude som inde (fig.
9, jf. fig. 1 og 15); desuden i tagrummet (fig. 7),
hvor det nordvestre hjørne også er bevaret. Skibet har haft en †dør i syd (fig. 9). Den er placeret
langt mod vest og har vandret overligger. Dørens
bredde var ca. 80 cm. I forhold til nuværende
jordsmon er den kun ca. 150 cm høj, men man
må formode, at terrænet er hævet markant siden
denne kirkes opførelse. En eventuel norddør spores ikke. Nær bygningsafsnittets østre hjørner er
i begge langmure et relativt højt, smalt, rundbuet
†vindue, der i det ydre er tilmuret i lysningen
(fig. 9, jf. fig. 1 og 15) og i det indre i murflugten
(fig. 8). Det søndre vindue, der senere er ændret,
ses tilmuret i indre murflugt i tagrummet over
rummets senere hvælv (jf. s. 5093 og fig. 8).

Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1994, suppleret af Kirstin S. Eliasen
2018 og tegnet af Freerk Oldenburger 2019. Signaturforklaring s. 11. – Plan. Key on p. 11.
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Fig. 7. Det oprindelige skibs nordvestre hjørne (s. 5083), det nuværende kor, med spor af tagrem (s. 5092). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – The north west corner of the original nave, current chancel, with remains of sills.

Indre. Skibet har haft fladt loft og pudsede vægge, hvilket endnu ses i tagrummet (jf. s. 5092 og
fig. 7-8).
Der er flere forhold, der taler for, at der må være
tale om et skib og ikke et ældre kor. Da det nordvestre hjørne (jf. ovf.) er bevaret, kan vi fastslå, at
døren er placeret meget langt mod vest.43 Vinduernes placering nær bygningsafsnittets østre hjørner taler endvidere for, at bygningen er afkortet
mod øst.44
Den senmiddelalderlige kirke består af et nyopført
skib med samtidigt tårn vest for det romanske
skib samt en ombygning af sidstnævnte til kor,
hvortil der i øst føjedes en apsis. Rækkefølgen
mellem bygningsafsnittene kan ikke afgøres med
sikkerhed, men sandsynligheden taler dog for, at
arbejdet med vestafsnittet var langt fremskredet
inden påbegyndelsen af østafsnittet. Dog synes
skibets østgavl først indføjet efter den indledende
ombygning af østafsnittet. Sidste del af ombygningen var tilføjelse af hvælv i koret.

Ifald vestafsnittet påbegyndtes først, ville hele
den romanske kirke kunne bevares i funktion
langt ind i ombygningen. Dette er i fin overensstemmelse med sædvanlig middelalderlig praksis.
I modsat fald ville kirken i en periode udelukkende bestå af et lille kor med apsis.
Et tårn i vest (fig. 1, 11 og 15), der stort set er
jævnbredt med skibet,45 er opført af munkesten,
der i nord til en højde af omtrent 3 m er i polsk
skifte over et skifte granitkvadre, mens den resterende del er i munkeskifte. I vest når murværket i
polsk skifte til umiddelbart over tårnrummets vindue. Sydsiden er i polsk skifte i fuld højde, men
dette må skyldes senere skalmuring (jf. s. 5094).
Tårnet rejser sig i to høje stokværk og har gavle i øst og vest. Tagrummet har formentlig siden
opførelsen været indrettet som klokkestokværk.
Fig. 9. Det romanske skib med †dør og †vindue (s.
5083), det senmiddelalderlig kor (s. 5090), set fra syd.
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The Romanesque nave
with †door and †window, the Late Medieval chancel, seen
from the south.
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Fig. 8. †Vindue (s. 5083) i det oprindelige skibs sydside og spor af kalk (s. 5084). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
–†Window in the south side of the original nave and remains of limestone.

5086

LUNDE HERRED

Fig. 10. Tårnets østside (s. 5088). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The east side of the
tower.

Nord- og sydmuren afsluttes foroven af en dobbelt falsgesims. Der er to oprindelige †døre, henholdsvis i nord og syd meget langt mod vest. Den
nordre (jf. fig. 15) er synlig på ydersiden, om end
den i sin nuværende form er en rekonstruktion.
Døren er rundbuet og har et halvstensstik og herover et prydskifte af bindere på fladen. Denne og
en tilsvarende dør i syd er registreret på indersiden28 og dér markeret i pudsen. Den søndre dør er
forstyrret af et senere vindue (jf. s. 5096). I vest er
et oprindeligt fladbuet vindue under et højt spejl
med tvillingdelt stik af to spidsbuer på en aftrappet, muret konsol.46 Vinduet er dobbeltfalset såvel
ud- som indvendig. Stikkene over lysningen og
den indre fals har begge prydskifte af henholdsvis
bindere og løbere (jf. fig. 11).
Tårnrummet åbner sig mod skibet med en høj,
bred, spidsbuet åbning (jf. fig. 54) og overdækkes

af et samtidigt, højtrejst krydshvælv med retkantede halvstensribber, der løber af i hjørnerne. Af
biskop Jacob Madsens beskrivelse 1590 fremgår,
at »tornet stoer oc en Indlofft offuer en Døer;
gaar neden gemen Tornet … Et Pulpetur offuen
den Lofft i Tornet«.18 Han angiver også en dør
her på sin skitse af kirken (jf. fig. 69). 2003 registreredes en tværgående mur, som har delt tårnrummet i en østre og en vestre del.28 Sidstnævnte
har været tilgængelig ad de to ovennævnte †døre.
I fald dette svarer til de oprindelige forhold, må
det skulle tolkes som et pulpitur, som det kendes
fra flere fynske kirker f.eks. Pårup (s. 2655), Sanderum (s. 2923), Bellinge (s. 3049 med note 24),
Vissenbjerg (s. 3365 med note 41) og Davinde
(s. 3662). En højtsiddende dør i tårnrummet i
Svendborg Vor Frue Kirke (DK Svendborg 303 og
fig. 44) kan afspejle et tilsvarende fænomen.

LUMBY KIRKE

Fig. 11. Tårn (s. 5084) set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The tower seen from the west.
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at skabe bedre plads til den nye dør. I sydsidens
øvre del en helstensbred, seks skifter høj glug med
aftrappet overdækning.Trappen er uden spindel og
overdækkes af et stigende tøndehvælv.Trappeløbet
afsluttes foroven med et lige løb i murtykkelsen
(fig. 13).47 En samtidig fladbuet overdør med lige
gennemløbende vanger og halvstensstik (fig. 12)
leder ind i tårnets mellemstokværk.
Mellemstokværket, der er meget højt, har en
højtsiddende, fladbuet åbning i nord, vest og syd.
Åbningerne har halvstensstik, ligeløbende vanger
og skrå sålbænke. En lille, fladbuet †åbning i østsiden er placeret lige over skibets tagryg (jf. fig.
10). Den fremtræder som en halvstensdyb blænding på ydersiden og lidt dybere på indersiden. I
mellemstokværkets østmur er en nyere gennembrydning, der giver adgang til skibets tagrum.
Den relativt velbevarede, kamtakkede østgavl
(fig. 10) har to store, fladbuede glamhuller med

Fig. 12. Trappehusets overdør (s. 5088) set fra tårnets
mellemstokværk. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Upper door of the stairwell seen from the tower’s middle floor.

Et samtidigt trappehus (jf. fig. 1) opførtes på tårnets sydside. Det er opført af tegl og er nu fuldstændig skalmuret. Foroven er det afdækket med
et halvtag over en dobbelt falsgesims. Adgangen er
i sydsiden gennem en fornyet, fladbuet dør med
lige gennemløbende vanger og med halvstensstik, hvorover et prydskifte med bindere på fladen. Dørstedet er ved fornyelsen flytte mod øst,
nærmere trappehusets midte, ligesom ved Lunde
Kirke (s. 5038). Samtidig med flytningen behuggedes trapperummets østvæg til et skråt forløb for
Fig. 13. Den øverste del af trappehusets indre (s. 5088).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The upper part of the
stairwell interior.
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Fig. 14. Tårnets mellemstokværk (s. 5088), set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The tower’s middle floor seen
from the south east.
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Fig. 15. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from north.

halvstensstik og med lige gennemløbende vanger.
Herover en fladbuet †åbning med halvstensfals og
under et højtrejst, spidsbuet spejl, begge med halvstensstik. Den er udvendig tilmuret en halv sten
bag falsen og på indersiden bindigt med gavlen.
På begge sider af blændingen to rombeformede
blændinger over hinanden, den nedre bredere og
højere end den øvre. Kamtakkerne, med bryn, og
den øverste del af gavltrekanten er fornyet.
Den ligeledes kamtakkede vestgavl (fig. 11) er
helt fornyet (jf. s. 5095), men den indeholder formentlig rester af to oprindelige glamhuller som i
østgavlen.
Skibets langmure udgår fra tårnets østhjørner
og griber i øst omkring den romanske kirkes
vestgavl.
Skibets grundplan. Skibet smalner til mod øst,
således at den udvendige bredde i vest er ca. 10,6
m, mens den i øst er ca. 9,5 m. Skibets indvendige bredde i øst er omtrent identisk med den
udvendige bredde af det romanske skib ved dets
vestgavl og sandsynligvis bestemt af denne.

Materiale og teknik. Skibet er opført af munkesten i polsk skifte, dog indgår lidt kamp i de
nederste skifter. De øverste skifter samt den nuværende, dobbelte falsgesims er nyere (jf. s. 5094).
Dør og vinduer. Skibets norddør, der sidder langt
mod øst i det vestligste fag (jf. fig. 31), er fortsat i
brug, men er senere ændret (jf. s. 5096), mens der
ikke er spor af en syddør. I sydsiden er et vindue
centralt i hvert af de tre fag, mens der ikke har
været vinduer i nordsiden.Vinduerne er fladbuede og dobbeltfalsede i såvel stik som vanger både
ud- og indvendig.
Indre. Skibet har fra opførelsen været planlagt
med hvælv, hvortil der er opmuret forlæg i væggene. Hvælvene er dog opført sent i processen (jf.
ndf.), ligesom en triumfmur formentlig først er
indføjet i forbindelse med indretningen af et nyt
kor.
Det gotiske kor består af den vestre del af det
romanske skib (jf. ovf.). I forbindelse med den
store ombygning af kirken blev det tidligere skib
afkortet mod øst, hvor der opførtes en apsis.
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Den halvcirkulære apsis (fig. 16 og 71) er opført af munkesten i munkeskifte og afsluttes foroven af en dobbelt falsgesims. Tre støttepiller er
oprindelige. Pillerne er to sten brede, afsluttes
foroven af en lille, fem skifter høj udkragning og
afdækkes af vingetagsten. Et †vindue i hvert af de
to midterste fag er oprindeligt. De har været fladbuede med udvendigt, spidsbuet spejl og står nu
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som såvel ud- som indvendige nicher (jf. fig. 70).
I det ydre er både vanger og stik affasede. Et vindue i hvert af de yderste fag er nyere (jf. s. 5096),
men kan dog have erstattet to oprindelige.48
Apsiden er opført i tilknytning til en samtidig
østgavl på det nye kor. Gavlen er opført af tegl og
har en støttepille såvel i nord som i syd. Pillerne
er to sten brede, og i nord springer de øverste

Fig. 16. Apsis og kor set fra øst (s. 5091). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The apse and chancel seen from the east.
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Fig. 17. Korets tagværk (s. 5097) og dør fra skibets tagrum (s. 5092) set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
The roof of the chancel and door from the nave loft, looking west.

6-7 skifter let frem for pillernes murflugt, mens
toppen af den søndre er ommuret med sten af
normalformat. De overdækkes af vingetegl, der
forløber i forlængelse af taget.
Apsis forbindes med koret af en rundbuet åbning med fremspringende vanger og overdækkes
af et samtidigt halvkuppelhvælv, hvortil der er
muret vederlag såvel i væggen som over apsisbuen.
Den romanske syddør kan have været opretholdt som præstedør i det gotiske kor, idet den går
fri af såvel den sydvestre pille som søndre skjoldbue af det senere indbyggede hvælv (jf. ndf.).
Efter apsidens færdiggørelse, og mens det flade
loft endnu var bevaret, kalkedes korrummet, hvilket ses tydeligt på overmurene i de østre hjørner
(jf. fig. 7-8). De romanske †vinduer (jf. s. 5083) er
opretholdt i denne fase.49
Korets gavltrekant krones af en – nu glat – helstensbred kam, der foroven afsluttes af en halvanden sten bred tinde.50 Kammen overdækkes

af vingetegl. Herefter erstattedes den romanske
vestgavl af en nyopført triumfmur i tegl (jf. fig.
7-8) og med en bueåbning, der forbandt kor og
skib. Denne korbue (jf. fig. 18) er høj, bred og let
spidsbuet. Stikket er helstens af vekselvis en løber
og to bindere. På vestsiden er bevaret den nedre
del af to helstensbrede vanger, der er bindige med
korbuevangerne og springer ca. 20 cm frem i
forhold til den egentlige triumfvæg, men ikke er
bevaret i fuld længde. De kan næppe tolkes som
andet end en del af to baldakinagtige sidealternicher. Fremspringet har formentlig haft vandret
overkant, der ikke kan have ligget meget højere
end korbuens vederlag.51
Skibets østgavl er glat og helt af tegl; ved gavlfoden er trinvise udkragninger, på nordsiden fem
og på sydsiden tre, til en formodet tinde. Gavlen
krones af en – nu glat – helstensbred kam, i hvis
top er en skorsten (jf. s. 5103).52 Kammen dækkes af vingetegl.53 Gennem gavlen er adgang til
korets tagrum ad en samtidig, fladbuet dør, der
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har en halvstensfals på østsiden. Døren sidder forskudt mod syd af hensyn til de planlagte hvælv i
skibet (jf. fig. 17 og 22).
Skibet fik indbygget tre fag †krydshvælv (fig. 31
og 36), der i begyndelsen af 1800-årene er erstattet af et fladt loft (jf. s. 5094). Hvælvene blev båret
af retkantede piller i øst og vest, mens de mellemfaldende, formodentlig falsede, piller er borthuggede, sandsynligvis i forbindelse med fjernelse
af hvælvene (jf. s. 5094). Hvælvenes vederlag er
opmurede samtidig med murene og står i nord
tilbage med deres rå kontur, mens de i øst, syd og
vest er udmurede i flugt med væggens nedre del.
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Korets hvælv (jf. fig. 18) er et krydshvælv med
profilerede ribber og er indføjet i forlængelse
af ovennævnte ombygning. Det bæres af dobbeltfalsede piller i rummets fire hjørner. Disse
forbindes i nord og syd af skjoldbuer, mens der
både over apsisbuen og korbuen er huggede vederlag.54 Ribberne er profileret med et tilspidset
led flankeret af afrundede skuldre. Der er svære
helstensoverribber, muret af vekselvis en løber og
to bindere, sidstnævnte i forbandt i kapperne (jf.
fig. 17). Kapperne har en halvstens forstærkning
nederst i lommerne. Der er et spygat i hver af
hvælvlommerne, og i toppen af hver kappe ses et

Fig. 18. Triumfbuen (s. 5092) og korets indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The chancel arch and the
interior of the chancel looking east.
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cirkulært hul, hvoraf et eller flere kan have tjent
som klokkerebshuller til de af Jacob Madsen omtalte †messeklokker (s. 5117).18
De romanske †vinduer må være blevet tilmuret
senest ved indbygning af korets hvælv, idet de er
dækket af dette (jf. s. 5093 og fig. 8), og erstattedes af et vindue i sydsiden (jf. fig. 9). Vinduet
er fladbuet og med halvstensfals i såvel stik som
vanger i det ydre, mens det er let smiget på indersiden, hvilket dog sandsynligvis skyldes en senere
ændring (jf. s. 5096).
Senmiddelalderlige tilføjelser. Et våbenhus (jf. fig.
15) er opført ud for skibets norddør. Bygningen
er af munkesten i polsk skifte, og langmurene afsluttes foroven af en dobbelt falsgesims. Et fladbuet vindue i østre flankemur er nyere (s. 5096),
men kan have afløst et ældre. Døren i nordgavlen er udvidet (jf. s. 5096). Våbenhusets indre er
overdækket af et fladt bræddeloft med fritliggende bjælker.
Den kamtakkede gavltrekant (jf. fig. 15), der
har meget brede takker, har i gavlfodshøjde en
frise af kvadratiske blændinger adskilt af lodretstillede løbere, hvorover en slank spidsbuet højblænding flankeret af to kvadratiske blændinger.
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Kirkens mure var i anden halvdel af 1600-årene
i meget dårlig forfatning. Således fremgår det af
kirkens regnskab 1678, at der er indlagt to bjælker i tårnet, som ‘ville skilles ad’. Christen Murmester fik 48 mark for dette arbejde, som han
‘forfærdigede på egen kost og folk i otte dage
selvtredje’. Tårntrappen blev også repareret ved
denne lejlighed.36 1680 var den øverste kam på
tårnet, som var nedfalden, repareret, og igen 1684
blev trappen til tårnet repareret.36 1702 berettede
synet, at tårnet var revnet på alle fire sider, skibets
søndre mur havde givet sig, og alle fire hvælvinger, dvs. såvel skibets som tårnrummets, var revnet. Både skib og tårn var sammenbundet med
bjælker og jernankre for at holde murene sammen; på tre steder var hvælvingen blevet bundet
med store jernbånd, og bjælker blev lagt derover
for at bære dem. Kirkens patron, gehejmerådinde
Merete Urne, enke til Christopher Sehested til
Nislevgård, havde ladet opføre en støttepille på
skibets sydside »for at hinde kirkens hældning«.

Kirkens indre omtales i øvrigt senere i samme
kilde som ‘den smukke kirke, som ellers er vel
siret og vedligeholdt’.35
Der har været en større reparation i 1720’erne,
som dog kun sparsomt afspejler sig i de bevarede
kilder. Såvel skibets som tårnets tagværker samt
klokkestolen blev fornyet 1727 (jf. s. 5098 og
5101) samt dendrokronologisk undersøgelse, s.
5102). Kort herefter, i august 1732, blev prædikestolen flyttet fra korbuen ned i kirken.55 Der
er et spor i korbuens søndre vange (jf. s. 5122 og
fig. 36), der formentlig hidrører fra den tidligere
opsætning. 1793 stod tårnet under reparation.56 I
slutningen af 1700-årene omtales skibets hvælv
stadig.57 Der var flere klager over kirkens tilstand
de følgende år. Da den 1825 var i så dårlig forfatning, at bl.a. hvælvene var ved at styrte ned,
og menigheden ikke turde komme i kirken, blev
den lukket af biskop Plum, Odense Stift, efter anmodning fra sognepræsten, P. W. Lütken.58 Kirken
kom da under hovedreparation i maj og var lukket i hen ved fem måneder.59 Det er formentlig
ved denne lejlighed, at skibets hvælv blev erstattet
af et fladt empireloft, idet kirken ved kirkesynet
1826 ‘fandtes i meget god stand og aldeles intet at
erindre’.59 I forbindelse med dette arbejde er skibets langmure forhøjet og forsynet med den nuværende gesims, og muren over sydsidens hvælvforlæg skalmuret.28 Det er sandsynligvis også ved
denne lejlighed, at taget er blevet opskalket. De
omfattende istandsættelser har sandsynligvis strakt
sig over en årrække, idet der på tårnets tagværk
og klokkestol ses indskårne håndværkerinitialer samt årstallet 1822 (fig. 23-24). Arbejdet har
næppe været afsluttet før 1827, hvilket fremgår
af en kalkmalet indskrift i skibets tagrum (jf. fig.
19). Loftet omtales som istandsat 1836.59 Endnu
en større istandsættelse foretoges i 1865, hvorved
bl.a. vinduerne blev fornyet. (s. 5096),60 men allerede i slutningen af 1860’erne og begyndelsen af
1870’erne blev der igen foretaget større murreparationer.60 Tårnet var under reparation i 1880’erne, idet der skulle indsættes et nyt anker 1882;61
1885 påpegede synet, at ‘tårnets istandsættelse var
påbegyndt på en måde, der gik langt ud over synets
fordringer, idet de røde sten kom til at stå i deres
oprindelige skikkelse og udfugede’ (jf. s. 5103).61
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Fig. 19. Malede initialer og årstal (s. 5094) på tårnets østmur i skibets tagrum. Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Painted initials and date on the eastern wall of the tower, in the
loft of the nave.

Til disse arbejder hører sandsynligvis tillige den
omfattende skalmuring af tårnets murværk, ikke
mindst sydsiden og trappehuset, samt den næsten
fuldstændige fornyelse af den vestre gavltrekant.60
Overgangen til den kamtakkede gavl markeres af
en savtaksfrise (jf. fig. 11). Den nederste af de seks
kamtakker til hver side hviler på en trinvis udkraget konsol. Den øverste kamtak er væsentligt
bredere end de andre. De har alle bryn. I hver
af kamtakkerne er der en halvstensdyb højblænding med spidsbuet halvstensstik; i den øverste er
højblændingen dog trillingdelt. I forbindelse med
kirkens overgang til selveje 20. dec. 1909 foretoges
en lang række istandsættelser af såvel bygning som
inventar.60 1989 udførtes under ledelse af arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense, en omfattende
istandsættelse af loftet over skibet, hvor adskillige

bjælkeender var rådne og måtte stabiliseres med
lasker, samt en reparation af tårnets hvælv.40
Gulve. I skibet er gulvet i al fald siden 1920 af
kvadratiske gule og røde fliser, mens kor og apsis
siden 1902 har haft kvadratiske gule fliser, der er
omlagt 2003 i forbindelse med ny varmeforsyning (jf. s. 5103). Det lave kortrin er af tilhugget
granit. Våbenhuset har nyere kvadratiske gulvfliser, lagt i cementmørtel. Inden for alterskranken
og i stolestaderne er bræddegulv, sidstnævnte fornyet 2003 (jf. s. 5103). Brædderne i stolestaderne
er, som de tidligere, lagt i skibets længderetning
uden rem langs midtergangen.
†Gulve. I en præsteindberetning fra midt i
1600-årene oplyses, at der mangler sten i gulvet,
hvilket må betyde, at gulvet da sandsynligvis var
af teglsten.35 Ligeledes meddeler kirkens protokol
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1861, at der inden for alterskranken var bræddegulv, mens der i kirken i øvrigt var teglstensgulv.60 Gulvet i koret blev 1684 omlagt for seks
mark.36 I forbindelse med arbejder i tårnet 2003
blev et ældre teglgulv registreret i den vestre del
af tårnrummet under det nuværende flisegulv.62
Lofter. Loftet over skibet, der blev indsat 1825,
er et empireloft med hulkel flankeret af profillister og med to cirkulære og en oval roset. (jf. fig.
36 og 54). Det behøvede allerede en istandsættelse 183659 og er senest istandsat 2003 i forbindelse
med reparation af bjælkelaget.28
Døre. Skibets norddør er fladbuet og let smiget
med dørfløje mod våbenhuset; den synes ændret
efter 1909.63 En enkeltfalset, fladbuet dør i våbenhuset er i sin nuværende form fra efter 1909;
dørens forgænger må ligeledes have været en senere udvidelse. 63
Kirkens nuværende vinduer er alle udstyret med
støbejernsrammer, der formentlig er indsat
1866.60 Tårnets sydvindue må være omformet i
det ydre i forbindelse med den omfattende skalmuring af tårnets facader (jf. s. 5094), men også
før denne fandtes et vindue på dette sted.60 Vin-

duet er fladbuet med halvstensstik, hvorover et
prydskifte af bindere på fladen. Det har enkeltfals
i det ydre og er smiget i det indre. Korets sydvindue har en tilsvarende udformning, der i det
ydre synes senmiddelalderligt (jf. s. 5094), mens
det indre kan være jævngammelt med sydvinduet i tårnet.
†Vinduer. 1861 havde kirken ‘6 store karme
blyvinduer, rundbygningen 2 små fag trævinduer
og våbenhuset et lille ditto’.60
Tagværker. Der er bevaret tagværker af eg over
apsis, kor, skib og tårn, mens våbenhusets tagværk
er nyere, af fyr.
Apsidens tagværk. Der er bevaret et spærfag op ad
korets østgavl. Dette har haft to hanebånd, hvoraf
det øvre nu mangler; begge har været bladet på
østsiden. Desuden har der været et nu fjernet
krydsbånd, hvor begge bånd har skåret det nedre
hanebånd, hvorimod det øvre kun blev skåret i
syd. Derudover består tagværket af syv enkeltspær
placeret radiært. Andet spær fra vest i begge sider
har på vestsiden spor af blade, to i nord og tre
i syd. Det nederste blad er fra en opadstigende
skråstiver, som peger ind imod apsidens centrum.

Fig. 20-21. Detaljer af spær i skibets tagværk (s. 5098). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Details of rafter in the nave roof.
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Fig. 22. Skibets tagværk (s. 5098), dør til kor (s. 5092) samt skorsten (s. 5103) set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen
2018. – The roof of the nave, door to the chancel and chimney seen from the west.

Det øverste i nord svarer til det midterste i syd,
de sidder i højde med gavlspærets øvre hanebånd
og peger ind mod apsidens centrum. Det fjerde
fra vest i sydsiden har på nordsiden to blade fra
tømmerstykker, hvoraf det øvre er vandret og det
nedre peger skråt nedad. De sidder ude af niveau
med de ovenfor omtalte. Det tilsvarende spær fra
nord er endevendt og vender den oprindelige
yderside indad. På dets side et blad, svarende til
det nedre i det foran beskrevne. De resterende
spær er glatte uden udskæringer. Samtlige spær
står på korte spærsko med korte, lodrette, tappede
spærstivere. Der er ingen spor i gavlspærets bevarede, nedre hanebånd efter en eventuel kongestolpe, ligesom sådanne spor heller ikke ses i kippen. Der er ingen synlig nummerering. Kun én
af de fire udtagne prøver til dendrokronologi, fra
fjerde spær fra vest i sydsiden, (jf. s. 5102) kunne
dateres til o. 1584. Dette er et af de glatte spær
uden bladninger, der således må hidrøre fra en

senere udskiftning, mens de øvrige sandsynligvis
tilhører apsidens oprindelige tagværk.64
Korets tagværk består af seks spærfag med to lag
hanebånd, begge bladet på vestsiden. Der er korte, lodrette spærstivere, som er afkortede og sekundært tappet i afkortede spærsko. Tidligere har
stiverne været fastgjort i spæret med en højere
siddende bladning.65 Spærfagene synes ombyttet
flere gange. Der er en tilsyneladende oprindelig
nummerering, med stregnumre, fra vest mod øst,
hvis opsætning atter følges nu. En senere nummerering kan knyttes til en ombygning, der
bl.a. indbefattede udskiftning af nedre hanebånd
i fjerde fag fra øst. Fra denne nummerering ses
stregnumre på de søndre spær og søndre ende af
nedre hanebånd. Nummereringen er gennemført
før ombytningen af de østre og de vestre spærfag. Der er imidlertid en tredje nummerering
med et relativt smalt stemmejern, nummereret
fra øst mod vest. Ved denne nummerering blev
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henholdsvis de to østre og de to vestre spærfag
ombyttede. Spærstivere og spærfødder i syd bærer
stregnumre, som referer til en af de ovennævnte
ombygninger. Fjerde spærstiver fra øst har desuden rester af yderligere et nummer, der er beskåret ved genmonteringen. I spærfag fire synes
nordre spær fornyet i eg. Her er for eksempel
ikke et ældre spor efter bladning af spærstiveren.
I spærfag tre er det søndre spær udskiftet, også
i eg; her er et råt udformet spor til bladning på
vestsiden. I det vestligste fag er begge spær og
nedre hanebånd delvist udskiftet. Spærene er i
fyr. Tagværket er senest repareret o. 1960.28 Det
kan være ved denne lejlighed, at de to spærfag
mod henholdsvis øst og vest er genopsat i deres
oprindelige orden (jf. ovf.). Kun én af de otte
udtagne prøver til dendrokronologi (jf. s. 5102),
det tydeligvis udskiftede, nedre hanebånd i fjerde

Fig. 25. Tårnets tagrum (s. 5084), tagværk (s. 5101)
og klokkestol (s. 5101) set mod nordøst. Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – The loft of the tower, roof and bell frame
looking north east

spærfag, kunne dateres. Dateringen, o. 1580, gælder sandsynligvis hele den ombygning, til hvilken
dette hanebånd knytter sig.
Skibets tagværk består af 15 spærfag af eg med
to hanebånd, der begge er tappet i spærene; samtlige hanebånd er udskiftet, de nedre med fyr, de
fleste øvre med genanvendt eg, bl.a. spær. De er
senere suppleret med krydsbånd af fyr. Spærfag
nr. 6 og nr. 10 har taphuller til, nu forsvundne,
skråstivere. I toppen af disse fag, i nordsiden, er
spor efter en bladning fra yderligere en skråstiver, formentlig ned til en bindbjælke. Tagværkets
disponering respekterer hvælvenes fagdeling (jf.

Fig. 23-24. Årstal og tømrersignaturer på tårnets tagværk (s. 5094). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Date and carpenter’s signatures in the tower roof.
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Fig. 27. Tømrersignaturer på klokkestolen (s. 5094). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Carpenter’s signatures on the
church bell frame.

s. 5093). Samtlige fag har moderne, korte lodrette spærstivere af trykimprægneret fyr, der dog
har erstattet oprindelige på samme sted. Der ses
ingen oprindelig nummerering, men der er en
nyere nummerering med romertal fra vest mod
øst på alle dele. Der er en langsgående drager i
skibets fulde længde, ophængt i tre kongestolper
i fagene 4, 8 og 12 fra øst, formentlig samtidige
med etableringen af det flade loft, der blev indlagt i forbindelse med fjernelse af hvælvene (jf. s.
5094). Alle fem udtagne prøver til dendrokronologi (jf. s. 5102) kunne dateres til o. 1723.Tagværket gennemgik en større restaurering samtidig
med den seneste udskiftning af tagbeklædning o.
1960 (jf. s. 5102).28
Tårnets tagværk består af syv spærfag af eg med
et enkelt højtsiddende hanebånd og lange skråstivere; alle samlinger er tappet. Fagene er geneFig. 26. Detalje af klokkestolen med nummerering (s.
5101) set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail
of the bell frame with numbering seen from the east.

relt nummereret med romertal fra øst, men flere
spærfag er ombyttet. Alle fire udtagne prøver til
dendrokronologi (jf. s. 5102) kunne dateres til o.
1724.
En klokkestol af eg (fig. 25-27), der er placeret i
tårnets tagrum, er til to klokker. Hvert fag har tre
stolper i kraftig fod- og toprem. Yderstolperne
har én skråstiver, den noget kraftigere midterstolpe to skråstivere. Klokkestolens 1. og 3. fag er
desuden afstivet med lange, tværgående skråbånd.
Topremmen er afstivet med, formentlig sekundære, tværgående remme, kæmmede ned over
enderne. Alle samlinger er tappede og fornaglede
med to nagler. Stolen er nummereret med romertal, yderfagene fra nord 1-3, midterfaget ligeledes fra nord 1-5, idet de yderste stivere har eget
nummer. 3. fags søndre skråstiver har desuden en
mærkning i form af fire streger og et cirkelslag.
Alle tre udtagne prøver til dendrokronologi (jf. s.
5102) kunne dateres til o. 1727.
†Klokkestol. En gammel klokkestol til to klokker omtales 1702.35
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Fig. 28. Kirken set fra sydøst. Foto Erik Horskjær 1941. I NM. – The church from the south east.

Dendrokronologiske undersøgelser. Der er i 2018
udtaget boreprøver af egetømmer af apsidens, korets, skibets og tårnets tagværk samt af klokkestolen.66 Af de fire prøver i apsis kunne kun en dateres til o.1584. Af korets otte prøver kunne kun én,
et nedre hanebånd, dateres til. o. 1580, men netop
dette hanebånd er tydeligvis udskiftet. Fire af skibets fem prøver kunne dateres til o. 1723, mens
den femte sandsynligvis var noget ældre. Tårnets
fire prøver kunne dateres til o. 1724, mens klokkestolens tre prøver kunne dateres til o. 1727.
Tagbeklædning. Kirken er nu overalt tækket med
tegl. Tagbeklædningen på apsis, kor, skib og våbenhus blev udskiftet 1960 med nye, håndstrøgne
vingetegl.28
†Tagbeklædning. Efter biskop Jacob Madsens
besøg i kirken 1590 berettede han, at tagbeklædningen da overalt var af tegl »Kirken tornet, met
Tegel alt«.18 Ved en synsforretning 1631 oplystes,
at der skulle bruges en stor mængde tagsten til
kirken samt bly til kirketårnet;35 i kirkeregnska-

bet 1667 er der brugt 14 mark til blytækkeren,
idet blyet ‘var nedfaldet’. Hertil gik tre lispund
(ca. 24 kg) bly og 70 blysøm.36 1680 har der igen
været en større reparation af tagbeklædningen,
idet der skulle bruges en mængde såvel hulsten
(munke- og nonnetagsten) som tagsten, ligesom
blyet på tårnets nordside var nedtaget, omstøbt
og genoplagt. Hertil gik nyt bly for 207 mark og
120 mark til blytækkerens arbejdsløn.36 1702 oplystes, at kirken var tækket med stentag og tårnet
med blytag.35 I en skrivelse fra Danske Kancelli
1793 gaves der tilladelse til, at gehejmerådinde
Lucia Charlotte Scheel måtte lade blytaget udskifte med et stentag. Blytaget var blevet meget
beskadiget ved en storm natten mellem 10. og 11.
dec. året før.67
I forbindelse med ovenstående udskiftning af
tagbeklædningen 1960 registreredes, at en del af
de nedtagne tagsten var renæssancesten med bindeknaster med nøglen fra St. Peders teglværk i
Lübeck samt sten fra andre lybske teglværker.68
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Farveholdning. I al fald siden 1631 har kirken
været kalket, idet synet dette år siger, at den skal
kalkes.35 I en periode har også tårnet været hvidkalket, idet der ved et kirkesyn 1703 noteredes,
at kirkens patron, gehejmerådinde Merete Urne,
enke til Christopher Sehested til Nislevgård,
‘i disse åringer’ har ladet kirken, tårnet og våbenhuset udspække og hvidkalke både ind- og
udvendig.35 Ved synet 1885 i forbindelse med
en omfattende reparation af tårnet nævnes, at
‘de røde sten kom til at stå i deres oprindelige
skikkelse udfugede’.69 Ved synet 1927 nævnes, at
soklen omkring kirken skal farves og sålbænken
hvidtes.60 I forbindelse med soklens reparation
1964 skulle den asfalteres.60
En †støttepille på skibets sydside, der omtales
opført 1702 (jf. s. 5094),35 må senere være fjernet,
muligvis i forbindelse med kirkens hovedreparation 1825 (jf. s. 5094). C. T. Engelstoft omtaler i
sin beretning 1862 spor af en borttagen stræbepille på skibets sydside.70
Opvarmning. Kirkens nuværende opvarmning
er siden 2003 et fjernvarmetilsluttet, vandbaseret
anlæg med konvektorer under bænkene, suppleret med radiatorer i kor, skib, tårn og våbenhus.71
†Opvarmning. Ved synet 1880 anbefaledes, efter begæring af størstedelen af sognets beboere,
at anskaffe to kakkelovne, der skulle anbringes i
skibets østende på hver side af korbuen (jf. fig.
35).69 To skorstene er hugget ind i både triumfmuren og gavltrekanten og er stadig bevaret i
skibets tagrum (jf. fig. 22) og løber op gennem
kammens top. Ved synet 1915 og igen 1924 omtaltes, at kakkelovnene skulle istandsættes.60 Synet drøftede 1936 spørgsmålet om afløsning af
de gamle kakkelovne med et varmeapparat.60 Et
lavtryksdampanlæg med et fyrrum, der var nedgravet på kirkegården syd for kirken, blev etableret året efter;72 skorstenen var trukket herfra op
i tårnet, og piben blev sammenbygget med den
øverste, østre kamtak.62 Skorstenen, hvis nedre
løb anes i tårnets sydfacade øst for trappehuset,
ses i mellemstokværket i sydmuren øst for overdøren og højere oppe i klokkestokværkets østmur. Der etableredes radiatorer.60 Allerede 1944
skulle det nye varmeværk undersøges af ingeniør
Gustavsen, Odense, da det virkede utilfredsstil-
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lende.60 Dette anlæg afløstes 1967 af et oliefyret
anlæg, der placeredes i en til toiletter, fyrrum og
redskaber nyopført bygning på kirkegården (jf.
s. 5082).73 Skorstenspiben i tårnet til det gamle
varmeanlæg skulle nedtages, og såvel tag som
kamtak retableres i forbindelse med udskiftning
af varmeanlæg.62 Anlægget blev 1982 tilsluttet
Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning.28
Det gamle fyrrum og brændselsrum, der var
nedgravet syd for kirken i forbindelse med lavtryksdampanlægget fra 1936, blev 1988 nedbrudt
og opfyldt.60
Belysning. A/S Dansk Akkumulator & ElektroMotor-Fabrik afgav i september 1918 tilbud på
installering af elektricitet i Lumby Kirke, og i december samme år var der syn på den elektriske
belysning.32
Fortov. I forbindelse med lægning af dræn omkring kirken 1986 blev det tidligere fortov (jf.
ndf.) erstattet af en ca. 90 cm bred pikstensbrolægning omkring kirken.28
†Fortov. Et ca. 90 cm bredt fortov af beton af
ukendt alder.28

Fig. 29. Apsis set fra sydøst. Foto Erik Horskjær 1941. I
NM. – The apse seen from the south east.
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Fig. 30. Kalkmalet indvielseskors o. 1450-75, på tårnbuens søndre vange (s. 5104). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Painted consecration cross, c. 1450-75, south part
of the tower vault.

KALKMALERIER
1958 fandt man senmiddelalderlige figurmalerier på skibets nordmur foruden indvielseskors
flere steder i kirken. Dette blev i første omgang
undersøgt og sporadisk afdækket af museumsin-

spektør Tage E. Christiansen, mens konservator
Egmont Lind foretog en nøjere undersøgelse og
istandsættelse året efter.74 Da murværket i skibets
vestfag blev fundet forstyrret, undlod man at afdække bemalingen her, hvorfor denne er ukendt.
Syv samhørende indvielseskors, henholdsvis tre i
apsis (jf. fig. 70), to på korbuen (jf. fig. 18) og to
på tårnbuen (fig. 30) må hidrøre fra indvielsen
af den senmiddelalderlige kirke. De er alle malet med dodenkop efter forudgående passerindridsning af såvel cirkelslag som korsarme med
undtagelse af det lidt mindre omhyggelige kors
på apsisbuens nordre vange, der kun har cirklen
opridset. De tre kors i apsis har kronende kors.75
Korets krydshvælv (jf. fig. 18 og 54) har en ikke
meget yngre, ornamental udsmykning i rødt.
Ribberne har dækkende bemaling, ligesom kanterne på skjold-, kor- og apsisbuer, overalt med
friser af krydsende rundbuestave med stiliserede,
priktegnede korsblomster.
Kalkmalerierne på skibets nordmur (fig. 31) er udført samtidig, formentlig o. 1450-75,76 og omfatter seks scener af Jesu lidelseshistorie foruden
en helgenlegende. I 1. †hvælvfag ses en knap tre
meter høj figurrig Korsfæstelsesscene, flankeret af
to mere fragmentarisk bevarede motiver, Hudflettelsen (vest) og antagelig Jesus i Getsemane
(øst). 2. †hvælvfag rummer to billedrækker, hvor-

Fig. 31. Kirkens indre set mod nord med rester af hvælv (s. 5093) og kalkmalerier o. 1450-75 (s. 5104). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – The church interior looking north, with remains of the vault and murals c. 1450-75.
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Fig. 32. Korsfæstelsen, kalkmaleri o. 1450-75 på nordvæggen i skibets østfag (s. 5105, jf. fig. 31). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The Crucifixion, mural c. 1450-75, on the north wall of the east bay of the nave (cf. fig. 31).

af den nedre (ca. 175 cm høj) viser Korsbæringen flankeret af Tornekroningen og Bespottelsen
(mod henholdsvis vest og øst). Den øvre række
(ca. 120 cm høj) viser fire scener, antagelig af
kirkens værnehelgen (jf. s. 5080) Skt. Katharinas
legende. Udmalingen, der befinder sig på et gultonet kalklag, som ligger direkte på murværket,
er formentlig udført efter opførelsen af skibets
†hvælv (s. 5093), idet dens scener synes disponeret derefter. Dette mente også Egmont Lind, der
påpegede en bemærkelsesværdig forskel på placeringen af en omvundet stav, der løber forneden.77 Dens placering springer ca. to murskifter
de to †hvælvfag imellem (jf. fig. 31), hvad den
næppe ville gøre, såfremt den var udført fortløbende og først senere afbrudt af †hvælvene. En

omvundet stav adskiller også de to billedrækker
i 2. †hvælvfag, mens billedfelterne i begge fag
afgrænses oventil af en simpel streg.
Farveholdningen i lidelseshistorien og helgenlegenden er den samme. Hvor karnationsfarve er
konstateret, har den været let rødlig, mens dragterne er malet med dodenkop, mønje, grønt og
gråt. Alle scener har himmel malet med ‘korte
og let bølgende farvestrøg i mønje og grønt’,74
ligesom de fleste har strøornamenter i form af
stjerner.
1. †hvælvfag. Korsfæstelsen (fig. 32). Jesus hænger
i skrå arme på det knap synlige kors. Han bærer
en smal, snoet tornekrone på hovedet, der er faldet mod højre. Under sidevunden ses en lanse,
der bliver holdt af en rygvendt person, der må
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være Longinus, idet han samtidig synes at pege
på sine (blinde) øjne. Han er iklædt lang kofte
og hoser. Tv. for ham står to figurer i fodlange
klæder: yderst Maria med hænderne samlet foran
livet og svage spor af hovedlin, ved hendes side
Johannes, der bærer kappe med hætte. Gruppen
på den anden side af korset tæller fire mandspersoner. Nærmest Jesus en mand i knælange klæder, der peger op på den korsfæstede, rimeligvis
den i Matt. 27,54 nævnte officer. De tre øvrige
bærer kofter og hoser, den sidste tofarvede. I
baggrunden ses Jerusalem som et byprospekt af
nordeuropæisk tilsnit, med kamtakkede husgavle
samt tårne og spir. En lodretstående, ådret planke,
der afgrænser scenen mod højre, har tilsyneladende haft et sidestykke tv., formentlig rester af
de to røveres kors.
Hudflettelsen. Jesus står foran en martersøjle,
flankeret af to bødler. Af hovedpersonen ses kun
de nøgne ben foran det nederste af den slanke
søjle, mens torsoen erkendes i kraft af blodige

sår. Bødlerne er begge iklædt tofarvede klæder
og står med spredte ben for bedre at holde balancen under slagene. Man ser overkroppen af
den ene, drejet før et slag, med begge hænder om
torturinstrumentet. Scenen er sat udendørs med
græstuer og anden plantevækst.
Jesus i Getsemane(?). Jesu kappe ses måske i form
af dodenkopfarvede rester over forgrundens
plankeværk, et konventionelt element i fremstillingen af Jesu bøn i Getsemane, hvorfor der sandsynligvis må være tale om dette motiv.
2. †hvælvfag: Korsbæringen (fig. 33). Jesus, der er
vist med dobbeltsnoet tornekrone og glorie med
liljekors, ses gående mod højre (øst). Han segner
under vægten af et T-kors (med åretegninger),
mens en rustningsklædt soldat, der fører ham i et
reb, vender sig om for at slå ham med en stor kølle.78 Jesu følge tæller Simon af Kyrene (med lang
kofte og hætte), der hjælper med at løfte korset,
foruden Maria og yderst Johannes, begge med
glorieomrids og hænderne foran livet. På solda-

Fig. 33. Korsbæringen, flankeret af Tornekroningen(?) og Bespottelsen(?), kalkmaleri o. 1450-75 på nordvæggen
i skibets 2. fag (s. 5106, jf. fig. 31). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The bearing of the cross, flanked by the crown of
thorns(?) and the blasphemy(?), mural c. 1450-75, on the north wall of the second bay of the nave (cf. fig. 31).
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Fig. 34. Skt. Katharinas legende(?), kalkmaleri o. 1450-75 på nordvæggen i skibets 2. fag (s. 5107, jf. fig. 31). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – The legend of St Catherine(?), mural c. 1450-75, on the north wall in the second bay of the nave
(cf. fig. 31).

tens rustning er den ene skulderbukkel anbragt
i armhulen, måske som følge af omarbejdelse af
grafiske forlæg.79
Korsbæringen flankeres af to mindre motiver,
formentlig Tornekroningen og Bespottelsen(?),
der adskilles fra Korsbæringen ved slanke søjler,
hvoraf der nu kun er rester th.
Tornekroningen. Jesus er vist frontalt i dodenkoprød kappe/kjortel og tilsyneladende med sammenbundne hænder i skødet. På hans ene side
står en bøddel, der holder en stav til at vride tornekronen på plads.
Bespottelsen(?). En bøddel iført rundpuldet hat
svinger en genstand mod Jesus, der ifølge Egmont Linds beskrivelse 1959 sidder afklædt på
det grå klippestykke th.
De fire scener af Skt. Katharinas legende(?) (fig.
34) skal formentlig læses fra øst mod vest.80 Af

den østligste er kun bevaret en flig med et retvinklet hjørne, der måske kan tilhøre en bygning
(Skt. Katharina i fængslet?), mens den næste viser
helgenen og to soldater foran en tronende øvrighedsperson (antagelig Skt. Katharina foran kejser
Maxentius). Den tredje scene viser to bødler, der
pisker helgenen, som er bundet til en søjle, en
fremstilling, som har forbillede i Jesu Hudflettelse
og som kendes fra Katharinas ikonografi. Af den
fjerde scene er bevaret den knælende helgen og
en stående bøddel. Der er antagelig tale om henrettelsen af Katharina ved sværd efter ødelæggelsen af de to marterhjul.
På korbuens underside er formentlig o. 1525-50
malet et rankeslyngsornament (jf. fig. 18 og 54)
over de ovennævnte indvielseskors. Det er udført
med okkergult, dodenkop, mønje og grønt, delvist med gråsort kontur.
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Fig. 35. Indre set mod øst o. 1920. Foto i NM. – The interior looking east, c. 1920.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er et korbuekrucifiks fra o. 1250-75. To klokker er ligeledes middelalderlige. Den ældste fra 1300-tallet er støbt af Anders Lavrsøn (nr. 1), mens den yngre, kaldet »Maria«,
er støbt 1491 af Peter Hansen fra Flensborg (nr. 2).
Alterstagerne er af sengotisk type. Et alterbordspanel i
højrenæssancestil fra o. 1600 har rester af såkaldt masurådring. Dåbsfadet, antagelig nederlandsk, med frit
drevne prydelser er anskaffet 1669/70 og højst få årtier ældre. Alterkalken, der bærer stempel for Odenseguldsmeden Jesper Hansen Rust, er ifølge regnskaberne anskaffet 1683/84. Den ældste lysekrone (nr. 1)
er skænket før 1702 af skipper Jørgen Madsen, Stige.
Et *kirkeskib skænket 1731 af skipperne i fællesskab
findes nu i Østrup Kirke. Alterdisken er anskaffet 1744
fra et ukendt værksted. En oblatæske, der skyldes Jørgen Olufsen Lund, Odense, er skænket 1748 af skipper
Rasmus Hansen og hustru Maren Knudsdatter, Stige.
En pengeblok er fra o. 1800 ligesom et kirkeskib (nr.
1), der ikke længere er ophængt i kirken. En alterkande
(nr. 1) af porcelæn bærer dateringen »1836«. En dåbskande af tin (nr. 1) er formentlig fra tiden o. 1850. En
døbefont af træ (nr. 1) blev antagelig anskaffet 1865.

Nogle nygotiske fyldinger, der stammer fra et †orgelpulpitur fra 1868, er siden 2005 opsat som brystning
på et orgelpodium. Altertavlen fra 1870 har et lidt ældre maleri, Den Velsignende Kristus, af F. L. Storch fra
1856.
Fra tiden o. 1900 hidrører en syvstage, en armstol,
en servante og to pengebøsser. Den nyromanske døbefont (nr. 2), prædikestolen og stolestaderne er opsat 1910. Førstnævnte er hugget af Laurits Østlund,
Odense, mens de sidstnævnte stykker er fremstillet af
snedker Niels Peder Pedersen, Lumby. Det nuværende
kirkeskib (nr. 2) er ophængt 1929. En dåbskande (nr. 2)
er anskaffet 1950 fra kunstsmedefirmaet Knud Eibye.
Orglet med 23 stemmer er bygget 2005 af Marcussen
& Søn, Aabenraa.
Farvesætning og istandsættelser. Inventaret står i en farvesætning foretaget 2004-05 af Jens Johansen.81 Altertavle og prædikestol står i blå nuancer med forgyldning, mens stolestaderne står med dodenkop, rødt samt
gråt og det øvrige træinventar i gråt.
Kirkens katolske †altertavle var i brug indtil 1728,
mens korbuekrucifikset hang over korbuen indtil midten af 1800-tallet. De efterreformatoriske inventarstykker omtales tidligst 1590, da en †prædikestol (nr. 1)
stod i skibets sydside, mens der samtidig nævnes †præ-

LUMBY KIRKE

5109

Fig. 36. Indre set mod nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The interior looking north east.
ste- og degnestole. På dette tidspunkt stod den middelalderlige †døbefont i kirkens vestende (tårnrummet?)
omgivet af et †fontegitter. Den tidligst omtalte istandsættelse af kirkens inventar foregik 1684/85, da man
blandt andre arbejder fik malet †altertavle nr. 1, ‘det
ganske kor’, et †monstransskab(?), †stolestader, †prædikestol nr. 1 samt korbuekrucifikset.82 1702 betegnedes
kirken som ‘vel siret og vedligeholdt’ på nær de ‘slette’
stolestader.35 1728 blev den katolske altertavle udskiftet med et altermaleri indsat i en illusionistisk malet
ramme (*(†)altertavle). I 1760’erne anskaffede man
en ny †prædikestol (nr. 2), og en del inventarstykker
blev malet.83 I maj 1825 var kirken under ‘hovedreparation’.59 1854 blev der foretaget forandringer i koret:
†Altertavlen (formentlig rammen) blev malet, et nyt
knæfald blev opsat, og gardiner bag altertavlen udskilte
apsis som ‘præsteværelse’.84 Året efter blev †prædikestolen og †stolestaderne malet,84 sidstnævnte med egetræsådring ligesom pulpituret.60 1865 var kirken atter
under ‘hovedreparation’, ved hvilken kirkeejeren ville
‘lade foretage flere ting til kirkens forskønnelse’, herunder antagelig udskiftningen af den ældre †døbefont
med et drejet arbejde (døbefont nr. 1).60 1870 udskiftedes *(†)altertavlen fra 1728 med den nuværende. 1910
fornyedes døbefont, prædikestol og stolestader.60 In-

Danmarks Kirker, Odense

ventaret blev malet 1940, ifølge kgl. bygningsinspektør
Knud Lehn Petersen i en ‘fimset’ hvidgul farve med blå
detaljer.40 Inventaret blev ved en istandsættelse 1959
nystafferet ved malermester Marlo Joensen, Odense,
stolestaderne med rødt (jf. fig. 56 og 78).28 Den seneste
istandsættelse er sket etapevis 2002-2005.

Alterbordet er rimeligvis fra 1958, hvilket årstal
er indridset (»Anno 1958«) i bagsidens pudsede
murværk, den eneste synlige del af bordet. Bordet står lige foran apsiden. Det middelalderlige
†alterbord stod i apsis, hvilket biskop Jacob Madsen beskrev 1590: »en rund Affsett, Alteret staar
vdj«.18 Bordet blev antagelig nedbrudt 1840, da
alteret blev flyttet mod vest.70
Alterbordspanel (fig. 37), fra højrenæssancen, o.
1600. Forsiden måler 164,5×88 cm og har tre
glatte arkadefelter med kannelerede pilastre, profilkapitæler og bueslag kantet af tandsnit samt
æggestav.85 Sviklerne rummer spiralrosetter. Arkadefelterne kantes af hulkellister og adskilles af
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lodrette rammestykker med glat profil svarende
til den gennemløbende frise. På den søndre kortside, 64×88 cm, står 11/3 fag tilsvarende panelværk, der er oversavet. På nordsiden står et yngre
fyldingspanel med kvartstavsprofil, muligvis fra
1700-tallet.86 Bordpladen af blank eg er nyere.
Panelets gamle dele fremstår med en fragmentarisk bevaret, oprindelig bemaling. Der er tale
om en såkaldt masurådring, en stafferingstype,
der fantasifuldt imiterer årringsmønstre, og som
overvejende ses anvendt i slutningen af 1500-tallet på netop alterbordspaneler.87 Bemalingen er
udført med limfarve på kridtgrund.88 Arkadefelterne har gyldne og røde snirklede åretegninger
på grågylden bund. Såvel bueslagenes profiler
som svikkelrosetter og pilastre er bemalet med
sort, mens bueslagene kantes af brunrøde tunger. Rammeværkets bund er bemalet med grønt
rudemønster og kantes af sort, mens øvrige
profilled er okkergule og røde. Stafferingen er
istandsat 2004.81 Nordpanelet har rød bemaling
fra 1959.
To †sidealtre fremgår af nicher i triumfvæggen
(s. 5092).
Et antependium (jf. fig. 36) fra 2004 er udført af
ensfarvet, violet uld.81
†Alterklæder omtales tidligst 1702, da der fandtes et ‘skarlagensrødt’ klæde med broderet våben

og sølvgaloner, bekostet af ‘patronen’, dvs. Christopher Sehested (1628-99) eller sønnen Christian Sehested (1666-1740).35 Ifølge en notits i
kirkebogen 27. jan. 1782 gav senere kirkeejere,
Christian Sehested Juul (1741-88) og Lucia
Charlotte Scheel (1765-1839), ‘et brunagtigt altertøj til daglig brug’.89 1861 fandtes et klæde
af rødt fløjl med guldbrokade.60 Det udskiftedes
1872 med et tilsvarende klæde, der 1883 fik kors
af guldbrokade.69 Lignende klæder har hængt på
alterbordet indtil 2004.90
Alterdug, nyere, hvid med kniplingsbort prydet
af kors under spidsbuer. †Alterduge. 1631 behøvede kirken en ny alterdug.35 1677 købte man
en ny alterdug for 16 mark.36 Sammen med det
ældste kendte †alterklæde (ovf.) skænkedes o.
1700 en dug.35 1861 omtales en alterdug af shirting kantet af kniplinger.60 1909 fandtes to lærredsduge, også med kniplinger.60 1929 syede og
skænkede lærerenken E. Lundbeck en dug.60
Altertavle (fig. 38), 1870,60 udformet som en
tempelgavl i nyklassicistisk stil, med maleri af F. L.
Storch fra 1856. Det rektangulære storfelt flankeres af kannelerede pilastre med toskanske kapitæler; derover glat frise og trekantfronton. Indrammende, skrå kvadermure bidrager til illusionen
om en bygningskrop. Postamentet har versalindskrift i højt relief: »Kommer hid til mig!« (Matt.

Fig. 37. Alterbordspanel o. 1600 (s. 5109). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion
table panel c. 1600.
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Fig. 38. Altertavle, 1870, med maleri udført 1856 af F. L. Storch, Den velsignende Kristus (s. 5110). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1870, with painting from 1856 by F. L. Storch, Christ blessing.

11,28). Rammeværket er stafferet med to mørkeblå farver samt gråt og forgyldning. På frontonen
er malet en helligåndsdue på en bund af lysere
blåt. Altermaleriet fra 1856 viser Den Velsignende Kristus og er udført i olie på lærred (lysmål

171×114 cm) af F. L. Storch (1805-83). Maleren har signeret i nedre venstre hjørne: »F. Storch.
1856.«. Kristus er vist frontalt, stående foran graven med åbne arme. Posituren efterligner Bertel
Thorvaldsens Kristus fra Vor Frue Kirke, Køben-
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havn (DK KbhBy I, 217), men kontraposten er
spejlvendt, og hovedet er løftet. En svag glorie
lyser op foran gravens mørke, ligesom også den
hvide, guldbesatte kjortel og den violette kappe
står i kontrast til de dunkle omgivelser.91 Også
rammeværket er inspireret af alterudsmykningen
i Vor Frue Kirke.Ved synet 1870 blev det noteret,
at ‘patronen har i år ladet opsætte en smuk og ny
altertavle’.60 At der var tale om den nuværende,
fremgår af J. B. Løfflers optegnelser 1882.92
*(†)Altertavle (fig. 39), udført 1728 som ramme
til et †altermaleri af Nadverens Indstiftelse (ndf.).
Tavlen, ca. 290×240 cm, består af flade, udsavede planker med illusionistisk bemaling i grå og
grønne toner. Delene findes siden 1895 i Odense
Bys Museer.93 Tavlen har at dømme ud fra de bevarede dele formentlig haft et storfelt med knækket rundbueafslutning. Dette blev flankeret af to
glatte søjler med korintiske kapitæler, mens det
yderste af storstykket var prydet af laurbærranker mellem akantusvolutter, hvoraf dele ses yderst
på frisen. Frisen løber som en knækket rundbue
og er malet som en bred hulkel. Det højovale
topfelt, der viser Korsfæstelsen i gyldent højlys,
holdes af to siddende dydefigurer, Troen (tv.) og
Håbet (th.), og hviler desuden på en konsol med
Adams Hovedskal. Figurerne og hovedskallen er
udført i grisaille ligesom de to flankerende opsatser (på marmorede plinter), der tæller Jesu lidelsesredskaber, en galende hane, tre korsnagler, Jesu
kappe og de to terninger, som romerske soldater
brugte til at spille om kappen.
Postamentet, der formentlig har haft småvinger
(fig. 72), er bemalet med to par forskudte fremspring omkring et bredt postamentfelt med det
nadverrelaterede bibelcitat Joh. 6,56 i guldfraktur
på sort bund. Skriftstedet synes at være sekundært.
En præsteindberetning 1755 omtaler årstallet
»1728«, samt at givernes navne og våbener fandtes
under maleriet,94 mens en få årtier yngre indberetning desuden nævner skriftstedet Joh. 6,54.57
†Altermaleriet var et maleri på kobber af Nadverens
Indstiftelse, som blev skænket af kirkeejerne Christian Sehested og Charlotte Amalie Gersdorff.94
Det fandtes i kirken indtil o. 1910. Maleriet var
ca. 2½ alen højt og 1½ alen bredt (ca. 155×95
cm) og monteret på egetræ, ifølge en besigtigelse

ved konservator Steffensen 1895.95 Nadvermaleriet var angiveligt af høj kvalitet, og konservator
Steffensen anførte, at ‘navnlig Kristusfiguren var
ret godt malet’. Samme konservator daterede det
på et stilhistorisk grundlag til Christian V’s tid
(1670-99).28 Tavlens givere, Christian Sehested og
Charlotte Amalie Gersdorff, havde 1718 skænket
et maleri af Korsfæstelsen til Otterup Kirke, også
udført på kobber, men signeret 1715 af hofmaleren Benoît Le Coffre (s. 4920). Det er muligt, som
foreslået af Anne Riising, at altermaleriet i Lumby
også var udført af Benoît Le Coffre.96 I så fald må
det forudsættes at have været i givernes besiddelse
i nogle år, idet Le Coffre døde 1722.
Maleriet udgjorde endnu alterudsmykningen
1862, da biskop C. T. Engelstoft besøgte kirken.70
Ved opsætningen af den nuværende altertavle
blev maleriet 1870 hensat i apsis.92 1895 fik sognepræst Christian Urban Hansen konservator
Steffensen til at besigtige maleriet, da det ‘muligvis kunne restaureres og anvendes andetsteds’.97
Steffensen foreslog, at man kunne ophænge maleriet på triumfmuren, hvilket dog ikke skete.
Den kgl. bygningsinspektør J. Vilhelm Petersen
fandt 1918 altermaleriet hos antikvitetshandler
Jacobsen i Odense, hvorpå han kontaktede Nationalmuseet, da han fandt, at der var tale om en
overtrædelse af cirkulæret af 15. aug. 1882 om
beskyttelse af kirkeinventar. Sognepræst L. N. V.
Balslev forklarede museet, at han efter kirkens
overgang til selveje havde spurgt den hidtidige
kirketiendeejer Christian Sehestedt Juul, om denne var interesseret i at overtage maleriet, men at
tilbuddet blev afslået og maleriet i stedet overladt
til sognepræsten. Balslev solgte derefter maleriet
til antikvitetshandler Jacobsen for 300 kr. Efter
sognepræstens afgivne forklaring meddelte museet, at man ville indberette sagen til ministeriet
med henblik på at skaffe maleriet tilbage til kirken. Dette skete dog ikke, og sagen blev henlagt,
efter Balslev havde lovet at anvende det indkomne beløb til kirkens udsmykning.28 Maleriets senere ejerhistorie er ukendt.
†Senmiddelalderlig altertavle, en trefløjet tavle med
skåret fremstilling af Jesu Lidelseshistorie i midterskabet og 12 apostelfigurer i sidefløjene. Den
er tidligst beskrevet 1590 af biskop Jacob Madsen:
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Fig. 39. *(†)Altertavle, 1728, med illusionistisk bemaling. I Odense Bys Museer (s. 5112). Fotomontage med antydning af forsvundne dele. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – *(†)Altarpiece, 1728, with illusionistic painting.
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Fig. 40. Altersæt (s. 5114). Kalken er udført 1683/84 af Jesper Hansen Rust, Odense,
disken anskaffet 1744 fra et ukendt værksted. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar
silver. The chalice was made in 1683/84 by Jesper Hansen Rust, Odense. The paten was
acquired from an unknown workshop in 1744.

»Alteret med Christi Passis Histori vdgraffuen,
paa Fløieler de 12 Aposteler«.18 Bispens beskrivelse af hovedmotivet som ‘passionshistorien’ frem
for f.eks. ‘krucifiks’ eller ‘Korsfæstelsen’ antyder, at
tavlens midterskab måske har rummet flere passionsscener af ensartet størrelse som f.eks. tavlen
i Nørre Broby (Svendborg Amt) eller en central
Golgatafremstilling flankeret af mindre relieffer af
lidelseshistorien som f.eks. i Sanderum (s. 2954)
og Rønninge (s. 3741).98 Ifølge en senere beskrivelse fra 1707 fandt man desuden et ‘billede’ af
kirkens værnehelgen Skt. Katharina (jf. s. 5080)
på altertavlen ‘øverst rangeret blandt andre helgener’.99 1684/85 blev tavlen stafferet af en maler fra
Odense og hans svend.36 Det forlød 1702, at altertavlen var gammel, men at den ‘kunne passere’.35
Den blev udskiftet 1728 med en ny (jf. ovf.).
Altersæt (fig. 40), bestående af en kalk udført
1683/84 af Jesper Hansen Rust, Odense, og en
disk fra 1744.
Den 21,5 cm høje kalk har sekstunget fod med
tunget fodplade og standkant prydet af romber
mellem triglyffer. En af tungerne bærer en tre

cm høj støbt krucifiksfigur (på sekundært graveret trekløverkors). Foden rejser sig stejlt imod det
forgyldte, sekskantede skaft, hvis knop har seks
rudebosser med graveret frakturindskrift på lodret skravering: »ihesus«. Derimellem spidsblade
med krydsskravering. Det fornyede bæger har
stik under mundingen. Under standpladen ses to
ens stempler for guldsmeden.100
Disken, 15,5 cm i tværmål, har på fanen et graveret Jesumonogram (med fraktur) og modsat et
cirkelkors med liljeender på en baggrund af irregulære koncentriske cirkler.
Mens kalken er stemplet af Jesper Hansen Rust
(-1679-1722) og i øvrigt minder om hans kalke
fra henholdsvis 1697 og 1699 i Faaborg (DK
Svendborg 701) og Odense Skt. Knud (s. 549), er
den ustemplede disk næppe hans arbejde, som det
ellers har været foreslået.101 Arkivalske optegnelser vidner nemlig om, at en †disk, som Rust leverede sammen med kalken, blev udskiftet 1744.
Ifølge kirkens regnskaber bekostedes nemlig både en ny kalk og disk 1683/84 ‘efter bevilling’.
Dertil gik 453/8 lod sølv (ca. 700 gram) til en pris
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af 136 mark og to skilling. Desuden blev der betalt 36 mark for tre dukater til forgyldning, mens
guldsmeden, hvis navn ikke omtales i regnskabet,
blev betalt otte skilling per lod for sit arbejde, i
alt 22 mark og 12 skilling.36 Sættet omtaltes 1702
som ‘kalk og disk af sølv, indvendigt forgyldt’.35
Ved Charlotte Amalie Gersdorffs deltagelse i gudstjenesten 9. aug. 1744 bemærkede kirkeejeren, at
kalk og disk var ‘lille’, hvorfor ‘både brikken (dvs.
disken) og bægeret (blev) gjort større’.89 Dette
må betegne en fornyelse af kalkens bæger og en
udskiftning af disken. Begge dele er måske forestået af samme værksted, som har leveret den lignende disk til Kølstrup Kirke (s. 4227).102 Kalken
er istandsat 1888, da den var ‘brudt over’.61 Reparation fandt atter sted 1919.103
Et †altersæt omtaltes 1590 som ‘en stor, forgyldt
kalk og disk’.18
To †kalkklæder anskaffedes 1683/84 for en
mark og otte skilling.36
Oblatæske (fig. 41), udført af Jørgen Olufsen
Lund, Odense, og skænket 1748 af skipper Rasmus Hansen (†1748) og hustru Maren Knudsdatter, Stige.104 Æsken, der formentlig er udført
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Fig. 42. Datering »1748« og spejlmonogrammer for
skipper Rasmus Hansen og hustru Maren Knudsdatter, detalje af oblatæske (s. 5115, jf. fig. 41). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – The date ‘1748’ and mirror monograms
for captain Rasmus Hansen and his wife, Maren Knudsdatter, detail from wafer box (cf. fig. 41).

som en kopi af et arbejde fra 1703 af Matthies
Simonsen i Odense Skt. Knud (s. 552), er skrinformet, 13,5×9,5 cm, 6 cm høj. Såvel fodstykket
som lågets kant er smykket af pærestav. Siderne
har perlestav ligesom lågets flade overside, hvorpå der desuden er graveret årstal »1748« samt to

Fig. 41. Oblatæske, udført af Jørgen Olufsen Lund, Odense, og skænket 1748 af skipper Rasmus Hansen og hustru Maren Knudsdatter, Stige (s. 5115). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wafer box, made by Jørgen Olufsen Lund, Odense, and donated by captain
Rasmus Hansen and his wife, Maren Knudsdatter, Stige.
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†Sygesæt, 1617, af sølv, skænket af sognepræst
Lauritz Lauritzen Kyng (o. 1549-1621) ‘af god
vilje for hans og hans hustrus begravelse’(jf. s.
5135). Sættet vejede otte lod en quint.108
En sølvpokal (fig. 44) er udført 1839 af Jacob
Malmborg, København, og skænket af beboerne i
Stige og Hauge til sognepræst P.W. Lütken (17611844) ved hans 50-årsjubilæum samme år.109 Den
9 cm høje nyklassicistiske pokal har flad cirkulær
fod med ciselerede bladtunger og midtsvulmende, kanneleret skaft. Bægret har ciseleret akantus
forneden og bladbort foroven. Under foden er
guldsmedens stempel,110 Københavnsmærke 1839,
månedsmærke (Krebsen) og guardejnmærke for
Fig. 43. Sygesæt, o. 1975, af tin (s. 5116). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Communion set for the sick, c. 1975,
of pewter.

spejlmonogrammer: »RHS« (tv.) og »MKD« for
giverne (fig. 42). Under bunden ses mestermærke
og Odensemærke (lilje).105
En †oblatæske af uædelt metal blev 1683/84
forsølvet for to mark, rimeligvis af Jesper Hansen
Rust, der på samme tid leverede kirkens nye altersæt (jf. ovf.).36
Alterkander. 1) 1836, fra Den Kongelige Porcelænsfabrik, 27 cm høj, blå med forgyldte kanter
og tilsvarende kors på korpus. Under foden er
et fabriksmærke og på korpus et hvidmalet årstal
»1836«.106 Opbevares i sognegården. 2) 1903,60 fra
porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl, 27,5 cm
høj, sort med forgyldte kanter og ditto kors på
korpus samt fabriksmærke under foden.106 Opbevares i sognegården.
Vinskummeske, o. 1900, 17,5 cm lang, med
aflangt laf og snoet skaft med flad, volutprydet
ende. Der er mestermærke »LRR«, antagelig for
Lars Rasmus Rasmussen, Bogense, jf. et sidestykke i Lunde (s. 5057, fig. 33).
Sygesæt (fig. 43), o. 1975, af tin. Sættet er enkelt
udformet og helt glat. Kalken, 13 cm høj; disken
9,5 cm i tværmål; oblatæske, 6,5 cm i tværmål og
3 cm høj. Desuden flaske og særkalke. På bagsiden af disken og på æskens bund ses samme fabriksmærke som på to sygesæt i Horsens (DK
Århus 5502 og 5788) samt lødighedsmærke (93
%) og Danmarksmærke.107

Fig. 44. Sølvpokal, udført 1839 af Jacob Malmborg,
København, og skænket til sognepræst P. W. Lütken
(1761-1844) ved hans 50-årsjubilæum samme år (s.
5116). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Silver cup made
in 1839 by Jacob Malmborg, Copenhagen, and donated to
vicar P.W. Lütken (1761-1844) on the occasion of his 50th
anniversary that year.
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Christian Olsen Møller. Tilsvarende, men delvist
udslidte stempler ved bægrets munding. På foden
læses: »Lumby Kirke/ 1791 P. W. Lütken 1844« i
indgraveret skriveskrift, hvad der må betegne, at
den er skænket fra sognepræstens dødsbo. Der har
oprindeligt været et tilhørende låg.111
Alterstager (fig. 45), sengotiske, o. 1550, 29,5 cm
høje. Tre småfødder formet som løvepoter bærer
den cirkulære fod, som har fire afsæt. Cylinderskaftet har én skaftring og flere udpudsede, ciselerede prydringe. Den tragtformede lyseskål har to
diminutive torne på kanten. Der er rød bemaling
på lysetornen og under foden. Stagerne omtaltes
1590 af biskop Jacob Madsen som »2 paszelige
Kober Stager«18og 1702 som ‘et par gamle messinglysestager’.35 Stagerne var 1918 forsynet med
elektriske lyskilder.32
Syvstage (jf. fig. 35), o. 1900, 51,5 cm høj, med
ottekantet, facetteret fod og skaft, kvartcirkulære
arme af firkantet gods med facetled og pokalformede lysepiber. Stagen er tidligst omtalt 1918, da
den var indrettet med elektriske lyskilder.32
Messehagler. 1) O. 1900-25, formentlig omtalt i
inventariet 1909,60 af lilla fløjl med guldkanter og
-kors på ryggen. Formentlig anskaffet fra Dansk
Paramenthandel. 2) 1970, af grøn silke med guldborter, der på bagsiden danner et gaffelkors og på
forsiden to stolalignende bånd. Anskaffet gennem
Selskabet for Kirkelig Kunst ifølge mærke med
broderet årstal. 3) 1993,112 grøn, udført af Elín
Stefánsdóttir som damaskvævning med gult og
rødt kors på ryggen og tilsvarende et livstræ på
brystsiden. To smalle røde baner løber på begge
sider og hen over skulderen.
†Messehagler. 1590 fandtes en hagel af rødt
fløjl.18 Den er måske identisk med den ‘gamle
og vandannede’ messehagel, der er nævnt 1702,
og som burde udskiftes.35 1861 omtales en rød
fløjlsmessehagel med kors af guldbrokade, som
der imidlertid var behov for at forny 1883.69
En hagel blev repareret 1928 af skrædder A. Jørgensen.103
Af ældre †messeskjorter kan omtales en messesærk af fint lærred, der blev anskaffet 1680 for det
ret anseelige beløb 21 mark.36
†Alterbøger. ‘En gammel bibel’, vel Christian
III’s fra 1550, afhændedes 1598 til sognepræst
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Fig. 45. Alterstager, sengotiske, o. 1550 (s. 5117). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, late Gothic,
c. 1550.

Lauritz Lauritzen Kyng for otte mark, da kirken havde anskaffet Frederik II’s bibel (‘en ny
bibel’).108 1631 behøvedes et nyt graduale, en
ny salmebog, en alterbog og en kirkeordinans.35
1634 købte kirken den nye Christian 4’s bibel
(‘en af de store bibler som nu nyligere er skrevet’). Med bindet kostede den 55 mark.108 1665
købte man ‘en ny bog’, og 1669 erhvervede man
for 30 mark en bibel i kvartformat (formentlig
Hans Svanings fra 1647).36 1674 noterede sognepræst Rasmus Svitzer, at han havde lånt kirkens eksemplar af Luthers postil ud til Christoffer Olufsen, degn i Rønninge, for at han kunne
afskrive nogle notater vedr. hans søskendes fødsel,
som hans far Oluf Andersen (sognepræst i Lumby
1621-48) havde skrevet i den.36 1679 anskaffede
man en alterbog.36 Et inventarium 1702 nævner
denne, et ritual og et graduale.35
†Messeklokker. 1590 hang der ‘to små klokker i
koret’.18
Alterskammel, nyere, med grå bemaling og violet uldbetræk. †Alterskammel, omtalt 1861, med
betræk af rødt fløjl.60
Alterskranken (jf. fig. 18) er antagelig fra 1854.31
Den er rundbuet og har slanke støbejernsbalu-
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Døbefonte. 1) (Fig. 46), formentlig fra 1865, et
drejet arbejde af træ, 83 cm høj. Den har cirkulær fod med tre afsæt, kraftigt profileret skaft og
omtrent halvkugleformet kumme med et tværmål på 52 cm. Bemalingen er mørkegrøn. Fonten
omtales tidligst 1862.70 Den er ude af brug og
opbevares på kirkens loft.
2) (Fig. 47), 1910, hugget af Laurits Østlund,
Odense, ifølge signatur på kummens overside:
»L.Ø. 1910«.113 Den nyromanske font, 90 cm høj,
består af tre dele i lys rødlig granit med spredte
sorte korn, alle maskinelt behuggede. Foden er
et omvendt terningkapitæl med ribber på de afrundede hjørner. Skaftet er formet som et hulled over vulst. Kummen har flere profilled ved
mundingen, øverst tovstav. Indvendig er den lavbundet, og diameteren synes tilpasset dåbsfadet.
Placeret i nordsiden af korbuen.
Den givetvis romanske †døbefont stod 1590 i
tårnet.18 Den omtales 1861 (‘døbefont af sten’),
men blev antagelig kasseret ved en istandsættelse
1865 (jf. døbefont nr. 1).60

Fig. 46. Døbefont nr. 1, 1865 (s. 5118). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Font no. 1, 1865.

stre, der er cylindriske med midtknop og har grå
bemaling. Håndliste af lakeret eg og nyere hylde
af tropisk træsort. Knæfaldets hynder har violet
uldbetræk.
†Alterskranke. 1684/85 opsatte man ‘en knæskammel og noget galleri for kommunikanterne
at sidde på og støtte sig ved’.36 Dertil gik tre tylvter egetømmer, lagt af en tømrer, mens en snedker fik otte mark i arbejdsløn for at montere ‘galleriet’ med 40 drejede balustre, der tilsyneladende
var indkøbt særskilt for seks mark og fire skilling.
Knæfaldet blev derpå betrukket med læder.36
Skranken omtaltes 1702 som en ‘knælebænk for
kommunikanter’.35
Fig. 47. Døbefont nr. 2, 1910, hugget af Laurits Østlund, Odense (s. 5118). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Font no. 2, 1910, carved by Laurits Østlund, Odense.
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Dåbsfad (fig. 48), o. 1625-50, antagelig et nederlandsk arbejde, anskaffet til kirken 1669. Messingfadet, 55,5 cm i tværmål, har frit drevet og ciseleret udsmykning. I bunden ses en vase prydet
af attisk slyngbånd, ranker og godroner, hvorfra
blomsterranker med tulipan og to nelliker slynger sig ud over hele fladen. Derimellem sidder
to påfugle. På fanen, der også har rankeslyng, ses
jagthunde (med halsbånd) efter byttedyr, henholdsvis hind og enhjørning samt hare og hjort.
Langs kanten løber en kuglestav. Fadet må være
identisk med det, der blev anskaffet 1669 for
24 mark (»1 Nyt drefuen Bechen i Funten 24
mark«).36 ‘Messingbækkenet’ fandtes 1702 i fonten.35 Det er tidligst beskrevet i detaljer 1882.92
†Dåbsfad(e). Et dåbsfad anskaffedes måske efter 1631. Det blev dette år fremhævet, at kirken
manglede et stort, bredt bækken til fonten,‘da det
er ukristeligt at bruge dertil af de bækkener, som
i huset hos præsten kunne blive brugt til urenlig
brug af skødesløse folk’.35 Man havde altså hidtil
anvendt fade, der primært benyttedes profant i
præstens husholdning og kun lejlighedsvis anvendtes til dåbssakramentet.
Dåbskander. 1) O. 1850, af tin, 35 cm høj. Kanden har cirkulær fod og vaseformet korpus med
smal hals og svungen hank med gæk. Den er
tidligst omtalt 1861.60 Opbevares på loftet. 2)
1950, anskaffet fra kunstsmedefirmaet Knud Eibye, Odense. Den 33,5 cm høje messingkande
har cirkulær fod i tre afsæt og kugleformet korpus med to diametralt placerede hammerkors og
svungen hank. Det flade låg er løst og med glat
knop. Under foden er stemplet »K. EIBYE« og
»1950«. Kanden har sidestykker i bl.a. Seden (s.
3472, fig. 33).
Et †fontegitter omgav 1590 †døbefonten, da den
stod i tårnet (»Fonten inden Trallet i Tornet«).18
Det fandtes måske endnu i 1760’erne, da ‘dåben’
blev malet.83
En †dåbsstol af fyrretræ (‘kvindestolen med børn
at sidde i hos fonten’) blev opsat 1684/85 samtidig med en fornyelse af præste- og degnestolene
(jf. s. 5124).36 Den fandtes måske endnu i 1760’erne, da ‘dåben’ blev malet (jf. †fontegitter).83
Korbuekrucifiks (fig. 49), o. 1250-75, korset delvist fornyet o. 1500. Den lange, slanke kristusfi-

5119

Fig. 48. Dåbsfad o. 1625-50, antageligt et nederlandsk
arbejde, anskaffet til kirken 1669 (s. 5119). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Baptismal dish c. 1625-50, probably
Dutch, acquired for the church in 1669.

gur, 169 cm høj, hænger i næsten vandrette arme.
Hovedet holdes højt, men falder imod højre
skulder, kroppen er lodret, ben og fødder strakte
med højre lagt øverst; fødderne er drejet en anelse udad.
I hårkransen er der leje for en nu manglende, oprindelig †tornekrone samt et bredt bælte
af dyvelhuller, der må hidrøre fra en sengotisk
†tornekrone. Det markerede ansigt (fig. 50) er
blidt sovende med lukkede øjne, hvis lågrande er
angivet ved et fint svajet indsnit. De skarpe bryn
fortsætter i en smal, lige næse, om munden ligger
antydning af et smil, og fuldskægget er angivet
ved en præcist afgrænset, afrundet fortykkelse om
hagepartiet. En tynd ‘krave’ indfatter halsen, og
kroppen er ellers alene modelleret med ribben.
Et stort spydsår i højre side må være sekundært
eller udvidet. Lændeklædet, der lader højre knæ
frit, har løst draperet, snoet vulst med sløjfeknude
i højre side, hvorfra der dannes diagonale folder
ned over venstre knæ. De påbladede arme er ganske tynde, bagsidens huling dyb og afrundet, og
den fremtræder lukket forneden.
Af korset, 246×216 cm, er kun den vandrette
arm original. Midtprofilen er konveks, kanten
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Fig. 49. Korbuekrucifiks o. 1250-75 (s. 5119). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Chancel arch crucifix, c. 1250-75.
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Fig. 50. Detalje af krucifiksfigur o. 1250-75 (s. 5119, jf. fig. 49). Foto Einar V.
Jensen 1944. – Detail of crucifix figure, c. 1250-75 (cf. fig. 49).

skrå med hulede skiveknopper på siderne, og
de cirkulære endefelter har tilsvarende, men lidt
spidsende ‘hjørneknopper’. Felternes bund er
plan med dyvelhuller og udstemninger for nu
manglende, tilstykkede †relieffer. Den lodrette
stamme, med kort øvre arm, er som nævnt fornyet o. 1500 og har former, der efterligner de ældre. I endefelterne ses relieffer af Johannesørnen
(foroven) og Mattæusenglen (fig. 75).
Krucifiksets træ står blottet. Korsets glorieskive og figurens venstre skulder er fornyet ved en
istandsættelse, foretaget af Ejnar V. Jensen 1944.
Han måtte også nyfæstne det da afbrækkede hoved og foretog en delvis fornyelse af fingrene
med træmasse.
Krucifikset er med sin markante hovedhældning på høj hals, sin slankhed og sin elegante

fodstilling blevet sammenlignet med engelsk miniaturemaleri fra midten af 1200-tallet. Danske
krucifiksfigurer med lignende træk kan nævnes
i Vridsted Kirke (Viborg) og fra Stråvalla Kirke i
Halland (nu i Varberg Museum).114
Krucifikset hang 1631 på sin oprindelige plads
over korbuen, men var ‘falmet og forfaldent på
malingen’. Det blev da påpeget, at korset trængte
til reparation, idet det på trods af dets oprindelse
i den katolske kult også havde en plads i den lutherske ortodoksis billedforståelse: ‘efterdi det dog
til en amindelse og gudelig erindring om Kristi
pine og død på korset beholdes i vore kirker’.35
Krucifikset blev atter malet 1684/85.36 Det hang
endnu på sin plads 1809,115 men henlå 1862 på
kirkens loft,70 hvor dets tilstand 1882 blev betegnet som ‘sønderslået’.92 Erik Horskjær henledte
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Fig. 51. Oprindelig arm på korbuekrucifiksets korstræ med plade til †relief (s. 5121,
jf. fig. 49). Foto Einar V. Jensen 1944. – Original arm of the chancel arch crucifix with plate
for †relief (cf. fig. 49).

1940 opmærksomheden på det forsømte stykke,116
og det blev efterfølgende restaureret 1944 af Einar V. Jensen.117 Forud for restaureringen blev der
iagttaget rester af farver på kridtgrund, rimeligvis
tilhørende de ovennævnte sekundære stafferinger
fra 1600-tallet.118 Krucifikset er siden istandsættelsen ophængt på triumfvæggens nordre del. En
konserverende istandsættelse er foretaget 1987.119
Prædikestol (fig. 52), 1910, udført af snedker
Niels Peder Pedersen, Lumby.120
Kurven har fem fag med glatte, rektangulære
felter, der kantes af rullestav foroven og forneden.
Fagene adskilles af tovstave, der også pryder de
vandrette lister. Frisefelterne udfyldes af hulled
mellem rundstave, postamentfelterne af rosetter.
En hængeliste har halvrosetter mellem trekanter. Opgangen er ligeløbet og med rækværk, hvis
tremmer har vekslende bredde og er forsynet med
sparrer og dobbelte rundstave; mægleren har hjulkors i relief. Bemalingen omfatter to blå nuancer,
den mørkere på felterne, og forgyldning på lister.
Prædikestolen er opstillet ved sydvæggen mellem
skibets 1. og 2. fag på en ottekantet pille muret

af hvidkalkede teglsten i munkeformat. Stolen er
nystafferet af Jens Johansen 2004-05.121 Den tidligere bemaling fra 1959 var hvidgrå (jf. fig. 78).
En †prædikestolsbeklædning af rødt fløjl fjernedes
2004-05.
†Prædikestole. 1) En prædikestol stod 1590 i kirkens søndre side (»paa Synderside«).18 Den må
have været opsat ved korbuens sydside, hvad såvel en borthugning af buen som en senere beskrivelse (ndf.) vidner om. En mester med svend
foretog en nymaling 1684/85.36 Stolen blev 1702
betegnet som gammel, men kunne ‘passere’.35 I
august 1732 flyttedes den ‘noget ned i kirken’
fra sin hidtidige plads ‘ved siden af korset’, dvs.
korbuekrucifikset.89 Opstillingen ved korbuens
søndre vange har også sat bygningsarkæologiske
spor (s. 5094).
2) O. 1766, skænket af Sophie Hedvig Friis
(1717-77),122 muligvis i forbindelse med hendes
mands død 1766 og sønnens overtagelse af kirkeejerskabet. Stolen, der var udført i rokokostil og
havde ‘stærkt udbuet underdel’,92 har måske mindet om den ca. ti år ældre prædikestol i Odense
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Skt. Knuds Kirke (s. 576). Prædikestolen, der stod
‘midt i kirken ved den søndre side’,57 blev ifølge
biskop C. T. Engelstoft flyttet i forbindelse med
indsættelsen af nye store vinduer på sydsiden (jf. s.
5096).70 En †himmel omtaltes 1861.60 1883 forsynedes kurven med en †prædikestolsbeklædning af
rødt fløjl med kant af guldbrokade.60
Stolestader (jf. fig. 31), 1910, fremstillet af snedker Niels Peder Pedersen, Lumby,120 måske efter
tegning af arkitekt N. P. Jensen. Stolene er opstillet
med 14 i sydrækken og 12 i nordrækken, heraf
to dobbeltbænke østligst i hver række.123 Gavlene
er rundbuede, med udskåret halvroset over dobbelt tovstav. Ryglænene består af to profilerede
planker. To enkle fyldingspaneler er opstillet ved
indgangen fra våbenhuset. Bemalingen fra 2004
består af dodenkop og rødt på gavlene samt gråt på
ryglæn og paneler, sidstnævnte med to nuancer.81
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†Stolestader. Stolene omtaltes o. 1665 som ‘en
del’ brøstfældige.35 De blev 1684/85 nymalet (‘anstrøget’).36 1702 betegnedes de som ‘slette’ og
desuden som ‘gamle, lave og ringe og i stykker
mange steder’.35 En stolestadefortegnelse 1755
oplyser, at der fandtes 27 stole i både nord- og
sydrækken.124 I mandsrækken tilhørte de forreste 14 stole gårdmændene og de næstfølgende tre
stole skipperne i Stige og Hauge, mens de bageste ti stole var reserveret til husmænd. Denne
fordeling afspejledes i kvindernes stolerække. De
mere jævne sømænd og deres hustruer havde siden 1742 plads på et †pulpitur i skibets nordside,
mens landboernes ‘karle og drenge’ – formentlig efter gammel skik og brug – havde plads på
et ældre †pulpitur i tårnrummet (jf. ndf.). Mens
de tiendeydende jordbrugere i overensstemmelse
med Danske Lov ikke skulle betale for deres sto-

Fig. 52. Prædikestol, 1910, udført af snedker Niels Peder Pedersen, Lumby (s. 5122).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, 1910, made by cabinetmaker Niels Peder Pedersen,
Lumby.
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lestader, måtte såvel skippere som sømænd årligt
betale otte rigsdaler for et stade eller en plads på
pulpituret.125 1861 omtaltes 55 stole, heraf 51
med låger (‘lukkede’).60 Såvel 1883 som 1904
anførtes behovet for fornyelse.31
Løse stole, designet af Børge Mogensen (model
J39). Opstillet i koret og skibets østfag.
En †præste- og skriftestol omtaltes ved bispevisitatsen 1590 som »liden«, mens en †degnestol blev
fundet »paszelige« (dvs. af passende størrelse).18
Begge stole blev fornyet 1684/85 (‘en ny skriftestol og en anden ny stol derhos i koret’).36 De
blev 1702 fundet i god stand.35 Stolene er sidst
omtalt 1774, da det oplystes, at kirkeejer Sophie
Hedvig Friis havde ladet dem male.83
Armstol til præsten, o. 1903,60 i nyrenæssancestil,
af blank eg, med sortpolstret sæde og ryglæn.

Fig. 53. Servante o. 1900 (s. 5124). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Washstand, c. 1900.

Fig. 54. Kirkens indre set mod nordvest. Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – The church interior looking north west.

†Bænke. I forbindelse med en ny †alterskranke
1683/84 (s. 5118) opsattes ‘en stol eller bænk til
kommunikanter’.36 To slagbænke anskaffedes af
sognefolkene 1896 til våbenhuset.60
†Menighedspulpiturer. 1) I tårnrummet, tidligst
omtalt 1590 af Jacob Madsen: »Et Pulpetur offuen den Lofft i Tornet«.18 Det udbyggedes 1754,
således at der var pulpitur over både mands- og
kvindestolene. Det nye stod ligesom det gamle på
stolper af fyrretræ.57 Ifølge en præsteindberetning
1755 var pulpituret ‘indrettet med lange bænke
for almuen’,94 hvilket en stolestadefortegnelse fra
samme år specificerede som karle og drenge, der
havde plads efter hartkornsstørrelse.124 Pulpituret
blev 1868 ombygget til †orgelpulpitur (jf. ndf.).84
2) 1743,89 opsat på initiativ af kirkeejeren
Charlotte Amalie von Gersdorff.94 Pulpituret, der
stod nordligt i skibet ‘lige over for prædikestolen’,
hvilede på fem jernsøjler, og var ligesom nr. 1
indrettet med lange bænke.94 Ifølge to stolestadefortegnelser fra 1755 var der opstillet tre bænke
til mænd og tre til kvinder, som var bestemt for
søfolk (men ikke skippere) i Stige og Hauge (jf.
†stolestader).124
†Særlige rumindretninger. I apsis indrettedes 1854
et præsteværelse ved opsætning af bræddevægge med røde fløjlsgardiner for døråbningerne.60
Fjernet 1958-59.28
Servante (fig. 53), o. 1900, en 92 cm høj blikcylinder med lys egetræsådring. Står på kirkens loft.
†Monstransskab(?). Et stort skab, der nævnes
1590,18 var antagelig et middelalderligt monstransskab. Det blev stafferet 1684/85 og stod ifølge
regnskabet i koret.36 Skabet nævnes senest 1702.35
Kiste, o. 1800, af egetræ, med hvælvet låg,
126×68×65 cm. Der er lås til én nøgle. Kisten
har grøn bemaling med detaljer i rødt og sølvfarvede jernbeslag. På indersiden af låget er malet
hvide versaler: »Lumbye Kirkes«. Kisten, der har
stået på †orgelpulpituret, opbevares i sognegården.126
Pengeblok (fig. 55), o. 1800, samlet af solide
planker og bundet med to vandrette jernbånd,
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98×58×31 cm. Den har profileret fodstykke og
jernlåg med to pengeindkast, begge med tragt.
Der er lås til én nøgle. Bemalet i to grå nuancer.127
To ens pengebøsser (jf. fig. 36) af messingblik er
tidligst omtalt 1909.60 De er kubiske, 14×13,5×8
cm, og har svagt ophøjet, otteoddet stjerne på
forsiden samt diamantbosser på siderne. Det flade
låg har pengeindkast med tragt og et sæt øsken,
beslag og hængelås.
Nyere dørfløje. Udvendig og indvendig er ensartede fladbuede dobbeltfløje med tre lodrette,
ryggede fyldinger over kvadratisk fylding (jf. fig.
15). De har grå bemaling.
†Dørfløje. 1684/85 blev kirkedøren ‘anstrøget’
af en maler.36
Orgel (jf. fig. 54) 2005, med 23 stemmer, to manualer og pedal. Bygget af Marcussen & Søn,
Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Bordun 16',
Principal 8', Blokfløjte 8', Oktav 4', Gedaktfløjte
4', Quint 22/3', Superoktav 2', Terts 13/5', Mixtur 3

Fig. 55. Pengeblok o. 1800 (s. 5124). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Money chest, c. 1800.

kor. Svelleværk: Rørfløjte 8', Viola di Gamba 8',
Vox Celeste 8', Traversfløjte 4', Nasat 22/3', Fløjte
2', Larigot 11/3', Trompet 8', Obo 8'. Pedal: Subbas
16', Principalbas 8', Gedaktbas 8', Oktavbas 4', Fagot 16'. Manualomfang C-g 3, pedalomfang C-f 1.
Koblinger: II-I, I-P, II-P, II-P 4'. Tremulanter for
HV og SV. Mekanisk traktur, elektrisk registratur,
sættekombinationer. Orglet er opstillet med østvendt spillebord og facade, på et ca. en meter højt
podium i tårnrummet fra 2004-05. Brystningen
har genanvendte, nygotiske stavværksfyldinger fra
1868 fra et ældre †pulpitur. De er fordelt på tre
paneler, hvoraf det centrale flankeres af tremmeværk, mens de to ydre paneler står fremskudt for at
gøre plads til to opgange. Den nedre del af podiet
er beklædt med lodrette brædder.128 Orgelhuset
og den østvendte facade er tegnet af arkitekt Alan
Havsteen-Mikkelsen.28 Facadepiberne er opstillet
i en konveks bue og med afstand til det hvælvede
og skrånende bræddeloft. Orgelhuset, af mahogni
og cedertræ, har lysegrå bemaling, ligesom podiets
brystning, der desuden har mørkere gråt.
†Orgel, 1868, med fem stemmer og ét manual.
Antagelig bygget af J. A. Demant,129 Disposition:
Principal 8', Fugara 8', Tectus 8', Octav 4', Flöite 4'.130 Orglet anskaffedes af kirkeejeren, efter
at menigheden havde bidraget med 320 rigsdaler, ‘halvparten af et nyt orgels værdi’.84 Det var
opstillet på pulpituret i tårnrummet og havde
antagelig en nygotisk facade, idet det forlød, at
pulpituret (ndf.) omdannedes ‘i harmoni med
orgelets ydre’. Facaden var antagelig placeret i
brystningen.131 Ombygget og udvidet 1938 af
Marcussen & Søn, Aabenraa, til otte stemmer, ét
manual og pedal. Disposition 1938: Manual (Cf 3): Quintatøn 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Fløjte 4', Quint 22/3', Oktav 2', Mixtur 4
fag. Pedal (C-d 1): Quintatøn 16' (transmission).
Ombygningen nærmede sig en nybygning. Af
det gamle orgel genbrugtes piber, vindlade og
mekanik. Femdelt, østvendt facade med tre tårne
i fri pibeopstilling og herimellem indrammede,
flade pibefelter. Placeret inde på pulpituret med
sydvendt spillebord.132
†Orgelpulpitur (jf. fig. 56). 1868 ombyggedes et
ældre †menighedspulpitur i tårnrummet (s. 5124)
til orgelpulpitur. I den forbindelse opsattes en bryst-
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Fig. 56. Kirkens indre set mod vest. Foto Ebbe Lehn Petersen 2003. – The church interior looking west.

ning med nygotiske stavværksfyldinger, som er genanvendt i det nuværende orgelpodium (ovf.).84
Salmenummertavler (jf. fig. 36), o. 1870, 123×71
cm, til skydenumre i fire rækker. De har trekantgavl og grå antikvaskrift (»Prædiken«) på sort
bund.133 To tilsvarende, men mindre tavler med to
rækker skydenumre og grå antikvaindskrift: »Daab« og »Nadver« er nyere. Deres funktion udfyldtes
førhen af †salmenummertavler til kridtskrift (jf. fig.
35).

Præsterækketavle, o. 2000, 100×65 cm, helt plan,
med sort skabelonagtig antikvaskrift på grå bund
inden for en tynd, rød og indrammende streg.
Ophængt i våbenhuset.
Portrætmaleri, 1903, forestillende sognepræst
Christian Urban Hansen (1844-1903), signeret
»J. Jacobsen 1903«. Oliemaleriet på lærred, 63×53
cm i lysmål og med ramme i blank eg med forgyldte lister. Det har et sidestykke i Stige (s. 5165,
fig. 15). Ophængt på tårnrummets nordvæg.

323*

5128

LUNDE HERRED

Fig. 57. Lysekrone (nr. 1), ophængt før 1702, formentlig som en gave fra skipper Jørgen Madsen, Stige (s. 5128). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Chandelier (no. 1), placed
in the church before 1702, probably as a gift from captain Jørgen Madsen, Stige.

Et †maleri af Dommedagen skænkedes 1746 af
skipperne Rasmus Rasmussen Smidt (1702-71)
og Christen Hansen Nygaard (†1774) samt deres
hustruer, henholdsvis Alhed Marie Andersdatter
(1706-87) og Ellen Hansdatter (1691-1771).134
Maleriet, der viste de dødes opstandelse, var 4 alen
højt og 2¾ alen bredt (ca. 250×175 cm).94 Foruden givernes navne fandtes en formanende indskrift: »O meniske betænck dig vel/ tænck paa din
dyer kiøbte siel/ naar du for dennem skal frem
gaa/ du ævig salig blive maae. 1746«.57 Maleriet
var ophængt ‘neden for koret på den søndre side’.94 Maleriet fandtes muligvis endnu o. 1940.135
†Løs figur (jf. fig. 74). En skåret putto fra o. 1700
henstod på kirkens loft 1940. Den kan ikke knyttes til noget kendt inventar, men kan f.eks. have
kronet en lydhimmel.
Lysekroner. 1) (Fig. 57), ophængt før 1702, hvilket år den anføres skænket af skipper Jørgen
Madsen, Stige,35 mens yngre kilder, givetvis
fejlagtigt, oplyser giveren som skipper Anders

Knudsen (†1700, jf. †gravsten nr. 4).136 Kronen
har 2×8 s-svungne arme med akantus-, kugle- og
volutled samt kugleformede lysepiber. Stammen
har et svært balusterled og over kugleled en dobbeltørn som topfigur. Den glatte hængekugle har
profilknop. Ophængt i skibets østfag; den hang
tidligere i skibets midterfag (jf. fig. 35).92
2) 1926, skænket af gårdejer Niels Rasmussen
og hustru Kirsten Rasmussen. Den har 2×8 ssvungne arme prydet af delfiner, stamme med
ribbede kugleled og ditto hængekugle (med profilknop), hvorpå læses giverindskrift med graveret skriveskrift: »Skænket af Gaardejer Niels
Rasmussen og Hustru Skovvang Aar 1926«. Ophængt i skibets vestfag.
En †lyseplade af messing med én lysearm var
1702 opsat ved prædikestolen som en gave fra
skipper Christen Mortensen i Stige.35 Den omtales senest 1763,89 da det i lighed med lysekrone nr.
1 givetvis fejlagtigt blev oplyst, at giveren var skipper Anders Knudsen (†1700, jf. †gravsten nr. 4).
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Fig. 58-59. Kirkeskibe 58. Nr. 1, o. 1800 (s. 5129). 59. Nr. 2, »Christian X«, bygget 1929 af maskinmester Peter
Mikkelsen, Stige (s. 5129). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Votive ships. 58. No. 1, c. 1800. 59. No. 2, “Christian X”,
made in 1929 by engineer Peter Mikkelsen, Stige.

Lampetter, 2003,28 af messing, med hhv. tre og
fem cylindriske kerteholdere på halvcirkulære
armaturer. †Lampetter (jf. fig. 56), 1962, af sortmalet jern med opretstående lyskilder (colorenta) i
to arme.40
Kirkeskibe. 1) (Fig. 58), o. 1800, en orlogsbrig
med 2×8 kanoner, fuld sejlføring og en løve som
galionsfigur. Modellen er 52 cm lang og 65 cm
høj. I agterspejlet findes reliefskårne, kronede initialer »PF«, der måske skal opfattes som skibets
navn. Skroget er brunt med hvid bund, kanondækket okkergult med røde porte. Galionsfigur
og agterende har forgyldning. Skibsmodellen er
antagelig skænket af skippere i Stige (jf. også
ndf.). Modellen, der er ophængt i sognegården,
er tidligst omtalt 1882, da den hang i skibets østfag.92 Den har senere været i præstegården.137
2) (Fig. 59), »Christian X«, bygget 1929 af maskinmester Peter Mikkelsen, Stige, og ophængt
samme år.60 Den tremastede fuldrigger, 62 cm
lang og 60 cm høj, har ingen sejlføring, men har
tidligere haft sejl af blik.138 Skroget er sort med
bronzeret bund, vandlinjen markeret med hvidt.
Navnet er malet på en vimpel samt på agterspejlet, hvor dateringen også er anført. Modellen, der er istandsat 1989,28 er ophængt i skibets
midterfag.

Et *kirkeskib, kaldet »IMD«, blev ved nytårsgudstjenesten 31. dec. 1731 skænket af skipperne
i Stige.139 Den tremastede orlogsfregat omtaltes
1755 som ‘en lille model af et fuldkomment orlogsskib med alt tilbehør’. Skibet, der fra første
færd hang i skibets vestfag (jf. fig. 35),94 blev nedtaget o. 1929 og hensat på †orgelpulpituret. Det
blev 1961 skænket til Østrup Kirke, under hvilken det er nærmere beskrevet (s. 4981, fig. 33).
†Ligbårer. En ligbåre blev lavet 1667,36 efter behovet var påpeget få år tidligere.35 Denne var atter udskiftet senest 1702, da en ny båre nævnes
i inventariet.35 1760 skænkede Knud Pedersen
Schouboe i Anderup en båre.89
Klokker. 1) (Fig. 60), 1300-tallet, støbt af Anders
Lavrsøn, tværmål 81 cm. Om klokkens hals løber en kortfattet majuskelindskrift mellem dobbelte, platte lister: »+Andreas fecit ha(n)c ca(m)panam« (Andreas gjorde denne klokke). Der er
en enkelt profilliste ved overgangen til slagringen,
og på legemet ses klokkestøberens segl og hans
mærke, et korsprydet Jesumonogram »IHC« (fig.
62). Det skjoldformede segl, 4,2×4,0 cm, har
klokke i seglfeltet og omløbende majuskelindskrift: »+S(igillum) Andrei filii Lavrencii« (Anders
Lavrsøns segl). Der kendes 11 klokker af denne
støber, heraf en i Torslunde (DK KbhAmt 526)
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Fig. 60-61. Klokker. 60. Nr. 1, 1300-tallet, støbt af Anders Lavrsøn (s. 5129, jf. fig. 62). 61. Nr. 2, støbt 1491 af Peter
Hansen, Flensborg (s. 5130). Foto Arnold Mikkelsen 2018.. – Bells. 60. No. 1, 1300s, cast by Anders Lavrsøn (cf. fig.
62). 61. No. 2, cast in 1491 by Peter Hansen, Flensborg.

og ni i Skåne, hvilket har ansporet Frits Uldall
til at foreslå Skåne som hans hjemstavn. Klokken i Lumby er den eneste, der bærer hans segl,
mens Jesumonogrammet og halsens indskrift kendes fra andre.140 Klokken hang 1590 i tårnet og
havde ifølge biskop Jacob Madsen en »paszelig«
størrelse.18 Den var o. 1665 løs og skulle omhænges.35 Klokken er ophængt i en slyngebom, vestligst i klokkestolen (s. 5101); automatisk ringning.
2) (Fig. 61), 1491, kaldet »Maria«, støbt af Peter
Hansen, Flensborg. Klokken, 115 cm i tværmål,
har om halsen en tolinjet, listeindrammet minuskelindskrift på latin og dansk: »ihesvs nasarenvs
Fig. 62. Klokkestøberen Anders Lavrsøns mærke (foroven) og segl, detalje af klokke nr. 1, 1300-tallet (s.
5129, jf. fig. 60). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The
bellfounder Anders Lavrsøn’s mark (above) and seal, detail of
bell no. 1, 1300s (cf. fig. 60).
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rex ivdeorvm maria tha heder ick lingbhi sogen
lod steve megh alle gvds hellen thil lof ok heder ok
helige iomfrv sancta katerina/ svb anno domini
millesimo qvadri(n)gentesimo nonagesimo primo
cvrator hvivs templi d(omi)n(u)s iohannes egardi
peter hansen propicivs (s)it n(obis?) devs amen.«
(Jesus af Nazaret, jødernes konge, Maria, det hedder jeg, Lyngby (dvs. Lumby) Sogn lod støbe mig
alle Guds helgener til lov og hæder og hellige
jomfru Skt. Katharina/ i det Herrens år 1491, (da)
Jens Eggertsen (var) sognepræst for denne kirke,
Peter Hanssen, Gud være os nådig, amen).141 Legemet har tre profillister over slagringen og prydes af
store figurrelieffer på syd- og nordsiden. Sydsiden
viser Treenigheden i form af en Nådestol (fig. 77),
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26×11,5 cm. Den tronende Gudfader fremholder
den Korsfæstede, over hvem Helligåndsduen svæver. Fremstillingen følger den ældre tradition for
afbildning af motivet.142 På nordsiden ses Korsfæstelsen (fig. 63), hvis figurer alle er 21 cm høje. Den
Korsfæstede er vist uden kors, men med skriftbånd
med »inri«, mens Maria og Johannes står på små
konsoller. Begge de ovennævnte motiver kendes
fra flere af Peter Hansens mange kirkeklokker.143
Mens Nådestolen er udført efter samme model,144
er Korsfæstelsen modelleret med små afvigelser
klokkerne imellem.145 Klokken hang 1590 i tårnet.18 Den ene af kronens seks tovsnoede hanke er
fornyet 1949.28 Klokken er ophængt i en slyngebom østligst i klokkestolen; automatisk ringning.

Fig. 63. Korsfæstelsen med Maria og Johannes, detalje af klokke nr. 2, støbt 1491 af
Peter Hansen, Flensborg (s. 5130, jf. fig. 61). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The Crucifixion showing Mary and John, detail of bell no. 2, cast in 1491 by Peter Hansen, Flensborg
(cf. fig. 61).
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GRAVMINDER
Foruden tre bevarede gravsten fra anden halvdel af
1700-tallet kendes fra skriftlige kilder fire †epitafier fra
o. 1581 til o. 1765 samt fire †gravsten fra o. 1616 til o.
1700. En af de ældre indberetninger omtaler desuden i
generelle vendinger ‘ligsten i kirken og på kirkegården
over skippere og bønder’.122

†Epitafier. 1) Opsat mellem 1581 og 1600, over
Anders Knudsen, sognepræst fra 1532, †8. dec.
1581. Epitafiet, der var en lille skrifttavle uden
portræt (‘uden effigie’), hang 1755 i koret over
skriftestolen.94 Indskriften var forfattet af den afdødes efterfølger og svigersøn Lauritz Lauritzen
Kyng. Den gengives her på grundlag af en præsteindberetning 1706-07:146
»Epitaphium pii Eruditi ac honesti Viri
D(omi)n(i) Andreæ Canuti:
qvondam Ecclesiæ hujus Pastoris fidelissimi,
Provinciæq(ue) Præpositi Vigilantissimi, Script(um) a
Laur(entius) L(aurentii) Kyng.
Gen(er) et Succ(essor) Char(us?)
Eheu qvam velox currit mortalibus ætas
Atq(ue) instar foeni corruit omnis homo
Qvid valet his rebus mundi confidere? vanum est
Cum pereat subito qvicqvid hic orbis habet.
Sola sed æternum vivit post funera virtus
Famaq(ue) præclari nescit obire viri.
Andreas igitur celebri de stirpe Canuti
Andrupiæ genitus laude vehendus erit.
Ingenio præstans doctrina et moribus aptis
Vir pius et frugi, consilioq(ue) valens
Promovit Christi sincero pectore dogma;
Dogmatis exemplum præbuit atq(ue) sui
Justitiam coluit pulchræ147 virtutis amore,
Contulit et miseris munera larga manu.
Qvem non decepit fastus nec blanda voluptas
Difficiles Croesi despiciebat opes
Omnibus in rebus Christo fautore benigno
Sic scivit prudens rite tenere modum
Cum sic pergebat crudelia Numina Parcæ
Abrumpunt filium :/ proh dolor :/ ante diem
Hac viridi corpus reqviescit molliter urna
Spiritus ast vivi conspicit ora Dei.
Morbo correptus est 5 Decemb(ris)
Mortuus 8. Anno 1581.
(Gravskrift over den fromme, lærde og hæderlige
mand hr. Anders Knudsen, engang denne kirkes trofaste præst og herredets årvågne provst, skrevet af Lauritz
L. Kyng, svigersøn og efterfølger.

Ak hvor hurtigt de dødelige liv forløber og ethvert
menneske forgår som hø. Hvad nytter det at stole på
verdens ting? Det er forgæves, for alt hvad der er i
verden, går uden varsel til. Kun dyden lever evigt efter
døden, og en fremragende mands ry kan ikke dø bort.
Derfor skal Andreas af Knuds berømmelige slægt,
der var født i Anderup, berømmes. Han udmærkede
sig ved begavelse, lærdom og gode sæder, en from og
retskaffen mand og med god forstand. Han fremførte
Kristi lære med et ærligt sind og var selv et eksempel
på sin lære. Han dyrkede retfærdigheden med sin kærlighed til den smukke dyd og gav rundhåndede gaver
til de fattige. Ham forlokkede hverken hovmod eller
den søde lyst, og Krøsus farlige rigdomme foragtede
han. Således forstod han, med Kristi nådige støtte, på
alle områder klogt at holde måde. Men han gik sådan
frem, rev parcerne, de grusomme gudinder, livstråden
over – ak! – før tiden. I denne grønne urne hviler hans
legeme, men mandens sjæl ser Guds ansigt.
Han blev syg 5. december og døde den 8. 1581)

I sin visitatsbog har biskop Jacob Madsen i forbindelse med sin tredje visitats i kirken år 1600
gengivet epitafiets indskrift i dens helhed.148 Dette er dog ikke ensbetydende med, at epitafiet
først er opsat efter hans første eller anden visitats,
idet visitatsbogens få andre komplette afskrifter
af monumenter også er nedfældet efter 1600.149
Epitafiet fandtes endnu 1809.150
2) Opsat 1616, over sognepræst Lauritz Lauritzen Kyng, †1621, hustruerne Susana Andersdatter, †1585, og Karen Jacobsdatter samt en
søn, hvis navn ikke kendes. Epitafiet bestod af
et malet familieportræt af de ovennævnte, som
viste sønnen i præstedragt. Over maleriet læstes
skriftstedet Es. 53,4 efter Vulgata: »Vere langvores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit« (Han tog i sandhed selv vores sygdomme,
han bar selv vores lidelser). En indskrift forneden daterede epitafiet: ‘Anno 1616 lod hr. Lauritz Lauritzen Kyng denne tavle over sig, sine
hustruer og søn til ihukommelse, hvis ben her
hviler neden for, gud give dem en glædelig opstandelse’.57 Epitafiet var o. 1800 ophængt i koret,57 ‘ved skriftestolen’, hvor familien var begravet (jf. †gravsten nr. 1).94 Epitafiet fandtes endnu
1809.150
3) O. 1724, over sognepræst Mads Madsen
Mørch, *1645 i Odense, ordineret 1679, †27. okt.
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Fig. 64. Gravsten nr. 1-2, (s. 5134). Tv. (nr. 2), over sognepræst Anders Barfoed (1695-1761) og th. (nr. 1) hustru
Karen Christensdatter Morland (1683-1752). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Gravestones nos. 1-2. For vicar Anders
Barfoed (1695-1761) (on the left, no. 2) and his wife, Karen Christensdatter Morland (1683-1752) (on the right, no. 1).

1724, og hustru Maren Rasmusdatter Svitzer,
*1658 i Lumby, †12. okt. 1723. De indgik ægteskab 1682 og fik seks børn: Matthias, Birgitte,
Christopher, Elisabeth-Cathrine, Mogens-Erasmus
og Christian, foruden et dødfødt barn.151
I midten af epitafiet sad et maleri af Korsfæstelsen med Maria og Johannes.152 Foroven fandtes
en latinsk indskrift:

»Hanc in vita mortali,
vivis mortis, mortuis vitæ memoriam,
Membrorumq(ue) infra conditorium,
Vivus mihi, meisq(ue) Paravi
Matthias Matthiæ Mørch.
Ut hujus conspectu vivus egomet moriar, Mortuus
inter vos vivam, membris qviescentibus unicum hoc
concedite mihi superstites, et nolite, obsecro, injuriam
facere mortuo, vivens qvam Feci nemini, cætera vobis
relinqvo«
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(I det dødelige liv har jeg, Mads Madsen Mørk, skabt
dette minde om døden for de levende og om livet for
de døde, og nedenunder har jeg, mens jeg levede, skabt
dette gemme for lemmerne til mig selv og mine. For
at jeg gennem dette syn kan dø levende og leve blandt
jer i døden, skal I efterlevende tilstå mig dette ene til
mine tavse lemmer, og ikke, beder jeg, begå en uret
mod den døde, som jeg i levende live ikke begik mod
nogen. Resten overlader jeg til jer.)

En dansk gravskrift under Korsfæstelsesmaleriet
anførte personalia (jf. ovf.) og henviste til ægteparrets murede begravelse nedenunder (s. 5135):
»Her under er bereed Sovekammer for (…)«.122
Epitafiet var 1755 ophængt ‘nedenfor koret på
den nordre side’, dvs. i skibets nordøsthjørne.94
Epitafiet fandtes endnu 1809.150
4) O. 1765, over sognepræst Hans Alexandersen Scheebye (1705-65).122 Formentlig ophængt
i kirkens vestende, hvor datteren Karen Fibiger
Schebye (1755-66) begravedes 20. aug. 1766 (‘neden i kirken’).89 Antagelig fandtes epitafiet endnu
1809.150

Gravsten. 1) (Fig. 64), o. 1752, over Karen Christensdatter Morland, *19. sept. 1683 i Tønsberg
(Norge) som barn af byens sognepræst Christen
Morland og Sidsel Andersdatter Bondo, som døde,
da hun var henholdsvis to og fjorten år gammel.
Hun kom til Danmark som 20-årig og tjente (kirkeejeren) gehejmerådinde Sehested i 12 år, g.m.
Anders Barfoed (jf. nr. 2) 22. dec. 1721, med hvem
hun fik sønnerne Christian (jf. nr. 2) og Carl Friderich, †9. apr. 1752 efter et års ‘hidsig feber’.
Rød Ølandskalksten, 136,5×66 cm, med personalia i indhuggede versaler i hele stenens bredde.
Hjørnerne har indhuggede kvartrosetter. Oprindeligt lå stenen sammen med nr. 2 i midtergangen
under tårnbuen.153 Begge blev 2002 flyttet til deres
nuværende placering i gulvet, vestligst i skibets.28
2) (Fig. 64), o. 1761, over sognepræst og herredsprovst Anders Barfoed, *1. nov. 1695 i Vigerslev Sogn, ordineret som præst 1721 og samme
år 1og.m. Karen Christensdatter Morland (jf. nr.
1), med hvem han levede i 31 år og fik to sønner. Han blev forflyttet til Lumby 1731, udnævnt
til herredsprovst 1741, 2og.m. Anna Magdalene
Bloch 1753, med hvem han fik syv sønner, †29.
nov. 1761.
Stenen svarer til hustruens, men måler 136,5×
69 cm. Den er ifølge indskriften bekostet af den
afdødes ældste søn Christian Barfoed. Oprindeligt lå den sammen med nr. 1 i midtergangen under tårnbuen.153 Begge blev 2002 flyttet til deres
nuværende placering i gulvet, vestligst i skibet.28
3) (Fig. 65), o. 1785, over skipper Anders Jensen, *1738 i Andrup, g.m. Anne Matisd(at)t(er) i
Stige, †22. sept. 1785.
Gravsten af rødlig sandsten, 79×49,5 cm, med
reliefversaler og udsmykning i fladt relief. Foroven er et kerubhoved omgivet af palmeblade(?).
Langs de andre kanter er blomsterranker, der løber ind over stenen og adskiller gravskriften fra
et afsluttende vers: »Ieg har seiglet verdens hav/
og landet (saa) i denne grav/ mit skib aftaklet
dødens vind/ men Iesus tog mig til sig (ind)«.
Fig. 65. Gravsten nr. 3, o. 1785 over skipper Anders
Jensen, 1738-85 (s. 5134). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Gravestone no. 3, c. 1785, for captain Anders Jensen, 1738-85.
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Fig. 66. *Begravelsesskjold, o. 1850-75, med kronet
alliancevåben for Juul (heraldisk højre) og Moltke af
Bregentved. I Odense Bys Museer (s. 5135). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – *Burial coat of arms, c. 1850-75,
the alliance coat of arms displaying a crown for Juul (heraldic
right) and Moltke of Bregentved.

Stenen, hvis nedre højre hjørne mangler, er fundet i kirkegårdsdiget,154 hvorfor det ikke helt kan
udelukkes, at der er tale om et kirkegårdsmonument. Den er nu opsat i våbenhuset.
†Gravsten. 1) O. 1616 (jf. †epitafium nr. 2), over
sognepræst Lauritz Lauritzen Kyng †5. dec. 1621,
og hans to hustruer, Susana Andersdatter, †6. juli
1585, og Karen Jacobsdatter, †16 . Den lille sten
kronedes af et relief af den opstandne Kristus med
sejrsfanen og bar foruden personalia hans initialer
»LK« og Jesusmonogram.57 Gravstenen lå 1755 i
gulvet ved skriftestolen lige ud for Kyngs †epitafium (nr. 2).94 2) O. 1670, over Ellen Hansdatter,
g.m. Hans Ipsen, †1670. Omtalt o. 1800.57 3) O.
1673, over kirkeværge Jeppe Simesen, som boede i Tårup, †1673. Den lille ligsten lå o. 1800 i
skibet ‘straks neden for koret’.57 4) O. 1700, over
Anders Knudsen i Stige, †1700, 35 år og syv måneder gammel.155 Den lille sten lå ved kirkedøren
o. 1800.57
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*Begravelsesskjold (fig. 66), o. 1850(?), af bemalet jernblik, ca. 60×30 cm. Det højovale skjold
kranses af egeløv og har femtakket rangkrone.
Pladen har kronet alliancevåben for Juul (heraldisk højre) og Moltke af Bregentved,156 muligvis
courtoisievendt. Våbenets ejere kan ikke identificeres med sikkerhed. Det må dog antages at
have været opsat af den kirkeejende Juul-slægt på
Ravnholt.157 I Odense Bys Museer siden 1936.158
†Begravelser. Sognepræst Anders Knudsens
(†1581) begravelse (jf. †epitafium nr. 1) blev
1676 ‘fyldt og færdiget’, ligesom det var tilfældet
for flere anonyme grave omtalt i regnskaberne
1664-85.36 Hans efterfølger Lauritz Lauritzen
Kyng (†1621) skænkede ved regnskabsaflæggelsen 9. okt. 1617 et †sygesæt (s. 5116) »for hanns
oc hanns Hustrues Begraffuelse som di dogh aff
Gud oc Øffrighed haffuer Frij«.108 Denne grav
fandtes i koret (jf. †epitafium nr. 2 og †gravsten
nr. 1). Sognepræst Mads Madsen Mørch (†1724)
og hustru Maren Rasmusdatter Svitzer (†1723)
blev antagelig begravet i skibets nordøsthjørne
(jf. †epitafium nr. 3). 94 Her fandtes 1812 en †muret begravelse, der ligesom en anden tilsvarende
begravelse østligt i kirken forårsagede træk i de
forreste kvindestole og derfor blev foreslået opfyldt.59
Mindekrans, 1903, for sognepræst C. Urban
Hansen (1844-1903), givet af menigheden. Egeløvskrans af sølv, med graveret skriveskrift på sløjfen, ophængt i glas og ramme på nordvæggen.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1844, over amtsprovst Peter Vilhelm Lütken, *13. okt. 1761 i Skellerup, sognepræst i Lumby i 53 år, †18. aug. 1844,
og hustruen Marie Christine Saxtorph, *20. nov.
1768 i Roskilde, gift 27. jan. 1790, †20. jan. 1841.
Den bredrektangulære liggesten af hvidt marmor, 94,5×60 cm, har indhugget og sortmalet
versalskrift, der foruden gravskriften omfatter to
vers forneden (i hver sin spalte) dedikeret til de
afdøde, tv.: »En Hædersmand gik ind til/ Himlens Rige/ Didhen gik fast og tro hans Ven/ kun
faa de finder af hans lige/ En bedre finder du
vist ei«, og th.: »En ædel Moder Danneqvinde/
nedlagdes her til Fred./ Hvo ei det fulde Værd af
dette/ ædle stolte Navn kan finde/ Han gaa bort
hans Taarer rinde«. Lütken var første og eneste
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gravskrift er anført med reliefversaler på hver sin
side af korset, men dækkes nu af nye plader, hvor
indskriften er gengivet med antikva. Ved korsets
attisk profilerede fodstykke står en tværoval medaljon med flammeliste og vers med reliefversaler: »Fader du var længe svag/Taalmod Gud dig
Skjænkte/ Moder og mod sidste Dag/ Trængsel
Gud dig sendte/ Nu Forældre lønnes did/ som
med Gud har vandret hid/ Gid vi hist maae samles«. Monumentet har en parallel i Drigstrup (s.
4113 fig. 52).159 En istandsættelse fandt sted o.
1998.60 Det står sydligt på kirkegården.
3) (Fig. 68), 1919 over gårdejer og sognerådsformand Hans Hansen, *25. jan. 1842, †30. jan.
1919 i Tårup.
Stele af grå, sortkornet granit, 177×70×30 cm,
med ophøjet, sortmalet antikvaskrift under et
højt bronzerelief (50×42 cm) med buste af den
afdøde. Relieffet er udført af billedhugger Aksel
Hansen (1853-1933), som har signeret i nedre
højre hjørne »Aksel Hansen 1919«. Opstillet
nordvest for våbenhuset.
Fig. 67. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1855, over toldassistent Hans Helgesen (1788-1855) og hustru Ane
Kirstine Helgesen født Meyer (1800-56) (s. 5136). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard monument no.
2, c. 1855, for customs officer Hans Helgesen (1788-1855)
and wife, Ane Kirstine Helgesen, born Meyer (1800-56).

amtsprovst i Odense Amt. På gravstedet nordøstligt på det gamle kirkegårdsafsnit.
2) (Fig. 67), o. 1856, over toldassistent Hans
Helgesen, *6. nov. 1788 i Norge, †29. aug. 1855 i
Stige, og hustru Ane Kirstine Helgesen født Meyer, *22. jan. 1800 i København, †30. april 1856 i
Stige.
Støbejernskors, 112,5×76 cm, med tredobbelte
kølbueender omkring rosetmedaljon, og kølbuerne udfyldes af valmuer. Der er dobbelt kantliste og bladstilke i korsskæringen. Ægtefællernes

Fig. 68. Kirkegårdsmonument nr. 3, 1919, over Hans
Hansen (1842-1919), med bronzerelief udført af billedhugger Aksel Hansen (s. 5136). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard monument no. 3, 1919, for
Hans Hansen (1842-1919), with bronze relief by sculptor
Aksel Hansen.
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over trykte og utrykte
kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af Lumby
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 det pågældende amt; referencer inden
for Odense Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Landarkivet for Fyn (LAFyn). Bispearkivet. Lunde Herreds breve 1552-1785 (Bispeark. Lunde
Herreds breve); Synsforretninger og andre indb. om
kirkebygninger 1631-1702 (Bispeark. Synsforretninger 1631-1702); Synsforretninger over kirker 1718-35
(Bispeark. Synsforretninger 1718-35); Visitatsprotokol
1732-1803 (Bispeark. Visitatsprot. 1732-1803); Synsforretninger over kirker og præstegårde 1872-98 (Bispeark. Synsforretninger 1872-98); Indberetninger om
kirkeejere og patronatsret 1695-1786 (Bispeark. Indb.
om patronatsret 1695-1786); Indberetninger om kirker
og kirkegårde 1812-43 (Bispeark. Indb. om kirker og
kirkegårde 1812-43). Lunde-Skam herreders provstiarkiv.
Diverse sager 1760-1812 (Provstiark. Div. sager 17601812); Odense amtsprovstis arkiv. Korrespondance ang.
Lunde, Skam og Skovby herreder 1807-37 (Provstiark.
Korrespondance ang. Lunde, Skam og Skovby herreder
1807-37); Lunde-Skam-Skovby herreders provstiark. Fundatser og andre dokumenter vedr. legater 1761-1850
(Provstiark. Fundatser og andre dok. vedr. legater); Synsprotokol 1844-1922 (Provstiark. Synsprot. 1844-1922);
Kirkesyn 1924-49 (Provstiark. Kirkesyn 1924-49). Lumby sogn. Kirkeregnskabsbog 1577-1664 (Lumby sogn.
Rgsk. 1577-1664); Kirkeregnskabsbog 1664-85 (Lumby sogn. Rgsk. 1664-85). Menighedsrådsarkiv. Kassebog
1917-46 (Menighedsrådsark. Kassebog 1917-46); Menighedsrådets sager 1883-1944 (Menighedsrådsark. Menighedsrådets sager). Det fynske rytterdistrikt, kirkesessionen.
Diverse sager 1643-1764 (Rytterdistriktet, kirkesessionen.
Div. sager). Ravnholt godsarkiv. Dokumenter vedr. kirkerne (Ravnholt godsark. Dok. vedr. kirkerne). Den kgl.
Bygningsinspektørs arkiv. Sager vedr. kirkebygninger på
Fyn 1915-25 (Den kgl. Bygningsinspektør. Sager vedr.
kirkebygninger på Fyn 1915-25).
Nationalmuseet (NM). Indb. 1809 til oldsagskommissionen; J. B. Løffler 1882 (bygning, inventar og gravminder); Erik Horskjær 1940 (korbuekrucifiks); Einar
V. Jensen 1942 (inventar); Chr. Axel Jensen 1944 (korbuekrucifiks); Einar V. Jensen 1945 (korbuekrucifiks);
Egmont Lind 1959 (kalkmaleri); Mogens Larsen 1971

Fig. 69. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visitatsbog. I LAFyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – Sketch
of the church in Bishop Jacob Madsen’s book of visitations.

5137

(alterbordspanel); Mogens Larsen 1973 (kalkmaleri);
Mogens Larsen 1985 (korbuekrucifiks); Jens Johansen
1987 (korbuekrucifiks); Karin Vestergaard 2001 (inventar); Jens Johansen 2004 (inventar); Jens Johansen 2005
(inventar).
Kirkens arkiv. Synsprotokol 1861-2006 (Kirkens arkiv. Synsprot. 1861-2006).
Tegninger og opmålinger. NM. N. P Jensen 1909
(plan); Lehn Petersens Tegnestue 1994 (plan og længdesnit).
Litteratur. Johannes Wendt-Larsen, Lumby Kirke og
Menighed: Træk af en lang historie, Lumby 2004 (WendtLarsen 2004); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Lumby Kirke,
Odense Amt, NNU rapport nr. 68, Nationalmuseet
2018 (Hylleberg Eriksen 2018).
Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygningsbeskrivelse ved Kirstin S. Eliasen, kalkmalerier, inventar
og gravminder ved Lasse J. Bendtsen, korbuekrucifiks
dog ved Ebbe Nyborg og orgler ved Kristian Lumholdt. Oversættelser ved Patrick Marsden (engelsk)
og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne Frovin.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet april. 2019.
1

Tore Nyberg, »Valdemarstidens Odense. 1182-1241«,
Henrik Thrane m.fl., Fra boplads til bispeby: Odense til
1559, Odense Bys Historie 1, Odense 1982, 216.
2
Svend Aakjær (udg.), Kong Valdemars Jordebog, I-III,
Kbh. 1980, I, 108, II, 14, 103.
3
Diplomatarium Danicum, udg. af Det danske Sprogog Litteraturselskab, Kbh. 1938-, 2. rk., V, nr. 130 (11.
nov. 1300); Danmarks Riges Breve. Udg. af Det danske
Sprog- og Litteraturselskab, Kbh. 1938-, 2. rk., V, nr.
130 (11. nov. 1300), jf. Danmarks Riges Breve, 2. rk., IV,
nr. 231 (19. nov. 1296).
4
‘Sorø Klosters Gavebog’, Scriptores rerum Danicarum
medii ævi, Jacob Langebek m.fl. (udg.), IV, Kbh. 1776,
511.

5138

LUNDE HERRED

5

Diplomatarium Danicum (note 3), 2. rk., XI, nr. 331 (6.
okt. 1336).
6
Diplomatarium Danicum (note 3), 3. rk., IV, nr. 62 (22.
nov. 1353).
7
Henrik Lerdam, Birk, lov og ret: birkerettens historie i
Danmark indtil 1600, Kbh. 2004, 128-29.
8
Tore Nyberg, »1490erne«, Henrik Thrane m.fl., Fra
boplads til bispeby: Odense til 1559, Odense Bys Historie 1, Odense 1982, 337-338; Mikael Venge, »Fejder
og reformation«, Henrik Thrane m.fl., Fra boplads til
bispeby: Odense til 1559, Odense Bys Historie 1, Odense
1982, 430. Da Peder Ebbesen Galt 1524 fik slottet som
pantelen, var det med Lumby Birk som tilliggende.
Dette birk skiftede fire år senere navn til Næsbyhoved
Birk. Kong Frederik den Førstes danske Registranter, Kr.
Erslev og W. Mollerup (udg.), Kbh. 1879, 50 (18. aug.
1524), 151-52 (10. jan. 1528). Undtaget fra Næsbyhoveds besiddelser var noget adelsgods, der i senmiddelalderen var kommet i hænderne på Odenses klostre:
Et væbnergods i Anderup kom 1485 til Odense Skt.
Knuds Kloster, der også o. 1500 sad på bebyggelsen
Nisted. Bjørn Olufsen Bjørn skænkede 1433 seks
gårde i Lumby Torp til Odense Skt. Hans Kloster (s.
1224). Repertorium diplomaticum regni danici mediævalis.
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, udg.
af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie,
Kbh. 1894-1939, 1. rk., nr. 6627 (11. juni 1433).
9
William Christensen (udg.), Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, Kbh. 1904, 159.

Fig. 70. Apsidens indre (s. 5091), set mod nordøst. Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – The interior of the apse looking north east.

10

Monumenta historiæ Danicæ. Historiske Kildeskrifter
og Bearbejdelser af dansk Historie fra det 16. Aarhundrede,
Holger Fr. Rørdam (udg.), Kbh. 1873-87, 2,2, 534535; Repertorium diplomaticum (note 8), 2. rk., nr. 2297
(22. aug. 1467), nr. 3523 (10. okt. 1474), nr. 8802 (3.
maj 1499).
11
Monumenta historiæ Danicæ (note 10), 2,2, 536-38.
Afladsbrevet sættes af Henry Petersen i forbindelse med
byggeaktivitet, Kirkehistoriske Samlinger 3, 2, 592-93
note 1.
12
Jf. også bl.a. Erich Pontoppidan og Hans de Hofman,
Den danske Atlas, I-VI, Kbh. 1763-81, VI (1774), 550551.
13
Jens Eggertsen skænkede sin fædrene gård til gildealteret (s. 88, se endvidere s. 1734). Gildets dødeliste ihukommer desuden hans forgænger som præst i Lumby,
»Hr. Oluf Nielsen de Liungbye«. C. Nyrop, Danmarks
Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, I-II, Kbh. 18991904, I, 188, 190; Lars Bisgaard, »En dødeliste viser vej:
Gilde og magt i senmiddelalderens Odense«, Fynske
Årbøger 2002, 70-89, specielt s. 78-79.
14
Dronning Christines Hofholdningsregnskaber (note 9),
159; Frederik den Førstes danske Registranter (note 8), 254
(22. juni 1530), 335 (14. okt. 1532). Af disse tre optræder »Hr. Marcor Hordh« og »Hr. Hendrich Hansen«
blandt de seneste tilkomne på helligkorsgildets dødeliste. Nyrop 1899-1904 (note 13), 191-192. Peder Hordt
var muligvis identisk med en præst i Nyborg 1490-93,
jf. DK Svendborg 826.
15
LAFyn. Topografica. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07 om kirkerne og deres antikviteter; Frederik den Førstes danske Registranter (note 8), 335 (14.
okt. 1532).
16
Frederik den Førstes danske Registranter (note 8), 254
(22. juni 1530).
17
Danske Magazin 4, II, 1873, 50.
18
Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 123-125.
19
Danske Kancelliregistranter 1535-50, udg.af Selskabet
for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kbh. 188182, 184 (14. maj 1541).
20
Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold
1551-1660, udg. af Rigsarkivet, Kbh. 1885-2005, 29.
aug. 1607.
21
1621 mislykkedes det for sognepræsten ved Skt.
Hans Kirke i Odense at annektere kirken med henvisning til den førnævnte disposition over bispetienden
1541. Pga. forsømmelse blev embedet 1643 frataget
den aldrende Oluf Andersen og bevilget Jørgen Berthelsen, professor eloquentiæ i Odense, der skulle lade
sig ordinere som sognepræst, men holde en residerende kapellan. Ved et forlig 1647 lykkedes det dog
sognets utilfredse beboere at få tilbagekaldt professorens brev, mod at kongetienden tilfaldt professoratet.
Kancelliets Brevbøger (note 20), 26. dec. 1620, 3. jan.
1621, 24. okt. 1643, 7. febr. 1647, 20. marts 1647. Deg-

LUMBY KIRKE

nekaldet var desuden et af Fyns mest indbringende,
i hvert fald i 1700-tallet. Anne Riising, Gudsfrygt og
oplysning: Odense 1700-1789, Odense Bys Historie 5,
Odense 1981, 71.
22
Kancelliets Brevbøger (note 20), 11. marts 1611, 19.
maj 1636, 15. maj 1640, 21. nov. 1646, 21. juni 1656.
23
Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet jordegods i
Danmark, fra Reformationen til Nutiden, 1535-1765,
I-IV, udg. af Rigsarkivet, Kbh. 1892-1955, 18. aug.
1685 (II, s. 562-63).
24
Ud over de førnævnte også Herrested (Svendborg
Amt).

25

5139

Hans de Hofman, Samlinger af publique og private
Stiftelser, Fundationer og Gavebreve I-X, Kbh. 1755-65,
V, 235-37.
26
Kirkens arkiv. Synsprot. 1861-2006. Indtil 1849
havde stamhusbesidderen indstillingsret til embedet.
Niels Oxenvad, »Kirken og dens folk«, Mod bedre tider:
Odense 1789-1868, Odense Bys Historie 6, Odense
1986, 338.
27
Jf. matrikelkortene.
28
NM. Korrespondancearkiv.
29
LAFyn. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde
1812-43.

Fig. 71. Detalje af apsis og kor (s. 5091), set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Detail of the apse and chancel, seen from north east.

5140

LUNDE HERRED

30
LAFyn. Provstiark. Korrespondance ang. Lunde, Skam
og Skovby Herreder 1807-37; Bispeark. Indb. om kirker
og kirkegårde 1812-43; jf. matrikelkortene.
31
LAFyn. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; Kirkens
arkiv. Synsprot. 1861-2006.
32
LAFyn. Menighedsrådsark. Menighedsrådets sager;
Kirkens arkiv. Synsprot. 1861-2006.
33
Wendt-Larsen 2004, 112.
34
NM. Korrespondancearkivet. På det nye areal blev
der ved Odense Bys Museers arkæologiske prøveudgravning konstateret en bosættelse fra bronzealderen
(OBM 7412).
35
LAFyn. Bispeark. Synsforretninger 1631-1702.
36
LAFyn. Lumby Sogn. Rgsk. 1664-85.
37
Wendt-Larsen 2004, 116-117.
38
Til den nye port blev brugt 12 planker, syv korsjern,
100 lægtesøm, 50 loftsøm og ti revler. Omkostningerne løb i alt op i 42 mark. LAFyn. Lumby Sogn. Rgsk.
1664-85.
39
LAFyn. Menighedsrådsark. Kassebog 1917-1946;
LAFyn. Menighedsrådsark. Menighedsrådets sager.
40
Kirkens arkiv. Synsprot. 1861-2006; NM. Korrespondancearkiv.
41
Kancelliets Brevbøger (note 20), 24. okt. 1643. 1725
opførtes en rytterskole i byen. Her døde skoleholderen Anders Pedersen Langsted 1748 ‘meget hastig af
forskrækkelse, da torden slog ned udi Lumby skole’.
LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog 1679 ff.
42
LAFyn. Den kgl. Bygningsinspektør. Sager vedr. kirkebygninger på Fyn 1915-25; Menighedsrådsark. Kassebog
1917-1946; Menighedsrådets sager.
43
Man kan ikke udelukke, at der kunne have været
tale om en præstedør i den gotiske kirkes kor. Døren
kan være blevet opretholdt som en præstedør efter
bygningsafsnittets omdannelse til den gotiske kirke (jf.
ndf.). En eventuel norddør kan ikke spores.
44
Vinduernes placering så langt mod øst kan ikke forklares af et eventuelt yderligere vindue længere mod
vest i hver langmur, hvilket i øvrigt heller ikke spores
på nordsiden.
45
Skibets sydvesthjørne springer dog ca. en halv sten
frem foran tårnets sydøsthjørne.
46
Konsollen og de tilstødende fire skifter af stikkene
er fornyet.
47
Dette øvre løb adskilles fra mellemstokværket af en
kun en sten tyk mur. Noget vest for døren er en alvorlig sætningsrevne.
48
Under det nordlige ses spor af et lidt smallere vindue
med sålbænk i samme niveau som de to i øst.
49
Hvilket fremgår af, at den synlige tilmuring af søndre
vindue ikke er kalket (jf. fig. 8).
50
Dette kan meget vel være i overensstemmelse med
den oprindelige udformning; i så fald dog sandsynligvis suppleret med to fodtinder over støttepillerne.
51
Den nederste del af vestsiden af korbuens stik synes
behugget, mens det herover er intakt.

52

Her kan, ligesom på korets, have været en toptinde
(jf. s. 5092).
53
Den svejfede form såvel på kammen som på skibets
tag må skyldes den store ombygning i 1820’erne (jf.
s. 5094).
54
Pillernes udformning antyder, at der oprindeligt
også var planlagt skjoldbuer i øst og vest.
55
LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog 1679 ff; C. T.
Engelstoft, Kirkerne i Fyens Stift (Tillæg til Jacob Madsens Visitatsbog). Manuskript i NM, 131, jf. også WendtLarsen 2004, 11.
56
LAFyn. Bispeark.Visitatsprot. 1732-1803.
57
LAFyn. Provstiark. Div. sager 1760-1812.
58
Wendt-Larsen 2004, 79-82.
59
LAFyn. Provstiark. Korrespondance ang. Lunde, Skam
og Skovby herreder 1807-37.
60
Kirkens arkiv. Synsprot. 1861-2006.
61
LAFyn. Bispeark. Synsforretninger 1872-98.
62
Oplysning ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen. NM.
Korrespondancearkiv.
63
Jf. plan ved N. P. Jensen 1909.
64
Dette spær er med sine mange årringe markant
anderledes end apsidens øvrige tømmer (jf. dendrokronologisk undersøgelse s. 5102).
65
Dette kan tolkes således, at tagværket er ændret i
forbindelse med opsætning af hvælv i koret.
66
Hylleberg Eriksen 2018. Der blev i alt udtaget 24 prøver
i apsidens, korets, skibets og tårnets tagværk samt i klokkeskolen. Heraf kunne 14 dateres. Alle prøver er udtaget
gennem splintveddet, som var bevaret på otte af prøverne,
men smuldret bort på de øvrige. Splinten var bevaret
på alle fire i tårnets tagværk og de tre i klokkestolen
samt på en af prøverne fra apsis (41462029). Sidstnævnte
kunne på trods heraf ikke dateres. Af de fire udtagne
prøver af apsidens tagværk kunne kun én (41462039)
dateres til ca. 1582. Af korets otte udtagne prøver kunne
også kun én (41463049) dateres til ca. 1580. Af skibets
fem prøver kunne fire (41460019, 41460039, 41460049
og 41460059) dateres til ca. 1723, mens én (41460029)
formentlig er noget ældre, ca. 1682. Alle fem udtagne
prøver fra tårnets tagværk (41461019-41461049) kunne
dateres.Yngste bevarede årring på 41461029 er dannet i
1721 e. Kr. Efter tillæg af årringe i det manglende splintved kan det beregnes, at træet, som prøven stammer fra,
er fældet ca. 1724 e. Kr. Denne datering ansås af undersøgeren tillige at gælde for de andre prøver. Alle klokkestolens tre prøver (41461059-41461079) kunne dateres.
Yngste bevarede årring på 41461059 er dannet i 1722 e.
Kr. Efter tillæg af årringe i det manglende splintved kan
det beregnes, at træet, som prøven stammer fra, er fældet
ca. 1727 e. Kr. Denne datering ansås af undersøgeren tillige at gælde for de andre prøver.
67
RA. DaKanc. Fynske og smålandske registre 3. aug.
1793; Fynske og smålandske tegnelser 3. aug. 1793.
68
NM. Korrespondancearkiv. Seks tagsten er indgået i
NM’s samlinger: D1687/1961-1691/1931.

LUMBY KIRKE

5141

72

Fig. 72. *Småvinge fra *(†)altertavle, 1728 (s. 5112, jf.
fig. 39). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – *Wing from
*(†)altarpiece, 1728 (cf. fig. 39).
69

LAFyn. Bispeark. Synsforretninger 1872-98; Kirkens
arkiv. Synsprot. 1861-2006.
70
C. T. Engelstoft, Kirkerne i Fyens Stift (Tillæg til Jacob
Madsens Visitatsbog). Manuskript i NM, 131.
71
Ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense. NM. Korrespondancearkiv.

Danmarks Kirker, Odense

Oplysning i NM. Korrespondancearkiv samt påført
N. P. Jensens plantegning af kirken fra 1909 i NM.
73
Ved arkitekterne, Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen, Odense. NM. Korrespondancearkiv; Kirkens arkiv.
Synsprot. 1861-2006.
74
NM. Indb. ved Egmont Lind 1959.
75
I apsis er korsenes tværmål hhv. 27 cm (nordøstvæggen), 25 cm (sydøstvæggen) og 30,5 cm (buen),
mens deres placering over det nuværende gulvniveau
er hhv. 217 cm, 206 cm og 200 cm. Her fandtes også et
†kors i syd, som atter blev overkalket 1959. Korbuens
kors sidder hhv. i nord og syd og har begge et tværmål
på 29 cm med centrum ca. 185 cm over nuværende
gulvniveau. De tilsvarende mål for tårnbuens kors er
hhv. 30,5 cm og 170 cm (nord) samt 29,5 cm og 178
cm (syd).
76
Kirsten Trampedach har dateret til o. 1475. NM.
Korrespondancearkiv. kalkmaleriinfo anfører 1400-50.
77
NM. Indb. ved Egmont Lind 1959. Modsat mente
Niels M. Saxtorph, at de var malet før indbygningen
af †hvælvene. Niels M. Saxtorph, Jeg ser på kalkmalerier,
Kbh. 1967, 240-241 og sammes Danmarks Kalkmalerier,
Kbh. 1986, 174-175.
78
Køllen og andre detaljer blev konstateret ved brug
af ultraviolet lys. NM. Indb. ved Egmont Lind 1959.
79
Rustninger af samme type ses hyppigt på grafik fra
o. 1440-75, f.eks. hos Mesteren for Berlin Passionen
og Mester ES.
80
Dette er tidligst foreslået af Egmont Lind. NM. Indb.
ved Egmont Lind 1959. Niels M. Saxtorph beskrev
1967 helgenlegenden som scener af Jesu Lidelseshistorie, hvad han senere rettede til ‘noget fra S. Katarinas
legende’, nemlig forhøret hos kejseren og piskningen.
Saxtorph 1967 (note 77), 240-241 og Saxtorph 1986
(note 77), 174-175.
81
NM. Indb. ved Jens Johansen 2004.
82
En maler og hans svend fik 32 mark for ti dages
arbejde samt 15 mark til kost. Malerne, hvis navne
er ubekendte, var antagelig fra Odense, idet der blev
betalt to mark for ‘at hente og bortføre’ dem. I forbindelse hermed betaltes kirkeværgerne 12 mark for
deres store umage og mange rejser. LAFyn. Lumby sogn.
Rgsk. 1664-85.
83
Erich Pontoppidan og Hans de Hofman, Den danske
Atlas I-VI, Kbh. 1763-81,VI (1774), 550-551.
84
LAFyn. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922.
85
Af profilkapitælerne er nu kun to tilbage, af fodstykkerne kun ét.
86
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1971; indb. ved Karin
Vestergaard 2001. Begge kortsider er fæstnet til forsiden med store håndsmedede søm.
87
Jf. f.eks. Skamby Kirke (Skam Hrd.); se endvidere
Karin Vestergaard Kristiansen, Dansk kirkeinventars farvehistorie, ph.d.-afhandling, Nationalmuseet og Konservatorskolen 2014, 114-116.
88
NM. Indb. ved Karin Vestergaard 2001.

324

5142

LUNDE HERRED

Fig. 73. Krucifiks, før istandsættelsen (s. 5119, jf. fig. 49). Foto Erik Horskjær 1940.
Crucifix, before restoration (cf. fig. 49).
89

LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog 1679 ff.
Kirkens arkiv. Synsprot. 1861-2006; NM. Indb. ved
Einar V. Jensen 1942; NM. Korrespondancearkiv.
91
Storch har gentaget motivet i Snoldelev Kirkes
altermaleri fra 1860 (DK KbhAmt 1028).
92
NM. Indb. ved J. B. Løffler 1882.
93
De omfatter topstykket, tre dele af storstykket: en
90

søjlebemalet planke og to udsavede yderplanker, postamentet og en småvinge. Inv. nr. KMO/1895/33a-f.
94
KglBibl. Kallske saml. 377,4º.
95
NM. Korrespondancearkiv. Dette stemmer omtrentligt med sognepræst Anders Barfods oplysninger 1755,
om at maleriet var indsat i en træramme, hvis profilbredde var ca. 30 cm (½ alen), og hvis samlede mål var

LUMBY KIRKE

5143

ca. 180×120 cm (hhv. 2 alen 3 kvarter og 2 tommer og
2 alen minus 2 tommer). KglBibl. Kallske saml. 377,4º.
Dette må have sigtet til den ramme, som omgav maleriet fra første færd, og ikke den 1728 udførte tavleindramning, der er langt større.
96
Riising 1981 (note 21), 194-196.
97
NM. Korrespondancearkiv. Samme år blev rammeværkets dele indleveret til Odense Bys Museer.
98
Sissel F. Plathe og Jens Bruun antager, at midterskabet har haft en ‘figurrig Golgatascene’. Sissel F. Plathe
og Jens Bruun, Danmarks middelalderlige altertavler,
Odense 2010, 575. Hvor de bevarede fynske middelalderlige altertavler har flere scener af Jesu lidelseshistorie, beskrives dette ganske præcist af Jacob Madsen
(Brændekilde, Sanderum, Rønninge, Vejlby, Skårup,
Nørre Broby og Hesselager), mens han omvendt ikke
bruger ordet ‘lidelse’ ved tavler, der af lidelseshistorien kun har Golgata (Næsbyhoved-Broby, Birkende,
Husby, Svanninge, Frørup og Vindinge).
99
LAFyn. Topografica. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07 om kirkerne og deres antikviteter.
100
Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før
1870, I-III, revideret og udvidet udg. ved Bo Bramsen
m.fl., Kbh. 1979-82, nr. 4092.
101
Finn Grandt-Nielsen, Fynsk Kirkesølv, Odense 1983,
106.
Fig. 75. Mattæus, detalje af korstræets fornyede dele
fra o. 1500 (s. 5121, jf. fig. 49). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Matthew, detail from the replaced parts of the crucifix
from c. 1500 (cf. fig. 49).

Fig. 74. Hovedet af krucifiksfiguren (s. 5119 jf. fig. 49)
samt en †løs figur (putto) fra o. 1700 (s. 5128). Foto
Erik Horskjær 1940. The head of the crucifix figure (cf. fig.
49) and putto figure from c. 1700.

102
Den kan ikke skyldes Kølstrup-diskens foreslåede
mester Jens Andersen, der blev begravet 26. juni 1744,
men måske hans værksted.
103
LAFyn. Menighedsrådsark. Kassebog 1917-46.
104
Grandt-Nielsen 1983 (note 101), 149. Jf. LAFyn.
Pastoratsark. Ministerialbog 1679 ff. 12. sept. 1748.
105
Bøje 1979-82 (note 100), nr. 4114.
106
Jf. også foto i Wendt-Larsen 2004, 89.
107
Jf. DK Århus 5502 og 5788.
108
LAFyn. Lumby sogn. Rgsk. 1577-1664.
109
Johannes Wendt-Larsen, Et Rastløst Vækkende Liv:
amtsprovst Peter Wilhelm Lütkens virke i Lumby, 17911844, Odense 1998, 40.
110
Bøje 1979-82 (note 100), nr. 1247.
111
Jf. et sidestykke solgt via auktionshuset Lauritz.com
30. marts 2011.
112
Wendt-Larsen 2004, 169.
113
Wendt-Larsen 2004, 92-94.
114
Ebbe Nyborg, »Engelsk indflydelse på dansk bemalet
træskulptur i 1200-tallet. Et forsøg«, Aarbøger for nordisk
Oldkyndighed og Historie 2011-12, 293-311.
115
LAFyn. Provstiark. Div. sager 1760-1812; Christian
Adamsen og Vivi Jensen (red.), Sognepræsternes Indbe-

324*

5144

LUNDE HERRED

Fig. 76. Krucifiksfigur o. 1250-75 (s. 5119, jf. fig. 49). Foto Einar V. Jensen 1944. –
Crucifix figure, c. 1250-75 (cf. fig. 49).

retninger til Oldsagskommissionen 1809, I-V, Højbjerg
1995-2003, III, 169-170.
116
NM. Indb. ved Erik Horskjær 1940.
117
NM. Indb. ved Einar V. Jensen 1945.
118
Hudfarven var mørk gullig, hår og skæg brunt.
Hvor tornekronen havde siddet, fandtes grønt, mens
der på lændeklædet var forgyldning og blåt på vulst
og revers. Korstræets bagside var malet med rødbrunt.
NM. Indb. ved Einar V. Jensen 1942; indb. ved Chr.
Axel Jensen 1944; indb. ved Einar V. Jensen 1945.
119
NM. Indb. ved Jens Johansen 1987.
120
Wendt-Larsen 2004, 94-95.
121
NM. Indb. ved Jens Johansen 2004; indb. ved Jens
Johansen 2005.

122
LAFyn. Topografica. 3. Indberetninger til Jessen,
Thurah og Danske Atlas 1743-1771.
123
På loftet står 11 gavle fra tårnrummets stole, der
blev fjernet ved opførelsen af orgelpodiet 2004-05 (s.
5126).
124
LAFyn. Rytterdistriktet, kirkesessionen. Div. sager.
125
LAFyn. Ravnholt godsark. Dok. vedr. kirkerne. Jf.
også Riising 1981 (note 21), 194-196.
126
Wendt-Larsen 2004, 89.
127
Måske som supplement til en pengeblok i kirken
opsattes 1732 en blok i Stige til gode for sognets fattige. LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog 1679 ff.
128
Podiet er tegnet af Ebbe Lehn Petersen. NM. Korrespondancearkiv.

LUMBY KIRKE
129

Vurderet ud fra håndværksmæssige kriterier. Den
Danske Orgelregistrant.
130
Dispositionen iflg. brev af 10. jan. 1938 fra sognepræst Marinus Nielsen Leth til Marcussen & Søn.
131
»Gamle folk ved at fortælle, at da kirken fik sit første
orgel omkring 1870, blev en større del, sikkert orglets
vindlade, stående tilbage uden for kirken. Et par dage
efter var en del af beboerne forsamlet foran kirken for
at diskutere opsætningen af orglet og iagttage orgelbyggeren og hans folk. Særligt faldt talen på det spørgsmål, hvordan det skulle gå til at få den store kasse båret
på plads på pulpituret. Så kom orgelbyggeren ud af
kirkedøren, og spørgsmålet blev straks bragt på bane.
Han svarede optimistisk: ‘Det skal nok gå i orden – vi
mangler bare en mand, der virkelig kan tage fat’. Det
fik én af tilhørerne til at melde sig. Han hed Frederik
Frankel [Johan Friederich Fraenzel ca. 1828-1908], var
tysk af fødsel, stor og stærk, og han sagde til orgelbyggeren: ‘Platz – du tager fat i den ene ende, mens jeg
tager fat her’. Derpå bar Frankel og orgelbyggeren den
tunge kasse med vindladen op på plads på orgelpulpituret til stor beundring for tilskuerne. Når orgelbyggeren senere kom på besøg i Lumby, tog han altid ind og
hilste på den stærke slagter Frankel«. Optegnet af Johs.
Wendt-Larsen. Den Danske Orgelregistrant.
132
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
133
Foruden tre tavler i kirken findes to på kirkens loft.
134
KglBibl. Kallske saml. 377,4º; LAFyn. Provstiark.
Div. sager 1760-1812; Pastoratsark. Ministerialbog 1679
ff. 14. jan. 1771, 13. maj 1771, 28. jan. 1774, 15. nov.
1787.
135
LAFyn. Provstiark. Kirkesyn 1924-1949.
136
Sognepræsten anfører 1755 giveren som ukendt.
KglBibl. Kallske saml. 377,4º. Anders Knudsen nævnes
tidligst som giver 1763. LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog 1679 ff; endvidere. LAFyn. Topografica. 3. Indberetninger til Jessen,Thurah og Danske Atlas 1743-1771
og Wendt-Larsen 2004, 56.
137
Henning Thalund, Fynske Kirkeskibe, Svendborg
1989, 108.
138
Thalund 1989 (note 137), 52.
139
LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog 1679 ff; KglBibl.
Kallske saml. 377,4º.
140
F. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker, Kbh.
1906, 66-68.
141
Uldall 1906 (note 140), 226-227, der dog har
‘Hansøn’ i stedet for ‘Hansen’. Jf. også NM. Indb. 1809
til oldsagskommissionen; indb. ved J. B. Løffler 1882.
142
Se endvidere Gundis Bringéus, Nådafadern. Ett passionsmotiv i senmedeltida kyrkokonst, Stockholm 1998.
143
Der kendes ikke mindre end 40 kirkeklokker i
Danmark fra denne støber. Uldall 1906 (note 140),
221-237.
144
Jf. Sanderum 1492 (s. 2980), Odense Vor Frue 1493
(s. 1136) og Pårup 1496 (s. 2679).

5145

145
Jesus er udført efter samme form som den enlige
fremstilling af den Korsfæstede på klokken fra 1487
i Kating (Sydslesvig). Som eksempel på afvigelse kan
nævnes klokken i Odense Vor Frue (s. 1136), hvor
Johannes’ hoved er efter anden model (se Uldall 1906
(note 140), 231, fig. 279).
146
LAFyn. Topografica. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07 om kirkerne og deres antikviteter. Jf.
også KglBibl. GKS 2351, 4º. Denne afskrift er enkelte
steder suppleret med Jacob Madsens i få enkeltheder
afvigende afskrift. A. Crone (udg.), Mester Jakob Madsens Visitatsbog, Odense 1853, 111-112. Madsen er fulgt

Fig. 77. Nådestolen, detalje af klokke nr. 2, støbt 1491
af Peter Hansen, Flensborg (s. 5130, jf. fig. 61). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – The mercy seat, detail of bell
no. 2, cast in 1491 by Peter Hansen, Flensborg (cf. fig. 61).

5146

LUNDE HERRED

ved »doctrina« (linje 15), hvor præsteindberetningen
anfører det umetriske »doctrinaque«, ved »vivi« (linje
28) frem for »viri« og ved dødsdatoen »8.« (linje 30) i
stedet for »V«.
147
Jf. Phillip Melanchthon, Epigrammatum libri sex, II
68, v. 7: »Inserat et pueris pulchrae virtutis amorem«.
148
Crone 1853 (note 146), 111-112, oversat i Rasmussen og Riising 1995 (note 18), 124-125.
149
Jf. Crone 1853 (note 146), 61, 96.
150
Christian Adamsen og Vivi Jensen (red.), Sognepræsternes Indberetninger til Oldsagskommissionen 1809, I-V,
Højbjerg 1995-2003, III, 169-170.
151
En indberetning tilføjer om børnene: Alle fire
sønner studerede, men ingen af dem kom i gejstlig stand. Den ældste, Mathias, døde som løjtnant i
København, Christopher døde som aftakket kornet på
Fyn, Mogens-Erasmus blev efter sigende degn i Norge,
Christian døde som forpagter på en herregård. Den

ældste datter (Birgitte) var g.m. Hans Troelsen Holst,
sognepræst i Lunde. LAFyn. Topografica. 3. Indberetninger til Jessen, Thurah og Danske Atlas 1743-1771.
152
KglBibl. Kallske saml. 377,4º; LAFyn. Topografica.
3. Indberetninger til Jessen, Thurah og Danske Atlas
1743-1771.
153
LAFyn. Provstiark. Div. sager 1760-1812; NM. Indb.
ved J.B. Løffler 1882; NM. Korrespondancearkiv.
154
Wendt-Larsen 2004, 59.
155
Begravet 21. juli 1700. LAFyn. Pastoratsark. Ministerialbog 1679 ff.
156
Sml. Sven Tito Achen, Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle, Kbh. 1973, 534.
157
Jf. Kølstrup hvor et lignende arrangement stod på
alteret i et helt år (s. 4230).
158
Inv. nr. KMO/1936/56.
159
Ingen af dem er nævnt i Aase Faye, Danske Støbejernskors, Kbh. 1998.

Fig. 78. Kirkens indre set mod øst. Foto Ebbe Lehn Petersen 2003. – The church interior
looking east.
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The church was erected on top of a slope, which
divides the quite hilly moraine landscape in the
west from the salt marsh along Odense Fjord,
although this coastal landscape has been extensively reclaimed in modern times. The church
and village are centrally located in relation to
the other settlements of the parish, Lumby Torp
(Tårup), Anderup and Stige. The harbour settlement of Stige (cf. p. 5151) has made a significant maritime contribution to the rural environment.
Lumby (‘Lyungby’) is mentioned for the first
time in Kong Valdemars Jordebog of 1231, when
the parish belonged to the estates (patrimonium)
of the king’s forefathers and was valued at 60 gold
marks. The estate and patronage of the church
later entered the possession of the counts of Holstein, but returned to royal ownership from 1357
onwards. The parish was subsequently associated
with the royal castle at Næsbyhoved. In 1685,
the Crown gave the patronage and advowson
to Christopher Sehested of Nislevgård (Otterup
Parish), who also acquired Skeby (p. 4851) and
Otterup (p. 4901), and from 1696 owned Lunde
Church (p. 5029). The church became freehold
in 1909.
Building. The chancel of the present church consists of the western part of the long walls from
the (†)nave of a Romanesque church. It had a
†door in the south (fig. 9, cf. fig. 15) and near
the eastern corners of this part of the building, in
each long wall, is a relatively tall, narrow, arched
†window.
The late medieval church consists of a newlyerected nave with a contemporary tower, west of
the Romanesque nave, together with a conversion of the latter to a chancel, to which an apse
was added in the east. A tower in the west has
two high floors and gables in the east and west.
There are two original †doors, in respectively the
north and south, in the far west. The southern

door has been disturbed by a later window. The
inside of the tower opens towards the nave with
a tall, wide, ogival opening and its ceiling consists of a contemporary cross-vault with straightedged half-brick ribs. Bishop Jacob Madsen’s
description of 1590 states that there was “a gallery above a loft in the tower”. A contemporary
stairwell (cf. fig. 1) was erected on the south side
of the tower. The north door of the nave, which
is located in the far east of the westernmost bay,
is still in use, but has been altered, whilst there are
no traces of a south door. Along the south side,
there is a central window in each of the three
bays, but there were no windows along the north
side. The nave was planned to have vaults from
the start of its construction, and there are models
for these in the walls. The vaults were, however,
constructed late on in the process, and like the
wall above the chancel arch, were probably only
added when the new chancel was established.
The Gothic chancel (cf. above) consists of the
western part of the Romanesque nave. During
the large-scale rebuilding of the church, the nave
was shortened to the east, where a semicircular
apse was erected, which was constructed in association with the contemporary east gable of
the new chancel. The apse is connected to the
chancel via an arched opening and its ceiling is
a contemporary half-domed vault. After this, the
Romanesque west gable wall was replaced by a
newly-erected brick wall above the chancel arch
(cf. figs. 8 and 36) and an arched opening that
connected the chancel loft with the nave. This
chancel arch (cf. fig. 18) is high, wide and slightly
ogival in shape.The nave had three bays of †cross
vaults (figs. 31 and 36), which were replaced by a
flat ceiling at the beginning of the 19th century.
The vault in the chancel consists of a cross-vault
with profiled ribs, which was part of the reconstruction mentioned above. A porch with a decorated gable was erected in the Late Middle Ages
outside the north door of the nave.
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Murals. On the north wall of the nave are murals
dating to c. 1475 (figs. 31-34).There are six scenes
from the Passion of Jesus: 1. In the first †vault panel
is a figure-rich scene from the Crucifixion, flanked
by two more fragmentarily-preserved motives:
The flagellation of Christ (west) and probably Jesus in Gethsemane (east). 2. †Vault panel showing
the bearing of the cross, flanked by the crown of
thorns and the blasphemy (to respectively the west
and east). In addition to these, there is a legend,
probably the legend of the church’s patron saint, St
Catherine. There is also a consecration cross (fig.
30) from a late medieval re-consecration and later
vine decoration in the chancel arch (cf. fig. 18).
Furnishings. The earliest item in the church’s interior is a chancel arch crucifix, dating to around
1250-75 (figs. 49-51).Two bells are also medieval.
The earliest of these, dating to the 1300s, was cast
by Anders Lavrsøn (no. 1, fig. 60), whilst the later
bell, ‘Maria’, was cast in 1491 by Peter Hansen of
Flensborg (no. 2, fig. 61). The altar candlesticks
are of late Gothic type (fig. 45).
A Communion table panel in High Renaissance style from c. 1600 displays remains of burrs
(fig. 37). The baptismal bowl, probably Dutch,
with embossed decoration, was acquired in 1669
and dates to at most a few decades before this
(fig. 48). The altar chalice, which bears the stamp
of the Odense goldsmith, Jesper Hansen Rust,
was, according to the church’s accounts, acquired
in 1683/84 (fig. 40). The earliest chandelier (no.
1, fig. 57) was donated before 1702 by captain
Jørgen Madsen of Stige. A *votive ship jointly
donated by a number of captains in 1731 is now
housed in Østrup Church (p. 4981, fig. 33). The

altar paten (fig. 40) was acquired from an unknown workshop in 1744. A container for sacramental bread (fig.41), which is attributed to
Jørgen Olufsen Lund of Odense, was donated in
1748 by captain Rasmus Hansen and his wife,
Maren Knudsdatter, Stige. A money chest (fig.
55) dates to c. 1800, as does a votive ship (no.
1, fig. 58), which is no longer in the church. An
altar jug (no. 1) of porcelain bears the date 1836.
A baptismal jug of tin (no. 1) is probably from
c. 1850. A wooden font (no. 1, fig. 46) was most
likely acquired in 1865. Several neo-Gothic panels, which originate from an †organ loft dating
to 1868, have constituted the parapet of an organ
podium since 2005. The altarpiece from 1870
(fig. 38) features a slightly earlier painting, Christ
blessing, by F. L. Storch from 1856.
Dating to around 1900 are a menorah, a chair,
a washstand (fig. 53) and two money boxes. The
neo-Romanesque font (no. 2, cf. fig. 47), the pulpit (fig. 52) and pews (cf. fig. 36) were installed in
1910.The first of these was carved by Laurits Østlund of Odense, whilst the latter pieces were produced by cabinetmaker Niels Peder Pedersen of
Lumby. The present votive ship (no. 2, fig. 59) was
placed in the church in 1929. A baptismal jug (no.
2) was acquired in 1950 from Knud Eibye.The organ with 23 stops was built in 2005 by Marcussen
& Søn, Aabenraa.
Sepulchral monuments. The church contains three
gravestones from the second half of the 1700s,
two (fig. 64) for parish priest Anders Barfoed
(1695-1761) and his wife Karen Christensdatter
Morland (1683-1752), as well as one (fig. 65) for
captain Anders Jensen (1738-85).

