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 Gods. 1577 ejede kirken en gård i Grindløse, som 
arvingerne efter en ellers ubekendt Mikkel Madsen 
havde skødet for gæld, uvist hvorfor eller hvornår.9

Kirken er opført på en svag hævning. Den er be-
liggende syd for landsbyens centrum (jf. fig. 4) 
og har en central placering i forhold til sognets 
øvrige byer, Engeldrup, Vesterby og Vester Egense 
samt hovedgården Jerstrup. Sognegrænsen mod 
øst og sydvest følger naturlige skel, henholdsvis 
Ellebæk og Kragelund Møllebæk.
 Kirkegården er omtrent rektangulær og har en 
udstrækning på knap 0,5 ha. Den er udvidet mod 
øst og sydvest o. 1880-85.10

 Hegnet er et kampestensdige. Også 1590 var 
kirkegårdsmuren af kamp.11 Kun få af reparatio-
nerne og omsætningerne er skriftligt dokumen-

Landsbyen »Grindæløs« er nævnt 1350, mens kirken 
først optræder indirekte 1394 gennem dens præst Ma-
thæus.1 Kirkens værnehelgen var Vor Frue.2 1480 omta-
les Anders Persen som ‘præst og kapellan i Grindløse’.3 
Ved ekstraskatten 1524-26 (‘landehjælpen’) svarede 
kirken 20 mark, hvad der var over middeltaksten.4 
Sognet var formentlig selvstændigt 1529, da Peder 
Eriksen fik brev på kaldet efter forgængeren Hans 
Steens tilbagetræden.5 Det endnu eksisterende anneks-
forhold til Klinte (s. 5503) var dog etableret senest 1535, 
da Hans Madsen nævnes som præst til begge kirker 
ved gejstlighedens hyldning af Christian III.6 Patronats-
retten tilhørte Kronen indtil 1687, da stiftsbefalings-
mand Helmut Otto von Winterfeldt (1617-94), ejer af 
sognets hovedgård Jerstrup, fik skøde på Grindløse og 
Klinte (s. 5503) samt Ejlby og Melby i Skovby Her-
red.7 Kirken lå herefter til Jerstrup og kom 1804 med 
hovedgården under grevskabet Gyldensteen (Nørre 
Sandager S., Skovby Hrd.). Herfra overgik den til selv-
eje 1. okt. 1913.8
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Fig. 1. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north.
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buet niche. Det hele dækkes af vingetegl med 
fald til begge sider. Der er svejfede tremmefløje 
af træ. Derudover findes der låger mod vest og 
mod materialpladsen i sydøst, førstnævnte med 
dobbelt tremmefløj hængt i to lave betonpiller.
 Kirkegårdsbygninger. Et ligkapel ved østdiget er 
opført o. 1923 ved arkitekt N. P. Jensen.13 Ved 
en forlængelse mod øst 1962 er tilføjet fyr- og 
toiletrum.14 Den røde teglstensbygning har be-
tonsokkel og teglhængt sadeltag og dens langsi-
der små rektangulære glugger ligesom vestgavlen, 
der desuden har korsblænding over en fladbuet, 
falset døråbning. En tilstødende graverbygning 
fra 1992 er opført i tilsvarende materialer.8

 †Kirkegårdsbygninger. En skolebygning blev 1805 
opført op til kirkegårdens vestskel eller måske i 
stedet for diget, der 1819 behøvede reparation ‘på 
begge ender af skolen’ (jf. også fig. 4).15 Bygningen 
blev angiveligt afløst 1834 af et nybyggeri på plad-

terede. Blandt eksemplerne kan nævnes, at man 
1836, syv år efter hegnet havde været ‘uden anke’, 
måtte istandsætte muren ud til landsbygaden, der 
var i så ynkelig forfatning, at ‘svin, gæs etc. havde 
sin fart’.12

 Hovedindgangen i nordvesthjørnet er en sen-
middelalderlig portal muret af munkesten i polsk 
skiftegang (fig. 2 og 56). Nære paralleller findes i 
Skovby (Skovby Hrd.) og Gelsted (Vends Hrd.). 
Portåbningen er rundbuet og falset, med halv-
stensstik og prydskifte af løbere samt flankerende, 
rundbuede nicher med halvstensstik. Midter-
partiet rejser sig over en savfrise, der afbryder en 
dobbelt falsgesims. Portalens vestre ende og den 
lavere fodgængerindgang på østsiden er helt mu-
ret om i nyere tid, men antagelig tro mod den 
ældre fremtræden. Over fodgængerindgangens 
fladbu e de, falsede åbning er dobbelt falsgesims 
over savskifte. Såvel øst- som vestenden har rund-

Fig. 2. Middelalderlig kirkegårdsportal (s. 5572), set fra syd. Foto Niels Elswing 1956. – The medieval church portal 
seen from the south.
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sen nordvest for kirkegården.16 Et nødtørftshus 
opførtes o. 1923 i kirkegårdens sydvesthjørne.17

 Beplantning. Langs hegnet står yngre egetræer. 
1590 bemærkede biskop Jacob Madsen, at der 
ikke fandtes træer på kirkegården.11 1814 var kir-
kegården nyligt blevet planeret og beplantet, men 
væksterne var gået ud.18 I slutningen af 1820’erne 
lykkedes det dog at få plantet træer,12 deriblandt 
antagelig en række kastanjetræer, der blev fjernet 
1966.8

 Arkæologiske fund. En 36 cm høj lergryde fra 
1600- eller 1700-tallet (fig. 58) blev i begyndel-
sen af 1920’erne fundet på kirkegården få meter 
fra tårnets nordvesthjørne. Formålet med ned-
gravningen er ukendt.19

Fig. 3. Luftfoto af Grindløse Kirke set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1948. I KB. – Aerial photo of Grindløse 
Church seen from the south west. 

Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Faber. Tegnet af 
Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral map. 
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henholdsvis koret og skibets vestgavl (jf. s. 5582, 
fig. 11 og 13).
 Døre og vinduer. Et halvcirkulært, glat tympa-
non, 156 cm bredt og nu indmuret lavtsiddende 
i den omsatte sydmur (fig. 15, jf. fig. 13) hidrører 
sandsynligvis fra en syddør, mens et brud i soklen 
næppe har nogen betydning, da hele sydfacaden 
er omsat (jf. ovf.). Dørens vestre vange ses på in-
dersiden, 125 cm vest for vestre hvælvpille. Det 
er uvist, hvorvidt døren er tilmuret ved pillens 
opførelse. Markering af en døråbning i skibets 
nordmur vest for den vestre støttepille i form af 
en kvadersat østvange og en vandret overligger 
må formentlig afspejle norddørens placering. Der 
er oprindelige, dobbeltsmigede vinduer i korets 
østgavl og i dets nordside (jf. fig. 8 og 1). Det 
østre har såvel monolit overligger som sålbænk, 
mens det i nord har todelt overligger og monolit 
sålbænk. Begge har meget dybe, indre smige med 
lysningen nær ydre murflugt; nordre vindues in-

BYGNING

Kirken er en romansk bygning med kor og skib af gra-
nit. I løbet af middelalderen fik skib og kor indbygget 
hvælv, et kapel og et våbenhus blev føjet til skibets 
nordside, og endelig opførtes i vest et tårn med sam-
tidigt trappehus. Bygningens orientering er omtrent 
solret med en let afvigelse mod syd.

Kirken består af skib og et smallere kor. Koret er 
omtrent kvadratisk, og skibet er forholdsvis bredt 
i forhold til længden (10×17,3 m).
 Materiale og teknik. Såvel kor som skib er opført 
af granitkvadre over en profileret dobbeltsokkel, 
hvor det øvre skifte har et rundet led over en ril-
le, mens det nedre, der er delvist jorddækket, har 
skråkant (fig. 5 og 8 samt s. 5222, fig. 7). Murtyk-
kelsen i korets østgavl og skibets langmure er 1,3 
m, mens de i korets langmure er 1-1,2 m. Hele 
skibets sydfacade er tydeligvis omsat, og samtidig 
er begge soklens led hævet et skifte i forhold til 

Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the south east.
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ste del må derfor være omsat på et tidspunkt før 
tårnets opførelse.
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Ældst 
er formentlig overhvælvning af koret. Herefter 
fulgte i ikke helt fastslået rækkefølge †våbenhus 
i nord, tårn i vest, overhvælvning af skibet og 
endelig et stort †kapel i nord. Et planlagt lang-
huskor blev imidlertid ikke opført.
 Korets hvælv (fig. 32, jf. fig. 26) er et kryds-
hvælv med retkantede halvstensribber og bæres 
af rundbuede, helstensdybe og -høje skjoldbuer 
mod alle fire sider. I korets hjørner er dobbeltfal-
sede hvælvpiller, der prydes af skråkantsokler og 
et skifte høje, afrundede kragbånd, der på usæd-
vanlig vis er anbragt tre-fire skifter under skjold-
buernes vederlag og hvælvribbernes udspring. 
Kragbåndene er borthuggede i tilknytningen til 
den vestre skjoldbue. Kapperne er kun ganske 
lidt indskårne over ribberne og er for størstepar-
tens vedkommende nærmest ringmurede, blot 
nær toppen ses den sædvanlige sildebensmuring. 
I østre og vestre hvælvkappe, nær toppen, er et 

dre smig synes dog noget reguleret. De brede, in-
dre smige genfindes ved flere af områdets kirker 
f.eks. Dalby Kirke (s. 4668) og Uggerslev Kirke 
(s. 5338). Omtrent midt i skibets nordside er et 
†vindue, der er tilmuret i lysningen (jf. fig. 1), og 
som er forstyrret i nederste østre hjørne ved gen-
nembrydning af arkaden til †kapel (s. 5585).
 Kirkens indre er af rå kamp, triumfmuren er dog 
senere ommuret i tegl (jf. s. 5584). Såvel kor som 
skib har oprindeligt haft fladt loft.
 Taggavle. Korets oprindelige gavltrekant er be-
varet i det indre, mens den i det ydre er omsat og 
bragt i lod (jf. s. 5586). Der ses spor af gavlspær i 
gavltrekantens yderside (jf. fig. 8). Gavltoppen og 
kammen er ommuret i tegl i nyere tid. Skibets 
østgavl er fornyet (jf. s. 5586), mens dets vestgavl 
af rå kamp står bevaret i tårnets mellemstokværk 
(jf. fig. 9). Et lodret spor i gavlens midterakse, nu 
udmuret med tegl, må opfattes som spor efter en 
fjernet stolpe, måske en del af et indmuret gavl-
spær. Nær toppen er et vandret spor, der må ses i 
tilknytning til ovennævnte. Gavltrekantens øver-

Fig. 6-7. 6. Længdesnit set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Lehn Petersens Tegnestue 1986. 7. Plan. 1:300. Målt 
af Lehn Petersens Tegnestue 1986, suppleret af Kirstin Eliasen 2019 og tegnet af Freerk Oldenburger 2020. Signa-
turforklaring s. 11. – 6. Longitudinal section looking north. 7. Plan. Key on p. 11.
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i øst og vest, og flankemurene afsluttes foroven 
med en dobbelt falsgesims. I øst bæres det af 
skibets vestgavl (jf. s. 5575), der står fuldt beva-
ret op til midt i mellemstokværket (fig. 9). Tår-
net er opført af op til fem skifter genanvendte 
kampestenskvadre fra skibets vestgavl, herover 
munkesten i polsk skifte. Den romanske vestgavls 
dobbeltsokkel er genanvendt, således at nederste, 
skråkantede led er anbragt i nord, mens det af-
rundede led med rille er anbragt i vest over et 
skifte af let fremspringende, glatte kvadre.
 I sydsiden er et velbevaret, fladbuet, falset vin-
due (jf. fig. 22). Af et tilsvarende i vest er nu blot 
bevaret det ydre halvstensstik, mens det resteren-
de er bortbrudt ved indsættelse af den nuværende 
dør (jf. s. 5587). Tårnrummet, nu med våbenhus-

klokkerebshul (jf. s. 5598). Især det vestre viser 
tydelige spor af slid. Hvælvets detaljer antyder en 
relativt tidlig datering, dvs. 1400-årenes første del 
eller eventuelt slutningen af 1300-årene.
 Et †våbenhus opførtes i senmiddelalderen ud 
for skibets norddør. Det fremgår af biskop Jacob 
Madsens skitse af kirken 1590 (fig. 57), hvor det 
vises med selvstændig gavltrekant mod nord og 
er sammenbygget med nordkapellet (jf. s. 5585). 
Der blev 1806 givet kongelig tilladelse til, at det 
måtte nedrives (jf. †kapel s. 5585).20 Herefter blev 
våbenhusfunktionen flyttet til tårnrummet. Der 
haves i øvrigt intet kendskab til våbenhuset.
 Et tårn, der er væsentligt smallere end skibet, 
tilføjedes i vest (fig. 1, 11 og 22). Det rejser sig i 
tre stokværk over en jorddækket syld, har gavle 

Fig. 8. Korets gavl set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Gable of chancel seen from the east.
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stik. Trapperummet oplyses af to halvstensbrede, 
fire skifter høje, lyssprækker – en i vest og en i 
nord. Den fladbuede overdør har fals i stikket og 
udmunder længst mod vest i mellemstokværkets 
nordmur.
 Mellemstokværket oplystes oprindeligt af tre 
fladbuede, enkeltfalsede og nu tilmurede åbnin-
ger, hvis ydre stik har yderligere en fals. Åbnin-
gerne har nærmest karakter af vinduer. De ydre 
fladbuestik har en markant let tilspidsning af bu-
ens toppunkt. De to åbninger i syd og vest er 
tilmuret bindigt med facaden, mens den i nord 
blot er tilmuret i lysningen og forsynet med en 
lysglug i tilmuringen. Åbningerne har samme di-
mensioner som tårnrummets vinduer og sidder 
lodret over disse. De nævnte åbninger sidder lavt 
i stokværket i forhold til oversiden af hvælvet.
 I overgangen til klokkestokværket ses såvel ud- 
som indvendig en markant forskel i både teglma-
terialet og skiftegangen, der dog også her er polsk 

funktion, åbnede sig oprindeligt mod skibet ved 
en lav og relativt smal rundbuet arkade med et 
2½ sten højt stik (jf. fig. 10). Rummet overdæk-
kes af et sandsynligvis samtidigt krydshvælv med 
retkantede halvstensribber og bæres af murede 
forlæg i væggene. Kappernes vederlag fremhæves 
af et let fremspringende bryn af sten på fladen.
 Et samtidigt trappehus (jf. fig. 1 og 11) i nord 
er på usædvanlig vis anbragt ved murens vestende 
og flugtende med tårnets vestmur. Det er på nær 
forneden i vest, hvor det har nogle skifter gra-
nitkvadre, opført af tegl i polsk skifte og afsluttes 
foroven af et halvtag over en dobbelt falsgesims. 
Den nuværende dør er fladbuet og uden anslags-
fals. Den må have afløst en ældre, formentlig no-
get smallere dør, der sandsynligvis har siddet lidt 
længere mod vest. Ændringen må skyldes ønsket 
om en nemmere adgang til trappen. Trappeløbet 
snor sig om en afrundet halvstensspindel og over-
dækkes af tætsiddende, trinvis stigende fladbue-

Fig. 9. Skibets vestgavl med spor af stolpe (s. 5575) og af skorsten (s. 5590). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – West 
gable of nave with traces of post and of chimney.
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skifter høje blændinger, adskilt af lodretstillede 
løbere. Den nordre kant af den nordre i syd og 
den søndre kant af den søndre i nord er ligeledes 
en lodretstillet løber. Den øvre del af gavltrekan-
ten prydes af to, høje, relativt slanke, rundbuede 
blændinger, hvorover to savskifter og herover en 
rombeformet, aftrappet blænding. Alle blændin-
gerne har hvidkalket bund. Kamtakkerne er for-
nyet 1886.21

 Tårnets kamtakkede vestgavl (fig. 11) er lidt 
anderledes disponeret, idet der ved tagfodshøjde 
i begge sider er en relativt høj, fladt spidsbuet 
blænding. Inden for disse, i samme højde som i 
øst, to store fladbuede, falsede glamhulslignende 
åbninger. De flankeres af en rombeformet, aftrap-
pet blænding. Over begge åbninger en frise af 
kvadratiske, tre skifter høje blændinger adskilt 
af lodretstillede løbere, hvorover rombeformede 
blændinger, et ligearmet kors og herover to sav-

skifte. Forskellen er næppe andet end resultatet af 
et byggestop. Der ses intet spor efter en etagead-
skillelse i dette niveau, men der er blot reposlig-
nende platforme, der er anbragt i lidt forskellige 
niveauer inden for glamhullerne. Stokværket har 
mod syd, vest og nord et enkelt, fladbuet, fal-
set glamhul, der sidder relativt lavt i forhold til 
tårnets gesims. Det nordre glamhul er forhøjet 
og udvidet i forbindelse med ophængning af en 
klokke (jf. s. 5610).
 Tårnets kamtakkede østgavl (jf. fig. 5 og 24) har 
i tagfodshøjde et savskifte hvorover to fladbuede, 
falsede og relativt store glamhulslignende åbnin-
ger, hvoraf den nordre står åben – dog ses en lav 
tilmuring i lysningen – mens den søndre er helt 
tilmuret i lysningen. Begge er delvist dækkede 
af skibets nuværende tag (jf. s. 5582). På begge 
sider er nederst en rombeformet, aftrappet blæn-
ding og herover en kort frise af kvadratiske, tre 

Fig.10. Tårnrummet set mod øst med hvælv og †arkade til skib (s. 5577). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tower 
interior looking east with vaulting and †arcade to nave. 
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Fig. 11. Tårnet og dets trappehus (s. 5577) fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Tower and stairwell seen from 
the south west.
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Fig. 12a-b. Opstalter af sydfacade. 1:300. Målt og tegnet af Alfred Petersen 1888. a. Måleblad (med skitseret 
rekonstruktionsforslag af tårngavl). b. Rentegning. – Elevations of south facade. 
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Fig. 12c-d. Opstalter. 1:300. Måleblade. Målt og tegnet af Alfred Petersen 1888. c. Nordfacade. d. Øst- og vest- 
facade. – Elevations. c. North facade. d. East and west facades. 
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 Skibets hvælv er ottedelte med retkantede halv-
stensribber. De tre fag bæres af spidsbuede, hel-
stensdybe skjoldbuer ved langmurene og en rund-
buet ved vestgavlen. Hvælvpillerne i hjørnerne 
er dobbeltfalsede, mens vægpillerne har yderli-
gere et led, svarende til falsen i de brede, rundbu-
ede gjordbuer. Hvælvene bærer kraftigt præg af 
ommuring i nyere tid, hvorved de formentlig er 
gjort lavere end oprindeligt (jf. s. 5586). Bevaret 
er tilsyneladende kun hvælvpillerne, skjoldbuerne 
ved begge langsider samt den allernederste del 
af gjordbuerne, ribberne og kapperne. Ved om-
muringen forsynedes biribberne forneden med 
et ornament i form af en langstrakt trekant. I øst 
bæres hvælvet af en ligeledes spidsbuet, men til-
lige falset skjoldbue, der dog også har fals på øst-
siden og tydeligvis er opført som gjordbue. Heraf 
fremgår, at der har været planer om opførelse af et 
langhuskor som erstatning for det romanske kor 
(jf. Klinte Kirke, s. 5517). Som forberedelse her-

skifter. Alle blændinger står i blank mur. Kamtak-
kerne i nord er relativt velbevarede, mens de i 
syd er fornyet 1889, samtidig med at den øvre 
rombeformede blænding og savskiftets søndre af-
slutning blev genskabt. Efterfølgende beklagede 
synet, at vestgavlen havde fået syv kamtakker og 
ikke seks som østgavlen.22

 Forud for skibets overhvælvning indsattes tre 
nye, fladbuede vinduer i dets sydmur. De har to 
false udad og tre indad. De synes disponeret ef-
ter den planlagte overhvælvning, selvom deres 
øverste del tangeres af skjoldbuerne (jf. fig. 14 og 
20). I forbindelse med dette arbejde ommuredes 
sydfacadens øverste del i tegl, og begge skibets 
langmure forsynedes med en dobbelt falsgesims. 
Samtidig forhøjedes skibets tagværk, således at 
kippen nu ligger ca. 1½ m højere. Det er for-
mentlig ved denne lejlighed, at hele sydsidens 
kampestensmurværk blev omsat og sokkelen hæ-
vet (jf. s. 5574 og fig. 13

Fig. 13. Skibet set fra sydvest med tydelig omsætning af sydfacaden (s. 5582). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Nave 
seen from the south west.
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Fig.14. Skibets mellemste hvælvfag set mod syd (s. 5582) med vindue (s. 5580). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 
Middle vault bay of nave looking south.

Fig.15. Tympanon (s. 5574) i skibets sydmur. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tympa-
num in south wall of nave. 
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og 17). Samtidig opførtes en ny gavltrekant over 
skibets østende. Den bæres af et bredtspændt, fal-
set spidsbuestik. På ydersiden prydes gavlspidsen 
(jf. fig. 5 og 24) af tre småblændinger lodret over 
hinanden, to rombeformede, aftrappede og en 
lille, kvadratisk.

til blev triumfmuren nedrevet omtrent i skibets 
fulde bredde. Herefter er planerne enten udskudt 
eller opgivet, idet mellemrummet mellem skibets 
østre bue og korets vestre skjoldbue overdække-
des af en hvælvkappe, der nærmest har karak-
ter af et krummet, fladbuet tøndehvælv (fig. 16 

Fig.16. Overgangen mellem kor og skib med respektive skjoldbuer og mellemfal-
dende udfyldningshvælv (s. 5584) set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 
Transition between chancel and nave with respective wall ribs and intermediate infilling vaults, 
looking north.
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mæssige forløb i vestsiden sandsynligvis skyldes 
senere ændringer. Kapellets hvælv har formentlig 
været seksdelt og har hvilet på en konsol i pil-
len mellem de to arkader. Den nuværende facade 
over arkaderne er formentlig en halvstensdyb 
skalmuring, således at buernes overside kan have 
dannet forlæg for hvælvets kapper. Kapellet blev 
formentlig nedrevet 1806 (jf. †våbenhus s. 5576), 
hvorefter arkaderne blev tilmuret. I toppen af den 
tilmurede, østre arkade er indmuret en bjælke (jf. 
fig. 19), hvis formål ikke kendes.
 Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser. 
Kirken omtaltes 1755 som værende i god stand.24 
En genopretning af skibets nordøsthjørne i form 
af nogle skifter kampesten og tegl, der ses under 
den senere opførte sprængbue (jf. ndf.), må være 
en nymuring af skibets nordøsthjørne i lod efter 
fjernelsen af kapellets østmur (jf. s. 5590), hvoraf 
ses enkelte rester på skibets østgavl umiddelbart 

 Et †kapel opførtes i senmiddelalderen op ad 
skibets nordside og formentlig op ad det tidli-
gere opførte våbenhus (jf. s. 5576).23 Biskop Jacob 
Madsen omtalte det ved sit besøg i kirken 1590, 
men uden nærmere beskrivelse, blot at det havde 
ét hvælv, og det fremgår af hans skitse (fig. 57), at 
det havde en gavl mod nord.11 Kapellet har åbnet 
sig mod skibet ad to spidsbuede arkader (fig. 18-
19), der nu begge er blændede i ydre murflugt (jf. 
fig. 1). De er af meget forskellig størrelse, idet den 
østre kun er lidt smallere end skibets skjoldbue i 
dette fag, mens den vestre kun har omtrent fa-
gets halve bredde. Disponeringen viser, at skibets 
hvælv var opført, ligesom våbenhuset også må 
have været opført før kapellet. Arkadernes stik er 
helstens, opmuret af vekselvis to løbere og en bin-
der. Den østre halvdel af det østre stik over østre 
arkade er forsvundet i forbindelse med kapellets 
nedrivning, ligesom den vestre arkades uregel-

Fig.17. Overgang mellem korets og skibets hvælv i tagrummet, set fra koret og med sekundær spidsbuestik, der 
bærer skibets østgavl (s. 5584). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Transition between vaulting of chancel and nave in the loft 
seen from the chancel and with secondary relieving arch bearing the east gable of the nave. 
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Skibets østgavl (jf. s. 5575) blev restaureret 1889, 
og der var planer om, at skorstenspiben skulle ud-
munde ved gavlen og ikke, som det var tilfældet, 
i rygningen lidt vest herfor (jf. fig. 56). Dette er 
næppe udført. En bjælke vestligt i skibet var 1923 i 
så dårlig stand, at den skulle udskiftes med et jern-
anker.28 De resterende bjælker i skibet blev 1927 
forsynet med skrueankre, dog således at bjælkerne 
blev bevaret, og korbuen blev ommuret.29 Det er 
formentlig ved denne lejlighed, at skibets hvælv 
blev ommuret (jf. s. 5582), og tilmuringen i vestre 
kapelarkade blev fornyet. 1934 skulle der anbrin-
ges tre ankre i korets østende for at hindre murens 
udskridning.30 Glamhullet i tårnets nordside, hvor 
klokken hæn ger, blev ommuret 1948 i forbindelse 
med indsættelse af en ny klokke. Den kongelige 
bygningsinspektør påtalte, at glamhullet havde 
fået en forkert øvre afslutning.14

 Gulve. Korets gulv er af gule teglsten lagt to og 
to skiftevis i kirkens bredde- og længderetning; 

syd for hjørnet. Kirken omtaltes også 1815 som 
værende i god stand, hvor der dog omtaltes nogle 
sprækker i hvælvingerne, som havde forårsaget, at 
det havde været nødvendigt at opføre to støttepil-
ler på skibets nordside (jf. s. 5590), efter at kapellet 
der var nedrevet (jf. s. 5576).25 Kirkesynet påtalte 
dette år også, at der var en kalkbænk i våbenhuset; 
en påtale, der gentoges de følgende år, idet der 
var problemer med kalkstøv i hele kirken.26 Ved 
kirkesynet 1817 var der dog fortsat problemer 
med sprækker i hvælvingerne, og begge skibets 
mure hældede udad.25 1820 blev det nævnt, at der 
ikke var et materialhus ved kirken, men at et så-
dant burde opføres, og senere samme år oplystes, 
at kalkbænken var kommet ud af kirken.25 Ved sy-
net 1883, forud for en omfattende restaurering af 
kirken, omtaltes en del mangler. Hele korets gavl 
hældte kraftigt udad og skulle omsættes helt (jf. 
fig. 12b). Dette er næppe sket, men gavltrekanten 
synes omsat og dens konturer udmuret med tegl.27 

Fig.18. Skibets mellemste hvælvfag set mod nord (s. 5582) med †arkade til †kapel (s. 5585). Foto Arnold Mikkelsen 
2019. – Middle vault bay of nave looking north with †arcade to †chapel.
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overgang til selveje, ønskedes der bræddegulv i 
alle stolestader og fliser i midtergangen.32 Det er 
dog næppe gennemført på dette tidspunkt (jf. 
ndf.). 1927 blev der lagt nye sten i gulvet ved 
alterskranken.17 Året efter var der igen ønsker 
om bræddegulv i alle stolestader. Arbejdet synes 
dog først gennemført nogle år efter,32 da der ved 
provstesynet 1934 meddeltes, at bræddegulvet 
i stolestaderne skulle ferniseres.33 Oplysningen 
blev gentaget 1936.33

 Døre. En dør i tårnets vestmur (jf. fig. 11) er 
indsat senest ved våbenhusfunktionens flytning 
til tårnrummet 1806 (jf. s. 5576). Døren er udført 
med delvis anvendelse af det oprindelige vestvin-
dues søndre vange og overdækkes af et fladbuet 
helstensstik, opmuret af vekselvis en løber og to 
bindere. Stikkets udformning antyder, at døren 
kan være ældre end ovenfor anført.
 Vinduer. Korets søndre vindue er rundbuet og 
dobbeltsmiget og må være indsat kort før kirkens 

dog er der omkring døbefonten et felt på 1×1 
m, der er lagt med røde teglsten (jf. fig. 33). Kor-
trinnet er et standerskifte af gule sten. Inden for 
alterskranken bræddegulv. Skibets gulv er også 
af gule teglsten, senest fornyet 2002, men lagt i 
dets længderetning og med et standerskifte langs 
ydervægge og stoleraderne.14

 †Gulve. I en synsforretning 1718 omtaltes for-
an alteret en begravelse (jf. s. 5617), der var farlig 
for dem, der skulle til og fra alteret, idet den kun 
var overdækket med fire egefjæle.31 I kirkeproto-
kollen 1861 er oplyst, at der da var teglgulv over 
hele kirken, også i nogle af stolestaderne, mens 
resten af stolestaderne havde bræddegulv.8 Inden 
for alterskranken og bag ved alteret skulle 1862 
lægges nyt bræddegulv, og 1866 skulle gulvet i 
korets nordre side omlægges med sten af samme 
farve, som gulvet havde i den øvrige del.10 Gulvet 
i tårnrummet skulle omlægges ‘af nyt’ 1882.21 I 
1909, i forbindelse med planlægningen af kirkens 

Fig.19. Skibets østligste hvælvfag set mod nord (s. 5582) med †arkade til †kapel (s. 5585). Foto Arnold Mikkelsen 
2019. – Easternmost vault bay of the nave looking north with †arcade to †chapel.
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havde kor og skib da i alt to blyvinduer og to 
trævinduer, mens tårnet havde et blyvindue.8

 Kirkens tagværker er nyere, af fyr, formentlig ho-
vedsagelig fra den store hovedreparation af kirken 
1824. Der indgår en del genanvendt egetømmer.25 
Koret har seks spærfag, skibet 13 og tårnet seks.
 Klokkestolen, der er placeret ved glamhullet i 
nordsiden af klokkestokværket, er nyere og af fyr.
 Tagbeklædningen er nu overalt tegl, senest forny-
et med håndstrøgne vingetagsten på kor og tårn 
1996 efter et projekt ved arkitekt Ebbe Lehn Pe-
tersen.36

 †Tagbeklædning. Ved biskop Jacob Madsens be-
søg i kirken 1590 var der blytage over koret og 
skibets sydside, mens der var tegltag på de øv-
rige dele.11 Ved en synsforretning 1631 manglede 
der bly på tårnet, så tårnet må også en overgang 

opmåling 1888 (jf. fig. 12). Der var da planer om 
også at udskifte skibets vinduer med tilsvarende 
åbninger;34 i stedet restaureredes de tre senmid-
delalderlige vinduer, hvorved de ydre vangers tegl 
dog erstattedes med granitkvadre (jf. fig. 5, 12a-b). 
Korets oprindelige vinduer har været tilmuret; i 
forbindelse med omsætningen af korgavlen 1883 
retableredes østvinduet i det ydre. Det nordre vin-
due synes genåbnet o. 1933,33 og der var da planer 
om at genåbne det østre,28 hvilket formentlig først 
skete o. 1944.35 Alle vinduerne har rombeforme-
de, blyindfattede ruder og vandrette smedejerns-
sprosser.
 †Vinduer. Indvendig i skibets sydside er længst 
mod vest bevaret den vestre halvdel af et fladbuet, 
falset vindue, der er ældre end skibets overhvælv-
ning (jf. fig. 20). Ifølge kirkeprotokollen 1861 

Fig. 20. Skibets vestligste hvælvfag set mod syd (s. 5582) med †vindue (s. 5588) og spor af †syddør (s. 5574). Foto 
Arnold Mikkelsen 2019. – Westernmost vault bay of nave lookinge south with †window and traces of †south door
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hjørne, således at skorstenen skulle føres skråt 
op under taget og udmunde ved gavlspidsen.10 
Det synes dog, som om skorstenspiben er ført op 
igennem tagryggen og ikke ved selve gavlen, idet 
det ved synet 1889, i anledning af at skibets øst-
gavl skulle restaureres (jf. s. 5586), var ønskeligt, 
at skorstenspiben kunne udmunde ved skibets 
gavl.10 Det synes heller ikke at være gennemført, 
idet skorstenspiben på et foto før 1928 (fig. 56) 
fortsat går op igennem tagryggen. 1925 var kak-
kelovnen i så dårlig stand, at man planlagde at re-
parere den eventuelt med en ny indmuring, men 
to år senere var dette stadig næppe udført, da det 
ved provstesynet 1927 blev besluttet, at kakkel-
ovnen skulle istandsættes, så den foreløbigt fort-
sat kunne bruges.33 1928 besluttedes imidlertid at 
undersøge finansiering af en ny opvarmning, og 

have haft blytag.37 Fra provstearkivet oplystes 
1665, at blyet på kirken skulle repareres.38 1776 
fik commerceråd Hans Lindstrøm tilladelse til at 
aftage blyet på søndre side. Kirken skulle da un-
der reparation og hele overdelen aftages. Heref-
ter skulle hele kirken tækkes med tegl.39 Da der 
igen er oplysninger om tagbeklædning 1818, har 
tårnet tegltag og mangler nogle sten,18 og ved 
den første indføring i kirkens protokol 1861 var 
der også tegltage over hele kirken.8 Skibets tag 
blev omlagt og delvist fornyet 193940 og korets 
1946.33

 Kirkens nuværende opvarmning er siden 2000 
naturgas. Fyret er i den nedenfor nævnte tilbyg-
ning til ligkapellet (jf. s. 5572).
 †Opvarmning. Ved synet 1883 blev det besluttet, 
at der skulle opstilles en ovn i skibets nordøstre 

Fig. 21. Forslag til istandsættelse af vestligste og midterste vindue i skibets sydside (s. 5588). Måleblad (ikke målfast) 
ved Alfred Petersen 1888. – Plan for restoration of the westernmost and the middle window in the south side of the nave.
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spektør, J. Vilh. Petersen, anså det imidlertid for 
farligt helt at fjerne dem; derfor skulle de opføres 
i en ny passende skikkelse’.10 De blev imidlertid 
blot istandsat 1889.22 Den nordre (jf. fig. 1, 8 og 
24) er opført af granitkvadre forneden i nord og 
øst; ellers af tegl og af tegl foroven. Den søndre 
(jf. fig. 5 og 8) er helt af tegl og formentlig helt 
ommuret i 1945.33 To støttepiller på skibets nord-
side (jf. fig. 1 og 24) opførtes 1815 for at afhjælpe 
den begyndende udskridning af nordmuren efter 
nedrivning af kapellet 1806 (jf. s. 5585).25 De er 
opført af granitkvadre, iblandet tegl og har hver 
forneden en sprængbue med helstensstik. Den 
østre bue er senere tilmuret mod øst og har en 
dør i vest, mens den vestre er tilmuret mod vest 
og har en dør i øst. Den vestre pille var 1932 
kommet til at hælde voldsomt vestover, hvilket 
den kongelige bygningsinspektør J. Vilh. Petersen 
skønnede skyldtes svigtende fundamenter. Der 
blev derfor afgravet til fast bund her og støbt nyt 
fundament under pillens vestre del.43

Kirkeministeriet godkendte anskaffelsen af et nyt 
varmeapparat, en kalorifer, der blev anskaffet fra 
Hess & Co og placeret i en dertil etableret grav 
i skibets sydvesthjørne.41 En skorsten opførtes i 
vestmurens murtykkelse, førtes op igennem tår-
net (jf. fig. 9) og udmundede bag tårnets østre 
toptinde (jf. fig. 3). Allerede 1936 skulle kalori-
feren forsynes med en ny indmuring,33 og 1949 
skulle dele af varmeapparatet udskiftes.8 Dette 
blev 1962 afløst af et oliefyr, der placeredes i en 
tilbygning ved ligkapellets østre gavl.42

 Belysning. Ved kirkesynet 1923 anbefaledes at 
indlægge elektrisk lys.32 Ministeriet bifaldt 1924 
projektet under forudsætning af nogle betingelser 
fra kongelige bygningsinspektør J. Vilh. Petersen.32

 Støttepiller. To meget kraftige støttepiller på hen-
holdsvis korets nordøst- og sydøsthjørne er for-
mentlig af ældre dato, men er i deres nuværende 
form en følge af en restaurering af korets østgavl 
1883 (jf. s. 5586), da det var meningen, at pillerne 
helt skulle nedtages. Den kongelige bygningsin-

Fig. 22. Kirken set fra sydvest. Foto sandsynligvis ældre end 1928. I Klinte Sogns Lokalhistoriske Arkiv. – The church 
seen from the south west. Probably before 1928. 
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og sort. Centralt i østkappen var en rankedeko-
ration udgående fra, hvad konservator Hans Chr. 
Frederiksen betegnede som et ‘skjoldlignende’ 
motiv. Desuden var begge sider af korbuens åb-
ning bemalet som skiftevis røde og sorte sten.44

 Murbehandling. Ved den første indføring i kirkens 
protokol 1861 nævnes, at ‘kirken er hvidtet både 
ind- og udvendigt, og fint bestænket med rødt, 
undtagen kampestenene, der er fuget med kalk.’8 
Ved synet op til den store restaurering af kirken 
1883 omtaltes granitkvadrene på korgavlen stadig 
som overhvidtede, men at de burde afrenses.21

 Fortov. I 1909 i forbindelse med planlægningen 
af tiendeafløsningen ønskede menighedsrådet, at 
der blev lagt cementfortov omkring kirken.32

 †Kalkmalerier. I koret blev der 2003 fundet 
kalkmalerier (fig. 23), som imidlertid atter blev 
overkalket. Vestligt på nordvæggen blev der på ‘et 
tidligt kalklag’ konstateret et indvielseskors med 
indridset cirkelslag og sort kontur. I hvælvet blev 
der på sekundære kalklag fundet en sen- eller ef-
termiddelalderlig ornamental bemaling med rødt 

Fig. 24. Kirken set fra nordøst. Foto Kirsten Weber 1944. Foto i NM. – The church seen from the north east.

Fig. 23. †Kalkmalet rankedekoration, sen- eller efter-
middelalderlig (s. 5591). Foto Hans Chr. Frederiksen 
2003. – †Wall-painted vine decoration, Late or Post-Me-
dieval.



5592 SKAM HERRED

Jernstøberier, Aalborg. Alterskranken og stolestaderne 
er fra 1929, sidstnævnte tegnet af Knud Lehn Peter-
sen. Kirkeskibet »Karoline« er skænket 1935. En ob-
latæske af tin bærer årstallet 1940, mens en dåbskande 
fra kunstsmedefirmaet Knud Eibye er dateret 1948. 
Fire store lysarmaturer af messing er fremstillet 1983 af 
kunstsmed Otto Frandsen efter tegning af Ebbe Lehn 
Petersen. Orglet med ti stemmer er bygget 1988 af 
Bruno Christensen & Sønner. Alterbordspanelet fra 
2003 er tegnet af arkitekt Jørgen Ganshorn, mens en 
messehagel (nr. 2) er fra 2005.
 Farvesætning og istandsættelser. Inventarets farvesæt-
ning fra hovedistandsættelsen 1929 har rødt som ho-
vedfarve og en broget staffering på profiler og relieffer, 
med udbredt anvendelse af lasur. Den skyldes maler H. 
M. Pedersen.45

 Om kirkerummets indretning i den sidste katolske 
tid vides, at der var en Mariaaltertavle (†altertavle nr. 
1), et †korbuekrucifiks og en †krucifiksgruppe. Sidst-
nævnte var 1707, men formentlig ikke oprindeligt op-
stillet på en bjælke mellem skib og †nordkapel. Det 
efterreformatoriske kirkerum omfattede ifølge biskop 

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste genstand er den romanske 
døbefont, som er af arkadetype. Dåbsfadet med dre-
vet Syndefaldsfremstilling er et Nürnbergarbejde fra 
1500-tallet, men først skænket til kirken o. 1800. De 
balusterformede alterstager må være anskaffet o. 1600. 
Prædikestolen fra 1604 tilhører en stor gruppe af 
vestfynske stole med hjørnehermer, evangelistrelief-
fer og omtrent enslydende bibelcitater. Fra samtidige 
(†)herskabsstole hidrører seks våbensmykkede gavle 
og fire låger, der alt sammen er opstillet ved de for-
reste stolestader. En jernbeslået dørfløj er noget yngre. 
Alterkalken fra 1700 er meget usædvanligt udført i 
Sverige, af den stockholmske guldsmed Johan Nützel. 
Den ustemplede disk er antagelig fra samme tid. Al-
termaleriet, der viser Kvinderne ved graven, er udført 
1849 af Christoffer Faber. Fra omtrent samme tid hid-
rører formentlig en pengeblok, to pengebøsser og fem 
salmenummertavler. Den ældste messehagel (nr. 1) er 
antageligt fra 1889. Et alterbordskrucifiks af gips stam-
mer fra o. 1900. Klokken er støbt 1928 af De Smithske 

Fig. 25. Indre set mod øst o. 1920. Foto i kirken. – Interior looking east, c. 1920.
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gelværk, bekostet af ‘herskabet på Jerstrup’, ligesom det 
nedrevne †nordkapel vides at have rummet en †åben 
begravelse indrettet af Eva Margrete Rosenørn født 
Grüner (1721-60), Jerstrups ejer. Kirken blev istandsat 
1818, angiveligt som første led i den bølge af arbejder, 
som kirkeejeren Constance Knuth-Gyldensteen i disse 
år lod iværksætte i sine 12 kirker.48 Det var antagelig 
ved denne lejlighed, at den †åbne begravelse blev sløj-
fet ved nedrivning af kapellet (jf. s. 5585). Ifølge amts-
provst Lütken blev det meste af træinventaret udskiftet 
ved istandsættelsen, dog med undtagelse af prædike-
stolen og muligvis også †altertavle nr. 2.25 Inventaret 
blev desuden malet i den for rokoko- og empiretiden 
så typiske ‘perlefarve’, en farveholdning, der er kon-
stateret som et blågråt farvelag ved farvearkæologiske 
undersøgelser.49 1849 anskaffedes den nuværende al-
tertavle, og 1873 blev inventaret nystafferet med en lys 
egetræsådring ved maler J. P. Holst, Bogense.50 1929 
gennemgik kirken en hovedistandsættelse under ledel-
se af arkitekt Knud Lehn Petersen. I den forbindelse 
opsattes nye stolestader, og inventaret fik sin nuværen-
de farvesætning (jf. ovf.).

Jacob Madsens visitats 1590 en †prædikestol af lek-
torietype, som var sammenbygget med et †korgitter, 
der tillod adgang til koret gennem en dør. I koret stod 
døbefonten og endnu den førnævnte Mariatavle.11 
1591 ansøgte sognefolkene om at måtte beholde nogle 
penge, som de skulle give til Nyborg Kirke, men som 
de hævdede at have brug for til deres egen sognekirke, 
der var meget »brøstholden«.46 Jørgen von Aschersle-
ben (†1624/25) til Jerstrup tiltrådte som kirkeværge 
1600, formentlig med det formål at styre og finan-
siere nyanskaffelser: 1603 erstattede man den gamle 
Mariaaltertavle (†altertavle nr. 1) med en ny katekis-
musaltertavle, der måske fra første færd havde malet 
Nadverfremstilling i storfeltet (†altertavle nr. 2). Året 
efter udskiftedes den førnævnte lektorieprædikestol 
med den nuværende prædikestol. (†)Herskabsstole for 
Jørgen von Aschersleben og hustru Maren Ejlersdatter 
Brockenhuus blev antagelig opsat i samme forbindelse. 
Arbejderne aftegner sig indirekte i kirkens regnska-
ber.47 Forandringer i de følgende århundreder er stort 
set ubelyste. 1707 berettedes det dog, at der i †nord-
kapellet førhen havde været et †pulpitur med et †or-

Fig. 26. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking east. 
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sarttonede lys falder over baggrundens bjergland-
skab.
 Maleriet er monteret på en blændramme og 
kantes af hulkelprofilerede prydlister, der alene 
bryder den glatte flade i rammeværkets stor-
stykke. To foranstillede, spinkle og glatte frisøj-
ler med bladkapitæler og gesimsstykker bærer en 
høj, spidsbuet gavl. Dens underside er udformet 
som en dobbeltfladbuet baldakin, mens forsi-
den prydes af et cirkelindrammet kors. Yderst 
og øverst står kuglebærende keglespir med kan-
nelurer. Under det helt glatte postament hænger 
udsavede småvinger. Bemalingen fra 1929 omfat-
ter rødt, mørkegrå og rødlig marmorering samt 
hvidt og forgyldning. På storstykket læses under 
maleriet det tilhørende skriftsted Matt. 28,9 med 
guldfraktur, mens postamentet på tilsvarende vis 
har Joh. 11,25. Begge indskrifter må regnes for 
oprindelige (jf. fig. 25).
 Altermaleriet er anskaffet 1849 af kirkeejeren 
Johan Hartvig Ernst Bernstorff-Gyldensteen og 
var opsat inden provstesynet 11. juli samme år.53 
Christoffer Faber nævnes 1865 som ophavsmand 
af biskop C. T. Engelstoft: »Altertavle af Faber, 
god«.54 Maleren har måske ladet sig inspirere af 
sin lærer J. L. Lund, som han i andre sammen-
hænge har kopieret udførligt (f.eks. Drigstrup s. 
4096).55 Muligvis har Faber selv stået for at tegne 
rammeværket, der minder om indramningen i 
Drigstrup (s. 4097). Rammeværkets oprindelige 
farveholdning var gråblå og dermed tilpasset kir-
kerummets daværende farver fra 1818.56 En ny-
staffering med lys egetræsfarve fandt sted 1873, 
ifølge malet indskrift på tavlens bagside ved J. P. 
Holst fra Bogense.10 Den nuværende bemaling er 
udført 1929 af H. M. Pedersen, der også har sig-
neret på bagsiden. Altermaleriet er renset 2003.14

 †Altertavler. 1) En middelalderlig fløjaltertavle, 
hvis midtskab viste kirkens værnehelgen Maria i 
solgisel, mens fløjene havde helgener, deriblandt 

Alterbord, muret af teglsten, hvis format ikke kan 
erkendes, da kun den kalkede bagside er synlig. 
Dimensioner ca. 185×95 cm, 106 cm højt; af-
stand til østmuren ca. 1 m.
 Alterbordspanel (fig. 62), 2003, af fyrretræ og 
møbelplade, 192×115 cm, 103 cm højt, tegnet af 
arkitekt Jørgen Ganshorn, Middelfart.14 Forsiden 
har en glat, kvadratisk fylding mellem to højrekt-
angulære, mens hver kortside har en højrektan-
gulær fylding. Bordpladen har intet fremspring. 
Bemalingen, der er afstemt efter altertavlen, be-
står af rødt på rammeværk, blåt og forgyldning på 
lister og marmorering på fyldinger.
 †Alterbordsforside, et nyere, enkelt panel bereg-
net til beklædning med tekstil (jf. ndf.); kasseret 
2003.14

 †Alterklæder. Et rødt ‘omhæng’ med smalle tres-
ser nævnes i et inventarium 1814.25 Det blev 1818 
udskiftet med et sort klæde, ligeledes med smalle 
tresser.51 1861 fandtes et klæde af karmoisinrødt 
bomuldsfløjl med gule silkefrynser.8 Også sene-
re klæder var røde, fra 1886 med kors og borter 
af ægte guldbrokade.8 Det seneste blev kasseret 
2003.14

 Alterdug, 1966, hvid, med fisk og Jesusmono-
grammer i gråt og olivengrønt broderi. Signeret 
og dateret med sting: »HC 1966«.
 Beskaffenheden af †alterduge omtales ikke før 
1861, da der fandtes en af sort bomuldsfløjl med 
frynser, formentlig et derangeret alterklæde (jf. 
ovf).8

 Altermaleri (fig. 27), 1849, Kvinderne ved graven, 
udført af Christoffer Faber (1800-69), indsat i et 
samtidigt rammeværk.
 Det usignerede maleri er udført i olie på lærred 
og har et lysmål på 185×138 cm. Det viser mødet 
påskemorgen mellem Kristus og de tre kvinder 
på vej fra den tomme grav for at viderebringe 
budskabet. Kristus står i billedets midte med 
højre pegefinger hævet og venstre hånd placeret 
fladt mod brystet i en talegestikulation.52 Han er 
iklædt hvid kjortel og en lyseblå kappe, hvis flig 
den forreste af de tre knælende kvinder (Maria 
Magdalene) griber og kysser. De to andre Ma-
ria’er henholdsvis krydser og samler hænderne 
foran brystet. Kvindernes klædedragt er holdt i 
mørkegrønt, gyldenbrunt og blåt. Morgengryets 

Fig. 27. Altertavle, 1849, med samtidigt maleri af Chri-
stoffer Faber (1800-69). Det viser Kristus der åbenba-
rer sig for kvinderne ved graven (s. 5594). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1849, with contemporary 
painting by Christoffer Faber (1800-69) showing Christ 
appearing to the women at the tomb. 
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rummede på dette tidspunkt et maleri af Nadve-
ren, mens to sidefelter havde forgyldte indskrifter 
omhandlende nadversakramentet, det ene indstif-
telsesordene, det andet formaningen 1 Kor. 11. Po-
stamentet bar ‘nogle sprog af skriften på dansk’. På 
dets sydside læstes »Si Deus pro nobis, qvis contra 
nos: Rom 8« (Er Gud for os, hvem kan da være 
imod os? Rom 8,31). På nordsiden fandtes ind-
skrifter for tavlens bestillere: »Jørgen A(s)chersle-
ben til Jerstrup og Otte Pedersen lod denne alter-
tavle giøre 1603«.60 Desuden læstes foroven »Herr 
Hans Bang Sogne-Præst«.61 Jørgen Aschersleben 
og Otte Pedersen fungerede ifølge regnskaberne 

Skt. Katharina. Tavlen kendes kun fra biskop Ja-
cob Madsens visitats 1590: »Taffle: Jomfru Maria i 
Solgiszelet, ny; paa Fløieler S. Karine osv.«11 Iføl-
ge Sissel F. Plathe kan bispens bemærkning ‘ny’ 
måske henvise til en nylig staffering.57 Som anført 
af Eva Louise Lillie havde bispen ingen kritiske 
bemærkninger til tavlen.58 Ikke desto mindre 
blev den kasseret 1603 (jf. ndf.).
 2) 1603, en katekismusaltertavle, tidligst beskre-
vet 1707 som ‘stor og fuldkommen’.59 Storfeltet 

Fig. 28. Altersølv (s. 5597), kalken udført 1700 af den stockholmske guldsmed Johan 
Nützel (-1674-1715). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar plate. Chalice made in 1700 
by the Stockholm goldsmith Johan Nützel (-1674-1715).

Fig. 29. Stempler på kalkens fod, hhv, det stockholmske 
bymærke i form af Skt. Eriks kronede hoved, årsmær-
ket »M« for året 1700 samt mestermærke »IN« for den 
stockholmske guldsmed Johan Nützel (s. 5597). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Marks stamped on the base of 
the chalice, resp. the Stockholm city mark in the form of St. 
Erik’s crowned head, the date mark ‘M’ for the year 1700 
and the master’s mark ‘IN’ for the Stockholm goldsmith Jo-
han Nützel.
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dende har krigsbyttet også omfattet skibspræsters 
liturgiske kar. Hagedorn kan da have tilegnet sig 
kalken umiddelbart efter slaget eller måske fået 
den som begunstigelse på et senere tidspunkt.
 To †altersæt omtales 1590 af Jacob Madsen, 
begge af sølv, men det ene tillige forgyldt: »Kalck 
oc Disk: 1 forgylt, 1 aff Søl vforgylt«.69

 Oblatæsker. 1) 1868,10 en oval blikæske, 16×11×8 
cm, med sort bemaling og bronzefarvet kors på 
låget. 2) 1940, af tin, udført af guldsmed Anton 
Rasmussen, Odense, som har leveret et sidestyk-
ke til Klinte (s. 5545). Den cylindriske æske har 
en diameter på 10,5 cm og er 4 cm høj. Låget 
har graveret trekløverkors, mens siden har om-
løbende indskrift med store graverede versaler: 
»Grindløse Kirke 1940«.
 Alterkande, af tin, antagelig anskaffet 1845.10 
Den 33 cm høje kande har urneformet korpus 
med mavebælte, slank og svagt hulet hals. Der er 
hængslet låg og svungen hank. Korpus har sik-
kerhedsgravering med versaler. Kanden havde 
1861 sort lakering med forgyldt kors.8

 †(?)Sygesæt, fælles med hovedsognet Klinte (s. 
5546).

som kirkeværger henholdsvis 1600-04 og 1602-
06 og administrerede også anskaffelsen af den et 
år yngre prædikestol (s. 5600), der ikke utænkeligt 
skyldes samme værksted. Nyanskaffelserne har in-
direkte afsat spor i kirkens regnskaber (jf. s. 5593), 
men selve bestillingen eller billedskærerens navn 
omtales derimod ikke.62 Tavlen fandtes endnu 
1774 og blev måske først kasseret 1849.63

 Altersølvet (fig. 28) er ifølge indskrift skænket til 
kirken 1730 af kirkeejerne Seneca von Hagedorn 
til Jerstrup (†1750) og hustru Elisabeth Birgitte 
Rantzau (1690-1760). Det består af en alterkalk 
udført 1700 af den stockholmske guldsmed Jo-
han Nützel (-1674-1715) og en ustemplet disk, 
der måske hidrører fra samme tid.
 Den 22,5 cm høje kalk har cirkulær fod med 
aftrappet fodplade. Skaftets nedre del er konisk 
og den øvre del cylindrisk, knoppen er glat og 
kugleformet. Det fornyede bæger har graveret 
trekløverkors og en påsat hældetud fra o. 2000.8 
Fodpladen bærer tre stempler (fig. 29): »IN« for 
guldsmeden, Stockholms bystempel (Skt. Eriks 
kronede hoved) og årstalsstemplet »M« for 1700.64 
Under fodpladen læses giverindskrift med grave-
ret kursiv: »Schautbinacht (søofficersbetegnelsen 
scoutbynacht) Seneca van Hagedorn og Elisabeth 
Birgitta Rantzav til en Nyttaarsgaue til Grindlose 
Kircke 1730«. Disken, 13,5 cm i tværmål, er helt 
glat, med en del slidspor og rester af forgyldning. 
Fanen har ombukket kant.
 Som bemærket af Finn Grandt-Nielsen er kal-
ken det eneste stykke svenske kirkesølv på Fyn.65 
Den mest sandsynlige forklaring på dette usæd-
vanlige forhold er, at der er tale om militært (og 
dermed legalt) krigsbytte taget i forbindelse med 
Store Nordiske Krig, idet såvel guldsmeden som 
giveren på hver sin måde har krydset veje med 
den svenske flåde. Kalken er udformet som Jo-
han Nützels bedst kendte arbejde, det såkaldte 
‘Poltavasølv’, leveret til den svenske hær.66 Den er 
formentlig oprindeligt udført til den flådeeskadre 
fra Karlskrona,67 der udgjorde den svenske styrke 
i Slaget ved Femern 24. april 1715. Her deltog 
Seneca Christensen von Hagedorn som kom-
mandørkaptajn på det danske linjeskib ‘Prinds 
Wilhelm’. I forbindelse med den danske sejr blev 
fem svenske skibe taget som priser.68 Tilsynela-

Fig. 30. Alterstager o. 1600 (s. 5598). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Altar candlesticks c. 1600.
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 Alterbordskrucifiks (fig. 31), o. 1900, skænket 1935 
af Marie Jørgensen, Grindløse.71 Den 38 cm høje 
figur af elfenbensfarvet gips er udført efter en mo-
del, der blev markedsført af kongelig bronzestøber 
Lauritz Rasmussen, København.72 Det sortmale-
de trækors har hvidt skriftbånd med fordybede 
versaler: »INRI«. Står i skibets sydvesthjørne.
 Messehagler. 1) 1889(?), skjoldformet, af rødt 
fløjl med applikerede guldborter og på ryggen 
et guldkors.21 2) 2005, udført af Gerda Helene 
Jepsen, Odense, ifølge broderet signatur. Den er 
hvid med applikeret patchwork og broderi med 
sølv- og guldtråd.
 †Messehagler. 1590 fandtes ‘gode messeklæder’.11 
Dette indbefattede formentlig den samme mes-
sehagel, der 1631 blev betegnet som ‘gammel’. 
Samme år anskaffedes fløjl til en ny hagel.37 En 
messehagel med sølvtresser var 1818 ‘besat med 
rust’.73 1861 fandtes en hagel af sort bomuldsfløjl 
med kors af guldbrokade.8

 Alterskammel, nyere, med blåt læderbetræk. En 
†alterskammel blev repareret 1819 og havde 1861 
betræk af rødt fløjl med kanter af gule silkefryn-
ser.74

 †Messeklokke. 1590 hang en lille klokke i ko-
ret.11

 Alterskranke (jf. fig. 32), opsat 1929 med genan-
vendelse af drejede balustre fra den ældre skran-
ke.17 Den er femsidet, med tømret knæfald og 
profileret håndliste. Sidstnævnte er bemalet med 
rødt, balustrene med sølvlasur. Knæfaldet har grå 
bemaling og hynder med lyseblåt læderbetræk 
(fra 2003).14

 (†)Alterskranke (jf. fig. 25), o. 1850, muligvis 
omdannet 1872 eller 1886.22 Skrankens balustre, 
der er genanvendt i den nuværende skranke, har 
under den nuværende bemaling tre farvelag, der 
tilsyneladende svarer til altertavlens (s. 5594).56 
Knæfaldet var 1861 betrukket med sort skind.8

 Døbefont (fig. 33), romansk, af lys rødlig granit, 
92 cm høj. Foden er et omvendt terningkapi-
tæl, skaftet et cylinderled under kraftig tovstav. 
Kummen, hvis diameter er 66 cm, prydes af 16 
fladbuede arkader med glatte søjler. Under mun-
dingen løber en tovstav. Fonten tilhører en lille 
nordfynsk gruppe af arkadefonte, der også om-
fatter eksemplarer i nabokirken Klinte (s. 5548), 

 Alterstager (fig. 30), o. 1600. De 32 cm høje 
stager har attisk profileret fod, der hviler på tre 
kugleled, og balusterskaft med kugle- og vase-
led adskilt af en flad ring.70 Lyseskålen er flad og 
sekundært gjort bredere med en tallerkenformet 
indsats af en mindre kobberholdig legering. Sta-
ger af omtrent samme type findes i Marslev (s. 
4338), Ubberud (s. 2776) og i Vejle Skt. Nikolaj 
med dateringen 1592 (DK Vejle 130).
 †Alterstager, af jern, omtalt 1590 som »2 Skarns 
Jarne Piber«.11

 En †syvstage skænkedes 1934 af gårdejer Viggo 
Jørgensen og hustru Anne Jørgensen til minde 
om sidstnævntes forældre, gårdejer Peder Jensen 
og Dorthea Hedevig Ejlersen, Grindløse.71 Den 
blev stjålet 1980.14

Fig. 31. Alterbordskrucifiks af gips, skænket o. 1935 (s. 
5598). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion ta-
ble crucifix of plaster. donated c. 1935.
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tral medaljon med drevet Syndefaldsfremstilling 
omkranset af de ofte forekommende syv majusk-
ler gentaget fem gange.76 Herom to stemplede 
borter med henholdsvis egeløv og malteserkors. 
Fanen har også to stemplede borter, henholdsvis 

Lunde (s. 5059) og Marslev (s. 4339).75 Fonten, 
der er opstillet nordligt under korbuen, stod 1590 
i koret.11 Den blev 1883 renset for oliemaling.21

 Dåbsfad (fig. 34), et Nürnbergarbejde fra 1500- 
tallet, tværmål 49 cm. Fadet prydes af en cen-

Fig. 32. Korets indre set mod øst med hvælv (s. 5575), altertavle (s. 5594) og alterskranke (s. 5598). Foto Arnold 
Mikkelsen 2019. – Interior of chancel looking east with vaulting, altarpiece and altar rail. 



5600 SKAM HERRED

initialer »R. Ø.« og »A. C. F.« for tidligere ejere 
af fadet, Rasmus Østrup (1716-1800) og hustru 
Anne Cathrine Faaborg (1728-1808) samt årstal-
let »1788«.77 Samme år blev hovedgården Jerstrup 
og dermed patronatsretten til Grindløse overta-
get af ægteparrets søn, Jacob Østrup (1753-1803, 
jf. mindetavle s. 5611). Fadet kan tidligst være 
kommet til kirken i den forbindelse. Det omtales 
med sikkerhed i indberetningen til Oldsagskom-
missionen 1809.78

 Dåbskande, 1948, af messingbelagt tin, anskaffet 
fra kunstsmedefirmaet Knud Eibye, Odense, ty-
pemæssigt svarende til kander i bl.a. Stubberup (s. 
4766).79 Den 35 cm høje kande har cirkulær fod 
med flere afsæt, kugleformet korpus med ham-
merkors, konkav hals og fladt, hængslet låg med 
rund knop. Fabrikationsmærket »K. EIBYE« ses 
under foden, på hvilken er giverindskrift med 
graveret kursiv og kors som skilletegn: »Skænket 
af O.H. + L.N. + A.L.«. Tilsvarende læses på kor-
pus: »Grindløse Kirke 1948«.
 †Dåbskande, anskaffet 1884, efter synets ønske 
‘af en kirkelig form’.10

 Et †håndklæde af drejl ved fonten nævnes 1814 
og 1861.80

 Et †korbuekrucifiks af træ var 1707 ophængt 
foran korbuen (‘på siden af hvælvingen mellem 
koret og kirken’).59 Samme år omtales en †kor-
buekrucifiksgruppe med et større trækrucifiks flan-
keret af Maria og Johannes. Gruppen stod på en 
bjælke mellem kirken og †nordkapellet, en pla-
cering, der formentlig var sekundær.59

 Et †korgitter med døråbning (»Dør oc Traller 
for Choret «) omtales 1590, da en †prædikestol 
var opsat oven på dette (s. 5605).11

 Prædikestolen (fig. 35) er et højrenæssancear-
bejde med skåret datering 1604. Den tilhører en 
stor og ensartet vestfynsk gruppe fra tiden 1597-
1627, der må være udgået fra et eller flere værk-
steder i Assens og/eller Middelfart.81

 Stolen har 4½ fag, der deles ved joniske her-
mer med frugtophæng på skafterne. De skifte-

fiskeblæreornament og rundbuefrise med kors-
blomst. På fanens bagside er sekundært fastnit-
tet fire stykker jern. Her ses også indgraverede 

Fig. 34. Dåbsfad, et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet, 
med Syndefaldet (s. 5599). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Baptismal dish, Nuremberg work from 1500s with 
the Fall of Man. 

Fig. 33. Romansk døbefont med arkadeudsmykning (s. 
5598). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Romanesque font 
with arcade ornamentation.



5601GRINDLØSE KIRKE

kartoucher med relieffer af evangelisterne og 
deres symbolvæsener; i det sidste halve fag apost-
len Paulus. Kartoucherne har omløbende attisk 
slyngbånd. Deres rulleværksflige vrides forne-
den til volutter og i sviklerne til mikroarkitektur, 

vis mandlige og kvindelige hermer har krydsede 
arme på nær to: En af de mandlige griber om 
sit lange skæg,82 mens en af de kvindelige lader 
en brystvorte titte frem mellem spredte fingre. 
Storfelterne udfyldes af rundbuede rulleværks-

Fig. 35. Prædikestol, 1604 (s. 5600). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, 1604.

Fig. 36. Postamentfelt med dateringen »1604«, detalje af prædikestol (s. 5600, jf. fig. 35). 
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pedestal field with dating 1604, detail of pulpit (cf. fig. 35).
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mod højre og pegende i en opslået bog, som han 
støtter mod sin venstre skulder. Issen er skaldet, 
det tynde nakkehår halvlangt, mens skægget er 
fyldigt og langt. Den nøgne engel rækker blæk-
huset op mod ham. 2) (Fig. 38), »S. Marcvs«, let 
vendt mod venstre og nærmest poserende med 
den ene fod på en flad sten.86 Håret er kort og 
krøllet, skægget langt. Han bærer en bog under 
armen og griber en kappeflig med den ene hånd, 
mens han slår ud med den anden. Blækhuset står 
på hovedet af den profilvendte løve. 3) (Fig. 39), 
»S. Lvcas«, vist omtrent som Mattæus, men med 
kortere skæg, en hårtot på issen og en pen i hån-
den. Blækhuset står mellem hornene på den lig-

hvorpå der står enten bøger, kuglespir, timeglas 
eller blomstervaser.83 Gennem fligenes øjer hæn-
ger guirlander med kvaster, frugt og blomster. 
Evangelistfigurerne står i kontrapost på småbak-
kede fodstykker. Ansigterne er vist i trekvart-
profil på nær Johannes og Paulus, som er vist en 
face. Alle har riflede glorieskiver. Klædedragten 
er forholdsvis tætsiddende, underdelen med li-
neære, lodrette folder. Kapperne er bundet med 
en kvastagtig knude ved den ene skulder.84 De-
res fødder veksler mellem at være nøgne og iført 
spidssnudede sko.85 Forneden er evangelisternes 
navne anført med indskårne versaler. Regnet fra 
opgangen ses: 1) (Fig. 37), »S. Matthevs«, vendt 

Fig. 37-38. Evangelisterne Mattæus og Markus, relieffer i prædikestol 1604 (s. 5602, jf. fig. 35). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – The evangelists Matthew and Mark, reliefs on the pulpit, 1604 (cf. fig. 35).
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ter Vulgata) og dansk. Fra opgangen: 1) »Math 6 
Qværite primvm regnvm Dei et ivstitiam eivs et 
omnia adicientvr vobis« (Søg først Guds rige og 
hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i 
tilgift. Matt. 6,33). 2) »Mar. 3 Himmel och iord 
skvlle forgaa men mine ord forgaar icke« (Mark. 
13,31) afsluttet med prædikestolens datering 
»1604«. 3) »Lvc 11 Beati qvi avdivnt sermonem 
dei et cvstodivnt illvm« (Salige er de, som hører 
Guds ord og bevarer det. Luk. 11,28). 4) »Iohan 
10 Mine faar høre min røst och ieg giffve denem 
det ævige liff« (Joh. 10,27-28).
 En tandsnitsprydet hængeliste og drejede hæn-
geknopper er frie tilføjelser fra 1929. Der har 

gende okse. 4) (Fig. 40), »S. Johannes«, vist frontalt 
med en lukket bog i højre hånd og en kappeflig 
i venstre.87 Ørnen bærer et indhyllet blækhus i 
sit næb. I det sidste halve fag: 5) (Fig. 41), »Sancte 
Pavlvs«, stående frontalt under et bueslag med 
sværdattribut og en bog.
 Såvel frise som postament har stumpt knæk-
kede fremspring, der for postamentets vedkom-
mende har spor efter forsvundne løvehoveder, 
mens frisefremspringene kan have haft diadem-
hoveder.88 Frisefelterne rummer rulle- og be-
slagværkskartoucher, mens postamentfelterne har 
skriftsteder fra de fire evangelier. De er udført 
med reliefversaler, skiftevis på latin (noget frit ef-

Fig. 39-40. Evangelisterne Lukas og Johannes, relieffer i prædikestol 1604 (s. 5602-03, jf. fig. 35). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – The evangelists Luke and John, reliefs on the pulpit, 1604 (cf. fig. 35).
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med det øvrige inventar. Der er rig brug af lasur 
oven på aluminiumsforsølvning.56

 Tilblivelse og istandsættelser. Prædikestolens skår-
ne datering »1604« vidner om, at den blev anskaf-
fet som led i istandsættelser 1603-04, der også til-
vejebragte en altertavle (†altertavle nr. 2). Ligesom 
altertavlen må stolen være bestilt af kirkeværgerne 
Jørgen Aschersleben til Jerstrup og Otte Pedersen 
(jf. s. 5593), men hverken bestillingen eller billed-
skærerens navn fremgår af kirkens regnskaber.62 
Stolen må anses for et vestfynsk arbejde enten fra 
Assens eller Middelfart, idet den tilhører en stor 
vestfynsk gruppe fra tiden 1597-1626. Gruppen 
har sit udbredelsesmæssige tyngdepunkt i Båg 
Herred og benævnes ‘Gamtoftetypen’ efter dens 
ældste eksemplar.81 Gruppen karakteriseres ved 
hermer, der flankerer rulleværkskartoucher med 
stående evangelister og blækhusbærende sym-
bolvæsener.89 Den indbyrdes forbindelse fremgår 
endvidere af en gentagen brug af de samme bi-
belske skriftsteder, men med afvigelser, der måske 
afspejler overleveringen af to forskellige sæt værk-
stedstegninger. Grindløsestolen tilhører det fler-
tal, der ligesom gruppens ældste stol i Gamtofte 
har Matt. 6,33, Mark. 13,31, Luk. 11,28 og Joh. 
10,27-28 på skiftevis dansk og latin, men som af-
viger fra denne, derved at henvisningen til Mark. 
13 er forvansket til ‘Markus 3’.90 Denne forvansk-
ning findes ikke på den sidste tredjedel af stolene, 
som udelukkende har latinske indskrifter og Joh. 
8,47 i stedet for Joh. 10,27-28.91 Knud Aarup har 
i disse to undergrupper villet se konturerne af to 
separate, samtidige værksteder.92 De klare skille-
linjer, der vedrører indskrifterne, lader sig imid-
lertid ikke følge i behandlingen af det figurative 
og ornamentale. Yderligere detailundersøgelser 
af den omfangsrige gruppe er påkrævet, førend 
Grindløsestolen eventuelt kan placeres i en mere 
entydig værkstedssammenhæng. Det ser dog ud 
til, at stolen skyldes samme håndværkere som i 
hvert fald Brenderup (1602) og Fjelsted (u.d.), 
der med en placering østligst i Vends Herred sam-
tidig er de nærmeste i geografisk henseende.93

 Prædikestolen er tidligst beskrevet 1707, da den 
stod ‘lige uden for koret ved den søndre mur’.59 
Den ældste staffering kendes hverken fra skrift-
lige kilder eller farvearkæologiske undersøgel-

måske oprindeligt været karnisformet underbal-
dakin, som det ses på flere andre stole i denne 
vestfynske gruppe. Der er ingen lydhimmel. Sto-
len er opstillet i skibets sydøsthjørne på en fir-
kantet bærestolpe fra 1929, der har base- og ka-
pitælled samt rombeprydet skaft. Opgangen med 
udsavede og gennembrudte tremmer er ligeledes 
fra 1929, mens læsepulten er helt ny.14

 Staffering. Prædikestolen har en broget staffe-
ring fra 1929, hvis røde hovedfarve er afstemt 

Fig. 41. Apostlen Paulus, relief i prædikestol 1604 (s. 
5603, jf. fig. 35). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The 
apostle Paul, relief on the pulpit, 1604 (cf. fig. 35).
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den brogede staffering ved H. M. Pedersen.94 
Desuden opsattes to flyttede gavle og en låge fra 
(†)herskabsstole (s. 5606) som indgang.
 Prædikestolsbeklædning, 2003, af lyseblåt skind 
(jf. alterskammel og -skranke).14 †Prædikestolsbe-
klædninger. 1861 var stolens overkant betrukket 
med rødt bomuldsfløjl med gule silkefrynser.8 
Dette udskiftedes 1886 med rødt silkeplys med 
ægte guldbrokade, som atter fornyedes 1925.95 En 
tilsvarende beklædning kasseredes 2003.
 En †prædikestol af lektorietypen, sammenbygget 
med et †korgitter (s. 5600), omtaltes 1590 af bi-
skop Jacob Madsen: »Prædikestolen offuer Choret 

ser.56 Stolens tilstand blev 1818 betegnet som 
‘forfalden’.18 Ved en efterfølgende istandsættelse, 
formentlig allerede samme år, har man antagelig 
ladet mure en polygonal sokkel med stiliserede 
hjørnekæder, der fandtes indtil 1929 (jf. fig. 25). 
Samtidig må man have malet stolen med en blå-
grå ‘perlefarve’, der omtaltes 1861.8 Senere har 
den i lighed med det øvrige inventar fået en el-
ler to egetræsådringer, hvortil hermer og evan-
gelistrelieffer stod hvidmalede (jf. fig. 25).56 Ved 
hovedistandsættelsen 1929 blev prædikestolen 
flyttet ca. ½ m mod øst (jf. fig. 60) og fik samti-
dig den nuværende opgang og bærestolpe samt 

Fig. 42. Gavle fra (†)herskabsstol o. 1600, med våbener for Brockenhuus (tv.) og 
Aschersleben (s. 5606). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – End of family pew c. 1600 with 
Brockenhuus and Aschersleben arms. 
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uden rygstød.18 1819 opstilledes nye stole (jf. fig. 
25), der havde plankeryglæn, åben indgang og 
perlegrå bemaling, og som 1861 omfattede i alt 
38 stader.80 1873 fik stolene en egetræsådring.10

 Fra fire (†)herskabsstole (jf. fig. 25), o. 1600, 
stammer seks gavle og fire låger, som er opstil-
let østligst i stolerækkerne, bl.a. som indgang til 
prædikestolen. De er ligeligt fordelt mellem nord 
og syd. Gavlene (fig. 42) er ca. 138 cm høje og 
har reliefskårne våbener over arkader. Arkaderne 
står på høje postamenter med diamantbosser og 
bladudsmykning omtrent svarende til bladkapi-
tælerne på de kannelerede pilastre. De let styltede 
bueslag kantes af perlestav, og sviklerne udfyldes 
af treblad. Over en glatprofileret gesimsliste viser 
topstykkerne fædrene og mødrene våbener for 
Jørgen Aschersleben til Jerstrup (†1624/25) og 
hustru Maren Ejlersdatter Brockenhuus (†1648). 
Våbenerne er siden 1929 arrangeret i vilkårlig 
rækkefølge. I nordrækken ses fra øst: Brocken-

oc Dør oc Traller for Choret«.11 Typen med pul-
pitur tværs over korbuen kendes hovedsagelig fra 
tiden 1570-1600.96 Stolen blev kasseret 1604 (jf. 
ovf.).
 Stolestaderne (jf. fig. 26) fra 1929 er tegnet af 
Knud Lehn Petersen.97 Nord- og sydrækken tæl-
ler henholdsvis 18 og 17 stader, hvoraf de østligste 
har genanvendte gavle og låger fra renæssanceti-
dens (†)herskabsstole (jf. ndf.). De resterende, yng-
re gavle er udført i en tilpasset nyrenæssancestil. 
De er 135 cm høje og har kvadratisk fodstykke 
med rombefylding og kannelerede pilastre med 
profilkapitæler, som bærer frise med to illusori-
ske fremspring og profilindrammet trekantgavl. 
Der er ryglæn af sammenføjede planker, mens to 
forpaneler mod øst har tandsnitsliste over pila-
sterflankerede, kvadratiske fyldinger. Langs nord- 
og sydvæggen er bræddepaneler. Bemalingen fra 
1929 har rødt som hovedfarve og detaljer i lyse-
gråt, sort, grønt, blåt og forgyldning.
 Ældre †stolestader omtales tidligst 1818, da der 
fandtes 40 stolestader, hvoraf kvindestolene var 

Fig. 43. Våben for slægten Eickstedt, topstykke på gavl 
fra (†)herskabsstol o. 1600 (s. 5606). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Arms of Eickstedt family, top piece on end of 
(†)family pew, c. 1600.

Fig. 44. Armstol formentlig anskaffet til præsten 1888 
(s. 5607). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Armchair, pro-
bably acquired for the pastor, 1888.
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 Indvendig dørfløj (fig. 45), antagelig o. 1650-
1700, en rundbuet fløj, 258×156 cm, bestående 
af fire brede planker holdt sammen af krydsrev-
ler og vandrette revler (jf. fig. 10). Forsiden er 
beklædt med tynde plader, der er fæstnet med 
hundredvis af rosetformede jernnagler. Pladerne 
er trekantede og arrangeret i to rektangulære fyl-
dinger, øverst i halvrosetform. Fløjen er hængt i 
tre spiralsmykkede smedejernsbeslag. En tværoval 
dørring har fire spidse ‘horn’, snirkler og nederst 
et mandshoved. Snirkler ses også på det fligede 
låsebeslag. Den oprindelige låsekasse af smede-
jern er bevaret, mens håndtaget af støbejern er 
sekundært. Fløjens forside fremtræder mørkla-

huus, Aschersleben og Brockenhuus. I sydrækken 
fra øst: Aschersleben, Eickstedt og Emmiksen. 
Lågerne, hvoraf to måler 99×70 cm og de an-
dre 99×51 cm, har fire fyldinger med lodretstillet 
kvaderbosse, adskilt af et kryds med rombefylding 
i skæringen. Lågerne er samlet på bagsiden med 
to revler og har nyere beslag. Stolene har bro-
get bemaling fra 1929 med rødt som hovedfarve 
og rig brug af lasur på relieffer. Våbenskjoldenes 
farver er formentlig samtidig gjort heraldisk kor-
rekte, på nær Emmiksen og Eickstedt. Det er ikke 
lykkedes at finde spor af bemaling, som er ældre 
end en perlegrå bemaling, antagelig fra o. 1800-
50, og en lys egetræsådring fra 1873.98 Herskabs-
stolenes oprindelige opstilling fremgår antagelig 
af et interiørfoto fra o. 1920 (fig. 25), der viser 
fire gavle og tre låger i nordrækken samt to gavle 
og én låge i sydrækken. Denne opstilling omtal-
tes som gammel 1820, da det endvidere fremgik, 
at høje rygstykker hindrede de bagved siddendes 
indkig til koret.25

 En yngre †herskabsstol (»en indlukt Stoel til 
Herskabet«) anføres i Danske Atlas 1774 at være 
indrettet af »Conferentz-Raadinde Rosenørn til 
Jerstrupgaard«, dvs. Eva Margrethe Grüner til Jer-
strup (1721-60) i tilknytning til hendes †begravel-
se i det †nordre kapel. Den omtales ikke siden.99

 †Præste- og degnestole. 1) Tidligst omtalt 1814 
(‘en skrifte- og en degnestol’), men formentlig 
noget ældre.25 Det var måske de samme ‘lukkede 
stole med trægulv’ med perlegrå bemaling, der 
1861 stod i koret, formentlig over for hinanden i 
henholdsvis nord og syd.8 De blev fjernet 1863.10 
2) 1862 indrettedes en præstestol ‘bag alteret’; 
den blev to år senere forsynet med gardiner; se-
nest omtalt 1974.100 En ny degnestol indrettedes 
1863, formentlig ‘i den øverste mandfolkestol’.10

 En løs stol (fig. 44) er formentlig anskaffet til 
præsten 1888.10 Den har fladbuet ryg og sæde af 
formpresset eg med hullede mønstre: på ryggen 
buestave og på sædet et pentagram.
 Syv †løse bænke nævnes i et inventarium 1823, 
heraf fire til børn og tre i tårnrummet.101 1861 
stod der to i koret og to i tårnrummet.8

 Udvendig dørfløj, antagelig fra 1929, en fyldings-
dør, hvis yderside siden 1963 har flammet be-
klædning.8 I tårnets vestfacade.

Fig. 45. Indvendig dørfløj, antageligt o. 1650-1700 (s. 
5607). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Inside of door 
leaf, presumably c. 1650-1700
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til én nøgle. Egetræet står blankt, jernet sortmalet. 
Opstillet i tårnrummet (jf. fig. 10). Den er tidligst 
omtalt 1861.8 En ældre †pengeblok med to låse 
omtales 1814 og 1823.51

 To pengebøsser, o. 1850, af sortmalet blik, 14× 
14×9 cm. Bøsserne har oval grundplan, ét pen-
geindkast med tragt, beslag til hængelås og hank 
til ombæring. Omtalt 1861 som bøsser beregnet 
til de fattiges kasse.8 Ophængt på de to vestligste 
stolegavle.
 En †pengetavle omtales 1814.25 En †klingpung 
om tales 1861: ‘en pung på en stok til at ombære 
med’.8

 Orgel (jf. fig. 47), 1988, med ti stemmer, to ma-
nualer (C-g3) og pedal (C-f 1), bygget af Bruno 
Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Disposition: 
Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', 
Oktav 2', Mixtur 3 kor. Svelleværk: Gedakt 8', 
Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Sesquialter 2 kor. Pe-
dal: Subbas 16'. Kopler: H+S, P+H, P+S. Opstil-
let i nordsiden af skibets vestfag med østvendt 
spillebord. Orgelhuset i mahogni er tegnet af 
Ebbe Lehn Petersen. Det har små gavltrekanter 
til de tre frie sider. Hovedfacaden mod øst har 
klingende facadepiber fra Principal 8' foran git-
terværk, mens vestfacaden har piber fra Subbas 
16' og sydsiden diagonale brædder.14 Bemalingen 
følger det øvrige inventar med rød hovedfarve og 
dodenkop.
 †Orgler. 1) Ifølge præsteindberetningen 1707 
havde der førhen stået et orgelværk på et †pul-
pitur (jf. ndf.) i †nordkapellet. Det skulle være 
blevet ‘holdt’ af herskabet på Jerstrup.59

 2) (Fig. 64-65), o. 1917, med fire stemmer og et 
manual (C-f3), bygget af Chr. Winther & Th. Fro-
benius Kirke-Orgel Fabrik, København. Disposi-
tion: Bor dun 16', Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 
4'. Oktavkoppel. Tutti. Svelle. Pneumatisk aktion, 
keglevindlade.104 Det var oprindeligt opstillet på 
et samtidigt pulpitur (†nr. 2) vestligt i skibet, fra 
1929 i skibets nordvesthjørne (jf. fig. 6) på et lavt 
podium med paneleret brystning.105 Facaden hav-
de tre pibefelter flankeret af kannelerede pilastre. 
De to sidefelters afsluttende gesims dannede afsæt 
for en trekantgavl over det højere midtparti.
 †Orgelpulpiturer. 1) I †nordkapellet (s. 5585), 
omtalt 1707 som ‘undertømmeret eller trævær-

keret, mens bagsiden er lysegrå og smedejernet 
malet sort. Fløjen er opsat i skillevæggen mellem 
tårnrum og skib, formentlig siden 1806, da ind-
gangen flyttedes fra †våbenhuset til tårnrummet 
(jf. s. 5576 og 5587).102 Den stammer antagelig fra 
†våbenhuset og omtales på sin nuværende plads 
1861.103

 En jernbeslået †dørfløj omtrent svarende til den 
indvendige (ovf.) fandtes 1861 i tårnets vestfa-
cade.8 Ved synet 1868 påpegedes behovet for at 
udskifte den med en ny dobbeltfløj.10

 †Skab i koret, omtalt 1718, da det blev brugt til 
opbevaring af altersølv og messeklæder.31

 Pengeblok (fig. 46), o. 1850, en udhulet egeblok, 
95×27×21 cm, med falset afslutning og foroven 
en flad smedejernsplade med ét indkast. Den 
sikres med tre omløbende beslag, mens forsidens 
låge er hængslet til to tilsvarende beslag og har lås 

Fig. 46. Pengeblok, o. 1850 (s. 5608). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Poor box, c. 1850.
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 †Maleri. Kirkesynet fandt 1866, at et ‘skilderi’ 
ophængt i kirken burde nedtages.10 Dets motiv 
er ukendt.
 Belysning (jf. fig. 32), 1983, fire store messing-
armaturer, udført af kunstsmed Otto Frandsen, 
Odense (1915-91), efter tegning af Ebbe Lehn 
Petersen.106 Armaturernes 24 lyskilder hænger fra 
et tilsvarende antal arme, hvis krumning følger 
hvælvenes.14

 †Belysning. Indtil 1983 oplystes kirken af nøgne 
pærer opsat i hvert ribbekryds.14

 Kirkeskib (fig. 48), o. 1935, »Karoline«, en fem-
mastet bark med rigning, skorsten, motorskrue og 
patentankre. Skroget er malet sort og rødt med 
forgyldt vandlinje samt hvidt og forgyldning på 

ket’ til et forsvundet orgelværk (jf. †orgel nr. 1).59 
2) (Jf. fig. 64), 1916,71 vestligst i skibet. Pulpitu-
ret stod på otte søjler og havde brystning med 
fyldingspanel, hvoraf de syv centrale fag havde 
glatte pilastre. Fjernet 1929.17

 Fem salmenummertavler (jf. fig. 19), o. 1850, til 
hængecifre i fire rækker, svarer til Klintes (s. 
5554). Tavlerne, 78×52,5 cm, har svejfet afslut-
ning og glatprofilerede kanter samt hvid bema-
ling med sort tværstreg. En har desuden »Daab« 
og »Nadver« med fraktur. Tavlerne er tidligst 
omtalt 1861 som ‘fem sortmalede tavler til sal-
menumre’.8 De var indrettet til kridtskrift (jf. fig. 
25), indtil de 1925 fik hængecifre af messing.17 
Tre †salmenummertavler omtales fra 1814.51

Fig. 47. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of the church looking west.
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fra støberiet 1949.71 Ophængt i vuggebom, i tår-
nets nordre glamhul. Automatisk ringning.
 †Klokker. 1) Middelalderlig, afgivet ved klokke-
skatten 1528-29, da dens vægt inklusiv ophæng 
(‘al jernfang’) blev opgivet til 4 skippund (ca. 640 
kg).111 2) Omtalt 1590 som den eneste klokke i 
tårnet.11 Det forlød 1631, at klokken ikke kunne 
høres i sognet, hvorfor der var brug for en til.37 
Dette synes dog ikke at være sket, idet præste-
indberetningen 1707 nævner, at der kun findes 
én klokke, ophængt mod det nordre glamhul.59 
Også senere nævnes kun én klokke.112 Den 
blev repareret ved lodning 1822 pga. en revne, 
men omstøbt 1834.26 3) 1834, støbt af I. C. & 
H. Gamst, København, hvad der fremgik af en 
støberindskrift.14 Klokken var 1881 ophængt i et 
glamhul, formentlig det nordre, som den nuvæ-
rende.10 Den var revnet 1944 og blev overladt til 
De Smithske Jernstøberier i forbindelse med an-
skaffelsen af den nuværende klokke.113

rælingen. Navnet er malet med forgyldte versaler 
forrest på styrbords fribord. Modellen er bygget 
af Adolf Hunnika Pedersen, Odense.107 Den er 
skænket 1935 af Anna Katrine Hansen og Hans 
Hansen og navngivet til minde om deres datter 
Maria Karoline Hansine Hansen (1914-27).108 
Skibet hang tidligere i midtergangen, men er nu 
opsat på et stativ ved nordvæggen i skibets 2. fag.28

 †Hatteknager blev 1863 opsat på væggen over 
mandfolkestolene (jf. fig. 25).10

 En †ligbåre nævnes i inventarier 1814-23.51

 Klokke (fig. 49), 1928, støbt af De Smithske Jern-
støberier, Aalborg, diameter 88,7 cm.109 Halsen 
har bort af akantuspalmetter og derover omlø-
bende støberindskrift mellem to listepar.110 Den 
er udført med versaler og uncialer ligesom et 
firelinjet vers på den ene side af legemet: »Om 
syndens skyld og dødens gru/ med dybe toner 
ringe du!/ Om Kristi naade, himlens trøst/ du 
løfte stærk og glad din røst!« Klokken anskaffedes 

Fig. 48. Kirkeskibet »Karoline«, bygget o. 1935 af Adolf Hunnika Pedersen, Odense (s. 5609). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Church ship ‘Karoline’, built c. 1935 by Adolf Hunnika Pedersen, Odense.
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femtende år. Tavlen er bekostet af Jacob Østrups 
efterlevende mor Anna Cathrina Østrup født 
Faaborg (1728-1808). Tavlen af grå kalksten, 
113×53 cm, har højrektangulært skriftfelt med 
indhugget kursivskrift. Herover ses i lavt relief 
en engel med basun og nøgle, indrammet af 
akantus. Langs stenens kant er bladværk og fir-
bladede blomster. Der er nyere bronzeforgyld-
ning på indskrift og relieffer. Tavlen er opsat med 
oprindelige bronzebeslag i nordvæggen i skibets 
østfag.

GRAVMINDER

Oversigt. To figursten fra renæssancen er de eneste 
gravsten omtalt i skriftlige kilder. Der findes desuden 
en mindetavle fra 1800-tallets første årti.

Mindetavle (fig. 50), kort efter 1803, over Jacob 
Østrup til Jerstrup, *11. dec. 1753 i Odense, †16. 
nov. 1803, og hustru Sara Østrup født Jensen, 
*1. apr. 1752, †8. dec. 1792 på Jerstrup, samt de-
res eneste barn, Anna Cathrina Østrup, *5. sept. 
1786, †1. sept. 1801 i »sin Blomstrende Alders« 

Fig. 49. Klokke, 1928, støbt af De Smithske Jernstøberier, Aalborg (s. 5610). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. – Bell, 1928, cast by De Smithske Jernstøberier, Aalborg.
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let vendt mod hinanden og foran en beslagværks-
kartouche med et krucifiks.115 Anders Emmiksen 
er vist standsmæssigt i rustning, med kort, tætsid-
dende hår, fyldig moustache og tvedelt hageskæg. 
Med venstre hånd griber han fæstet på sværdet, 
mens den højre hviler på hoften. Stridshandskerne 
har efterligning af negle, som det af og til ses på 
samtidens rustninger.116 En fjerprydet hjelm står 
mellem fødderne. Margrete von Ahlefeldt er vist 
med hænderne krydset foran livet. Hun er iført 
pibekrave og enkelin med lange, nedhængende 
snipper. Kjolen, der er så lang, at den skjuler fød-
derne, giver indtryk af en glat tekstur, ligesom 
underklædningen, der anes fra livet og ned. Ved 
håndleddene er krusede manchetter. Venstre hånds 
ring- og pegefinger er ringbesatte. Parret står på 
et gulv, der er vist perspektivisk, således at pila-
strenes baser forekommer at svæve. Pilastrene har 
flade profilkapitæler og bærer hulkelprofilerede 
bueslag med buttede kerubhoveder i sviklerne. Pi-
lasterskafterne viser parrets fædrene og mødrene 
våbener, hvoraf førstnævnte er dubleret. Tv. hans: 
Emmiksen og Quitzow, th. hendes: Ahlefeldt og 
Qualen. Gravskriften er anført forneden med re-
liefversaler i et tværrektangulært felt, der kantes af 
kvartstav. Stenen har ingen spor af bemaling.117

 Gravstenen er af Chr. Axel Jensen tilskrevet 
‘Odense-kopisten’, hans navn for den tidligst vir-
kende af tre fynske stenhuggere, der arbejdede un-
der indflydelse fra det ‘Jyske Gravstensværksted’. 
‘Odense-kopisten’ menes at have været svend i 
dette værksted.118 Gravstenens afhængighed af 
den jyske gruppe viser sig i såvel komposition 
som figur- og dragtmæssige detaljer.119 Stenen 
kan ifølge indskriften tidligst være hugget 1576, 
på hvilket tidspunkt stenhuggeren må have virket 
på Fyn i flere år.120 Den lå 1590 over ægteparrets 
begravelse i koret ifølge biskop Jacob Madsen: 
»Anders Emikszen til Jerstrop Gord begraffuet i 
Choret; Ligesten paa. Hans Frue vdhugget ocsaa 
paa Stenen«.11 Ifølge præsteindberetningen 1707 
lå stenen midt i korets gulv.59 Da Søren Abildga-
ard 1762 besøgte kirken og tegnede stenen (fig. 
52), stod den dog ‘løselig hensat og oprejst mod 
muren i en kalkdynge nederst i Grindløse Kir-
ke’.121 Senere lå stenen atter i gulvet, hvorfra den 
1883 blev taget op og indmuret i korets sydmur.10 

 Gravsten. 1) (Fig. 51-52), mellem 1576 og 1590, 
over Anders Emicksen (Emmiksen) til Jerstrup, 
†15. febr. 1576, og hustru Margrete van Anefeld 
(von Ahlefeldt), † . Stenen er tilskrevet ‘Oden-
se-kopisten’.114

 Figurstenen af lys grå kalksten, 177×119 cm, vi-
ser parret stående under en våbenprydet arkade, 

Fig. 50. Mindetavle, o. 1803 (s. 5611), over kirkeejer 
Jacob Østrup til Jerstrup (1743-1803), hustruen Sara 
Østrup født Jensen (1752-92) og deres eneste barn 
Anna Cathrina Østrup (1786-1801), bekostet af Ja-
cob Østrups mor Anna Cathrina Østrup født Faaborg 
(1728-1808). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Memorial 
tablet, c. 1803. to church owner Jacob Østrup of Jerstrup 
(1743-1803), his wife Sara Østrup née Jensen (1752-92) 
and their only child Anna Cathrina Østrup (1786-1801), 
paid for by Jacob Østrup’s mother Anna Cathrina Østrup 
née Faaborg (1728-1808).
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Fig. 51. Gravsten nr. 1 (s. 5612), udført af ‘Odense-kopisten’ mellem 1576 og 1590, over Anders Em-
miksen til Jerstrup (†1576), og hustru Margrete von Ahlefeldt (†efter 1576). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Tombstone no. 1, made by the ‘Odense Copyist’ between 1576 and 1590, of Anders Emmiksen of 
Jerstrup (†1576), and his wife Margrete von Ahlefeldt (†after 1576).



5614 SKAM HERRED

 Figurstenen af lys, grå kalksten, 213×106 cm, 
viser den afdøde under en arkade, hvis glatprofi-
lerede bueslag løber af på joniske kapitæler over 
volutled, som hviler på spinkle æggestavslister.
 Figuren er vist frontalt med hovedet let drejet 
mod stenens højre side. Ansigtet er buttet, med 

Den blev o. 2003 frigjort fra muren og opsat med 
stålankre samme sted.14

 2) (Fig. 53-54), o. 1600, signeret af ‘Odensemo-
nogrammisten’, over jomfru Margrete, salig Mo-
rits Emmichsens datter til Refsø (Margrete Em-
miksen), †28. maj 1600 i hendes alders 69. år.122

Fig. 52. Gravsten nr. 1, mellem 1576 og 1590, over Anders Emmiksen til 
Jerstrup (†1576) og hustru Margrete von Ahlefeldt (†efter 1576) (s. 5612, 
jf. fig. 51). Tegning af Søren Abildgaard 1762. I NM. Tombstone no. 1, between 
1576 and 1590, of Anders Emmiksen of Jerstrup (†1576), and his wife Margrete 
von Ahlefeldt (†after 1576) (cf. fig. 51). Drawing by Søren Abildgaard, 1762.
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354*

II-medalje fra 1581. Foran livet holder hun med 
begge hænder en bog. Om højre hånd hænger en 
armlænke, mens venstre hånds lillefinger bærer 
ring. Skosnuderne titter frem under den fodlange, 
brokademønstrede dragt. Overkjolen er højhal-
set og har mønster af medaljoner med tidsellig-

antydning af dobbelthage, og øjnene er hugget 
med tydelig markering af iris og pupiller. Hun 
bærer en hue, der er besat med store guldstifter, 
og en opstående pibekrave.123 Om halsen hæn-
ger tre kæder, hvoraf den ene har medaljon med 
en mandsbuste, der ligner Hans Raadts Frederik 

Fig. 53. Gravsten nr. 2, o. 1600, over Margrete Emmiksen 
(†1600) (s. 5614, jf. fig. 54). Tegning af Søren Abildgaard 1762. I 
NM. Tombstone no. 2, c. 1600, of Margrete Emmiksen (†1600) (cf. 
fig. 54). Drawing by Søren Abildgaard, 1762.
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Fig. 54. Gravsten nr. 2 (s. 5614), o. 1600, over Margrete Emmiksen (†1600), udført af 
‘Odensemonogrammisten’. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 2, c. 1600, 
of Margrete Emmiksen (†1600), made by the ‘Odense Monogrammist’.
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nende blomster og bladværk. Underklædningen 
har maureskemønster. Såvel skulderpartier som 
manchetter er pibede.
 To flankerende højrektangulære felter viser 
32 anevåbener, forklaret ved indskrift i svikkel-
felterne som henholdsvis 16 fædrene (tv.) og 16 
mødrene.124 Indskriften er udført med indhug-
gede versaler og kantes af æggestav. Det samme 
gælder de to knækkede skriftfelter forneden og 
foroven, der rummer henholdsvis gravskrift og et 
kursiveret bibelcitat: »Lefve wi da lefve wi i Her-
ren, dø wi da dø wi i Herren, derfor hvad heller 
wi lefve eller dø da høre wi Herren til Roma 14« 
(Rom. 14,8). Stenhuggerens kendemærke, et ‘N’ 
med vandret tværstreg, ses både på stenens øvre 
og nedre kant (fig. 55). Der er spor af sort bema-
ling i nogle bogstaver og på enkelte våbener.125

 Med sine træk og ikke mindst grundet signatu-
ren slutter stenen sig til en gruppe fynske arbej-
der, som Chr. Axel Jensen har samlet under værk-
stedsnavnet ‘Odense-Monogrammisten’, som han 
forsøgsvis har identificeret som en 1598 omtalt 
Jørgen Stenhugger i Odense.126 Blandt værkste-
dets andre sten er den særlig nært beslægtet med 
Margrete Skovgårds i Odense Skt. Knuds Kirke 
(s. 755).127

 I modsætning til gravsten nr. 1 omtales stenen 
ikke af Jacob Madsen ved visitatserne 1590 eller 
1595 og må derfor henføres til den efterfølgende 
tid.11 Den har oprindeligt ligget i korets nord-
side, hvad der fremgår af en præsteindberetning 
1707 og tegneren Søren Abildgaards notater 1762 
(‘oppe ved alteret til nordlige side’).128 Stenen 
blev 1883 taget op og indmuret i korets nord-
mur, efter et tværgående brud var udbedret med 
cement.10 Den blev o. 2003 frigjort fra muren og 
opsat med stålankre samme sted.14

 †Muret begravelse eller †gravkrypt i koret. Biskop 
Jacob Madsen bemærkede 1590, at Anders Em-
miksen (†1576) til Jerstrup var begravet i koret.11 
Her fik han formentlig senere følge af enken 
Margrete von Ahlefeldt (†efter 1590) og søste-
ren Margrete Emmiksen (†1600), jf. gravsten nr. 
1-2. Birthe Marie Aschersleben (1628-41) skulle 
angiveligt også være begravet her.129 Begravelsen 
var 1718 ‘farlig for enhver, som skal have sin gang 
til og fra alteret’, fordi fire egefjæl lå løst ovenpå.31 

Erindringen om begravelsen havde åbenbart for-
tabt sig 1755, da sognepræsten i en indberetning 
angav ikke at kende til ‘adelige eller fornemme’ 
begravelser i kirken.24

 †Åben begravelse i †nordre kapel, indrettet af 
Jerstrups ejer, Eva Margrete Rosenørn født Grü-
ner (1721-60) for hende selv og ægtemanden 
Peter Otto Rosenørn (1708-51), formentlig kort 
efter sidstnævntes død.63 Begravelsen var ifølge 
Danske Atlas adskilt fra skibet ved døre, som nød-
vendigvis må have siddet i et †gravgitter eller en 
†skillevæg.63 Der kendes ikke andre begravede 
end de to ovennævnte. Parrets søn Christian Teil-
mann Rosenørn til Nørholm (1741-1812) ville 
kort før sin død ikke frivilligt give afkald på be-
gravelsen, hvad kirkeejeren, Constance Henriette 
Frederikke von Knuth-Gyldensteen, dog fortsat 
syntes at have tilstræbt.130 Et senere, udateret no-
tat oplyser, at ‘Simonsen har givet afkald på sin 
familiebegravelse i Grindløse Kirke’, hvorfor der 
ingen åben begravelse er, og kisterne står under 
kirkegulvet. 131 Begravelsen kan da være sløjfet før 
nedrivningen af kapellet, der var væk o. 1806 (jf. 
s. 5585).54

 †Kirkegårdsmonumenter. Biskop Jacob Madsen 
bemærkede ved sin visitats 1590, at kirkegården 
var prydet med »smuke lange huggen Sten paa 
Graffuene«.11

Fig. 55. Signatur for ‘Odensemonogrammisten’, detalje 
af gravsten nr. 2, o. 1600 (s. 5614, jf. fig. 54). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2018. – Signature of the ‘Odense Mono-
grammist’, detail of tombstone no. 2, c. 1600 (cf. fig. 54).
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ske og smålandske tegnelser 1773-85 (DaKanc. F 15. 
Fynske og smålandske tegnelser 1773-85).
 Rigsarkivet, Odense (RAO). Bispearkivet. Synsforret-
ninger og andre indberetninger om kirker 1631-1702 
(Bispeark. Synsforretninger 1631-1702); Indberetnin-
ger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786 (Bispeark. 
Indb. om kirkeejere og patronatsret); Synsforretninger 
over kirker 1718-35 (Bispeark. Synsforretninger 1718-
35); Indberetninger om kirker og kirkegårde 1812-43 
(Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde 1812-43); 
Synsforretninger over kirker og præstegårde 1872-98 
(Bispeark. Synsforretninger 1872-98). Odense amts-
provstis arkiv. Korrespondance ang. Lunde, Skam og 
Skovby herreder 1807-37 (Provstiark. Korrespondance 
1807-37). Lunde-Skam-Skovby herreders provstis arkiv. 
Synsprotokol 1844-1922 (Provstiark. Synsprotokol 
1844-1922); Kirkesyn 1924-49 (Provstiark. Kirkesyn 
1924-49). Bogense provstis arkiv. Synsprotokol 1904-
2000 (Provstiark. Synsprotokol 1904-2000). Grindløse 

KILDER OG HENVISNINGER

Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller 
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af 
Grindløse Kirke. For en oversigt over arkivalier og lit-
teratur samt forkortelser anvendt i Odense Amt i al-
mindelighed jf. også s. 52-54 samt 56-59. Henvisnin-
ger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, er angivet som 
DK, efterfulgt af betegnelsen for det pågældende amt; 
referencer inden for Odense Amt har dog kun side-
angivelse.

Arkivalier. Rigsarkivet, København (RAK). Rente-
kammeret. Regnskaber 1433-1559. Fortegnelser over 
indkrævede klokker 1528-29 (Rtk. Regnskaber 1433-
1559. Fortegnelser over indkrævede klokker 1528-29). 
Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber: 
Odense provstis kirkeregnskaber 1664-72 (Rtk. Rev. 
Rgsk. Kirkergsk. 1664-72). Danske Kancelli. F15. Fyn-

Fig. 56. Kirken og kirkegården set fra nord før 1928. Foto i kirken. –  The church and churchyard seen from the north 
before 1928. 
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Petersens Tegnestue 1986 (plan, længdesnit, tværsnit); 
Tegnestuen Ganshorn 2002 (forslag til nyt alterbord).
 Litteratur. P. E. Jensen, »Nogle Træk af Grindløse 
Sogns Historie«, Aarbog for Historisk Samfund for Odense 
og Assens Amter, 1915, 401-407 (Jensen 1915). P. E. Jen-
sen, Fra Klinte og Grindløse Sogne, Bogense 1924 (Jensen 
1924).

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygnings-
beskrivelse ved Kirstin Eliasen, kalkmalerier, inventar 
og gravminder ved Lasse J. Bendtsen, orgler dog ved 
Kristian Lumholdt. Oversættelser ved James Manley 
(engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet marts 2020.

1 Diplomatarium Danicum, udg. af Det danske Sprog- og 
Litteraturselskab, Kbh. 1938-, 3. rk., III, nr. 273 (25. apr. 
1350), 4. rk., V, nr. 163 (5. marts 1394).
2 Jf. kirkens ældst bevarede regnskabsbog, der 1577 
anfører kirkens navn som »Grindeløs beatæ Mariæ 
wirginis«. RAO. Grindløse sogn. Rgsk. 1577-1664.
3 Repertorium diplomaticum regni danici mediævalis. Forteg-
nelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, udg. af Sel-
skabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Kbh. 
1894-1939, 2. rk., nr. 4733 (17. dec. 1480).
4 Danske Magazin 4. rk., II, 1873, 51.
5 Kong Frederik den Førstes danske Registranter, Kr. Erslev 
og W. Mollerup (udg.), Kbh. 1879, 199 (23. febr. 1529).
6 L. S. Vedel Simonsen, Fyens Vilkaar i den saa kaldte 

Sogn. Regnskabsbog 1577-1664 (Grindløse Sogn. Rgsk. 
1577-1664). Pastoratsarkivet. Embedsbog 1846-1956 
(Pastoratsark. Embedsbog 1846-1956); Grindløse Kir-
kes regnskaber og overslag 1922-32 (Pastoratsark. Rgsk. 
og overslag 1922-32). Menighedsrådsarkivet. Kirkeproto-
kol 1861-1996 (Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-
1996); Forhandlingsprotokol 1904-34 (Menighedsråds-
ark. Forhandlingsprotokol 1904-34); Tegninger over 
kirkegården 1923-87 (Menighedsrådsark. Tegninger over 
kirkegården). Gyldensteen godsarkiv. Grevskabets kirker 
1699-1918 (Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker); 
Vedr. kirkerne 1803-1907 (Gyldensteen godsark. Vedr. 
kirkerne 1803-1907). Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift 
af præsteindberetninger 1706-07 om kirkerne og deres 
antikviteter.
 Rigsarkivet, Viborg (RAV). Ribe Sankt Cathrine Kir-
keinspektions arkiv. Indkomne breve 1871-1915 (Ribe 
Sankt Cathrine Kirkeinspektions arkiv. Indkomne breve 
1871-1915).
 Nationalmuseet (NM). Indberetninger: Palle Saabye 
Mon rath 1809 (indberetning til Oldsagskommis-
sionen); Chr. Axel Jensen 1922 (gravsten); Poul Børch 
1985 (orgel); Lars Vester Jakobsen 2002 (altertavle); 
Leif Vognsen 2002 (gravsten); Hans Chr. Frederiksen 
2003 (kalkmaleri); Karin Vestergaard 2003 (inventar). 
Notesbøger: Søren Abildgaard II, 13-14. Manuskripter. C. 
T. Engelstoft, Kirkerne i Fyns Stift, (Tillæg til Jacob Mad-
sens Visitatsborg). Påbegyndt 1853.
 Det Kongelige Bibliotek (KB). Kallske saml. 377, 4º.
 Tegninger. NM. Alfred Petersen 1888 (opstalt syd, 
måleblade: plan, opstalter); Knud Lehn Petersen 1928 
(planer, før og efter restaurering, tværsnit); Lehn Pe-
tersens Tegnestue 1983 (forslag til belysning); Lehn 

Fig. 57. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I RAO. – Sketch of the church in Bishop Jacob 
Madsen’s Book of Visitations.

Fig. 58. Lergryde fra 1600- eller 1700-tallet, fundet på 
kirkegården (s. 5573). Udateret foto i NM. – Earth-
enware pot from 1600s or 1700s, found in the churchyard. 
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21 RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98.
22 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; Bispeark. 
Synsforretninger 1872-98.
23 Kapellets vestre, smalle fag må skyldes hensynet til 
det vest herfor stående våbenhus, som kapellet for-
mentlig er bygget op ad.
24 KB. Kallske saml. 377, 4º.
25 RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907.
26 RAO. Provstiark. Korrespondance 1807-37; Gyldens-
teen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907.
27 RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98; Provsti-
ark. Synsprotokol 1844-1922
28 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1904-2000.
29 RAO. Provstiark. Kirkesyn 1924-49; Pastoratsark. 
Rgsk. og overslag 1922-32.
30 RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996; 
Provstiark. Kirkesyn 1924-49.
31 RAO. Bispeark. Synsforretninger 1718-35.
32 RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprotokol 1904-
34.
33 RAO. Provstiark. Kirkesyn 1924-49.
34 ‘I skibets mure indsættes rundbuede, af granit-
kvadre omgivne, jernvinduer. Til denne restauration 
kunne de i det langt senere tilbyggede tårn over sok-
kelen anbragte kampestenskvadre benyttes, idet der i 
disses sted uden skade for tårnets udseende kan benyt-
tes brændte mursten.’ RAO. Provstiark. Synsprotokol 
1844-1922.
35 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; Synspro-
tokol 1904-2000; Kirkesyn 1924-49; Menighedsrådsark. 
Kirkeprotokol 1861-1996; NM. Korrespondancearkiv.
36 NM. Korrespondancearkiv, arbejder ved arkitekt 
Ebbe Lehn Petersen.
37 RAO. Bispeark. Synsforretninger 1631-1702.
38 RAK. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. 1664-72.
39 RAK. DaKanc. F 15. Fynske og smålandske tegnelser 
1773-85.

Grevens Feide med et Chart over Valpladsen paa Øxnebjer-
get, Kbh. 1813, 102. Jf. også De ældste danske Arkivregi-
straturer I-V, Kbh. 1854-1910, V, 945 og Jens Rasmussen 
og Anne Riising, Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-
1604, Odense 1995, 127.
7 Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet jordegods i 
Danmark, fra Reformationen til Nutiden, 1535-1765, 
I-IV. Udg. af Rigsarkivet, Kbh. 1892-1955, II, 623 (8. 
aug. 1687).
8 RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.
9 Dertil kom få mindre jordstykker. RAO. Grindløse 
sogn. Rgsk. 1577-1664. Jf. også Kronens Skøder (note 7), 
II, 623 (8. aug. 1687).
10 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922.
11 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 134-135.
12 RAO. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde 1812-
43.
13 RAO. Pastoratsark. Rgsk. og overslag 1922-32; Me -
nighedsrådsark. Tegninger over kirkegården.
14 NM. Korrespondancearkiv.
15 Jensen 1924 22-23; RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. 
kirkerne 1803-1907.
16 Jensen 1924 22-23.
17 RAO. Pastoratsark. Rgsk. og overslag 1922-32.
18 RAO. Provstiark. Korrespondance 1807-37.
19 Fundomstændighederne er noget uklare, da gryden 
i første omgang atter blev nedgravet, men genopgra-
vet 1932 og indleveret til Nationalmuseet (inv.nr. D 
12173). I museets protokol læses, at den er fundet i 
¾ meters dybde. Museumsdirektør M. Mackeprang 
meddelte 1933 sognepræst William Kærup, at ‘den 
mystiske potte har været nedsat på kirkegården af en 
eller anden overtroisk grund’. NM. Korrespondance-
arkiv.
20 Tilladelsen blev givet 13. juni 1806 if. Jensen 1915 
402.

Fig. 59. Plan. 1:300. Måleblad. Alfred Petersen 1888. – Plan.
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41 RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprotokol 1904-
34; Pastoratsark. Rgsk. og overslag 1922-32.
42 NM. Korrespondancearkiv; RAO. Menighedsrådsark. 
Kirkeprotokol 1861-1996.
43 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1904-2000; NM. 
Korrespondancearkiv.
44 Indvielseskorsets diameter var 30 cm, og dets cen-
trum befandt sig 191 cm fra gulvniveau og 91 cm i 
vandret linje fra gjordbuen. På nær korbuens vestside 
blev der ikke konstateret kalkmalerier i skibet, hvis 
kalklag er fåtallige, antagelig som følge af ombygninger 
i nyere tid. NM. Indb. ved Hans Chr. Frederiksen 2003.
45 Ifølge signatur på altertavlens bagside.
46 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold 
1551-1660, udg. af Rigsarkivet, Kbh. 1885-2005, 28. 
febr. 1591. Det kan derfor have været kirken til besvær, 
at den siden 1578 havde haft penge til gode hos arvin-
gerne efter Anders Emmiksen (†1576, jf. gravsten nr. 
1). Gælden blev likvideret umiddelbart efter 1600, da 
Jørgen von Aschersleben (†1624/25) til Jerstrup, hvis 
hustru var blandt arvingerne, tiltrådte som kirkeværge. 
RAO. Grindløse Sogn. Rgsk. 1577-1664.
47 Ved regnskabsaflæggelsen i marts 1603 havde kir-
kens bygningsfond en kapital på 203 mark, mens den i 
juni 1604 skyldte 250 mark til den da fratrådte kirke-
værge Jørgen Aschersleben og 200 mark til den anden 
værge Otte Pedersen. 1605 var kirkens gæld til først-
nævnte vokset til 296 mark, som først blev afdraget til 
hans arvinger 30 år senere, da kirken havde en positiv 
balance på 3.974 mark. RAO. Grindløse sogn. Rgsk. 
1577-1664.
48 I oktober 1818 meddelte kirkeejeren amtsprovsten, 
at en istandsættelse af kirken var overstået, og at denne 
blev opfattet som en prøve på istandsættelser af god-
sets øvrige kirker. RAO. Provstiark. Korrespondance 
1807-37. Ved årsskiftet 1820-21 var flere ombygninger 
påbegyndt og andre planlagt i grevskabets kirker. Sven 

40 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1904-2000; Kirkesyn 
1924-49; Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.

Fig. 60. Plan før restaurering. 1:300. Knud Lehn Petersen 1928. – Plan before restoration, 1928.

Fig. 61. Tværsnit i skibet set mod vest. 1:300. Målt og 
tegnet af Knud Lehn Petersen 1928. – Cross-section of 
the nave looking west.
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maleri med motivet 1834 til Gilleleje Kirke er i samme 
tradition (DK Frborg 1161).
56 NM. Indb. ved Karin Vestergaard 2003.
57 Jf. databasen altertavler.dk (registernr. FY.04.04.01.) 
tilgået 18. okt. 2018, opdateret efter publikationen i 
Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige 
Altertavler, Odense 2010, 292.
58 Eva Louise Lillie, »Biskop Jacob Madsen og bille-
derne«, Fynske Årbøger 1989, 22, 27.
59 RAO. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præsteind-
beretninger 1706-07 om kirkerne og deres antikviteter.
60 RAO. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præste-
indberetninger 1706-07 om kirkerne og deres antik-
viteter. Jørgen von Ascherslebens fornavn er i Danske 
Atlas forvansket til Johan. Erich Pontoppidan og Hans 
de Hofman, Den danske Atlas I-VI, Kbh. 1763-81, VI 
(1774), 560.
61 Danske Atlas (note 60), VI (1774), 560. Dette må 
enten betyde, at Hans Bang (sognepræst 1608-36) 
bistod sin far med embedet 1603, eller hidrøre fra en 
sekundær staffering.
62 RAO. Grindløse sogn. Rgsk. 1577-1664.
63 Danske Atlas (note 60), VI (1774), 560.
64 Gustaf Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520-
1850, Stockholm 1925, 16, 66.
65 Finn Grandt-Nielsen, Fynsk kirkesølv (Fynske Stu-
dier XII), Odense 1983, 146.
66 ‘Poltavasølvet‘, omfattende kalk, disk, oblatæske og 
vinkande, blev skænket 1697 af Karl XI til Västman-
lands Regiment. Efter det svenske nederlag til Rus-
land ved Poltava i Ukraine 1709 formåede regimentets 
feltpræst at beholde sølvet trods russisk fangenskab. 
Sættet findes nu på Armémuseum i Stockholm. Inv.nr. 
AM.008247-49 og AM.008252. Kalken i dette sæt har 
endnu sit oprindelige bæger.

Rask, »Grevinde Gyldensteen og kirkerne«, Sletten: 
Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie 1995, 26.
49 RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907; 
Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996; NM. Indb. 
ved Karin Vestergaard 2003.
50 Jf. signatur på altertavlens bagside og RAO. Provs-
tiark. Synsprotokol 1844-1922; NM. Indb. ved Karin 
Vestergaard 2003.
51 RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907; 
Grevskabets kirker 1699-1918.
52 Han er vist med såkaldt koteletskæg, et af 1800-tal-
lets modeluner.
53 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922. Maleriet 
er dermed et år ældre end anført i Weilbach. Han-
nemarie Ragn Jensen, »Christoffer Faber«, Weilbachs 
Kunstnerleksikon, 4. udg., II, Kbh. 1994, 268.
54 C. T. Engelstoft, Kirkerne i Fyens Stift (Tillæg til 
Jacob Madsens Visitatsbog). Begyndt 1853. Manuskript 
i NM, 166.
55 Sml. J. L. Lunds »Kvinderne ved Graven« fra 1836 
i Store Heddinge (DK Præstø 64) med afbildning i 
Hannemarie Ragn-Jensen, »Ein dänischer Nazare-
ner – J. L. Lunds Altargemälde«, Hafnia 5, 1978, 98 fig. 
9, som i øvrigt har den knælende og kappekyssende 
Marie Magdalene tilfælles med Lucie Marie Ingemanns 
al termaleri i Alsted fra 1833 (DK Sorø 318) og hendes 
litografiske reproduktion fra 1834. Jette Lund, En 
Altertavle af fru Ingemann, Odense 2018, 92-93; Statens 
Museum for Kunst. Den Kongelige Kobberstiksam-
ling, inv.nr. KKS16237. Afbildningen af motivet i de 
forudgående årtier viser typisk kvinderne (og engle) 
ved den tomme grav, ikke den direkte konfrontation 
med den opstandne Kristus: C. W. Eckersberg 1831 i 
Blistrup (DK Frborg 1268), Constantin Hansen 1833 i 
Øster-Broby (DK Sorø 591). J. L. Lunds ældste alter-

Fig. 62. Alterbordspanel 2003, tegnet af arkitekt Jørgen Ganshorn, Middelfart (s. 
5594). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –  Communion table panel, 2003, designed by the 
architect Jørgen Ganshorn, Middelfart.
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Om Kerte Kirke, Haarby 1980, 58-85. Foruden Grind-
løse omfatter den Gamtofte (1597), Ørsted (1598), 
Turup (1598), Flemløse (1599), Kerte (1599), Bren-
derup (1602), Barløse (1616), Kærum (1616), Hårby 
(1618), Holevad (1619), Tanderup (1620), Køng 
(1620), Orte (1625), Sandager (1626) samt udaterede 
stole i Balslev, Fjelsted og (med kartoucheløse stor-
felter) Skydebjerg. Prædikestolen i Verninge er som 
allerede beskrevet (s. 3242) mere løst knyttet til grup-
pen, hvad der ifølge Knud Aarup desuden gælder sto-
lene i Vedtofte og Søby. At Gamtoftes stol vitterligt var 
model for de andre stole fremgår af Jacob Madsens 
visitats i Ørsted 1600: ‘en ny prædikestol efter den i 
Gamtofte indsat (15)98’. Rasmussen og Riising 1995 
(note 11), 315.
82 Jf. Ørsted, Brenderup, Fjelsted, Kærum, Holevad og 
Skydebjerg.
83 Kartoucherne vidner om den store indflydelse, som 
Hans Vredeman de Vries’ (1527-o. 1607) rige grafi-
ske produktion har udøvet. Sml. eksempelvis F. W. H. 
Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and 
Woodcuts, c. 1450-1700, XLVII (Vredeman de Vries), 
Rotterdam 1997, nr. 123, 135 og 164.
84 Detaljen ses gennemgående i den vestfynske gruppe, 
vistnok med undtagelse af Flemløse, Balslev og Hårby.
85 Jf. Brenderup.
86 Jf. fremstillinger af hhv. Mattæus og Lukas i Flem-
løse, Brenderup, Køng og Sandager.
87 Jf. Brenderup og Kerte.
88 Jf. også Gamtofte, Flemløse og Brenderup.
89 Kartoucherne er spidsovale på de to ældste stole og 
rundbuede på de senere.

67 En forbindelse mellem Nützel og flåden fremgår 
af to alterkalke i Frederikskirken og Admiralitetskir-
ken i Karlskrona, skænket hhv. 1683 og 1686 af de to 
admiraler Erich Siöblad og Cornelius Anckarstierna. 
Sveriges Kyrkor, Blekinge III, 48, 187, jf. Upmark 1925 
(note 64), 66-67. Den svenske flådes traditionsansvar-
lige, kommandørkaptajn Anders Hörnfeldt, har ven-
ligst hjulpet redaktionen med arkivundersøgelser vedr. 
kalkens oprindelse, desværre uden at finde dokumen-
tation. 
68 Jakob Seerup, »Fra Kongelig Gunst til Professio-
nel Merit – Søofficerersavancementer i 1700-tallet«, 
Militärhistorisk tidskrift 2009-2010, 152; T. A. Topsøe-
Jensen og Emil Marquard, Officerer i den dansk-norske 
søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1932, I-II, 
Kbh. 1935, I, 517-18.
69 Rasmussen og Riising 1995 (note 11), 134-135; jf. 
også Grandt-Nielsen 1983 (note 65), 23.
70 Kugleleddene er monteret med nyere skruer, men 
lappede taphuller vidner om deres tidligere placering.
71 RAO. Pastoratsark. Embedsbog 1846-1956.
72 Jf. tilbudsmateriale fra 1896 i RAV. Ribe Sankt 
Cathrine Kirkeinspektions arkiv. Indkomne breve 1871-
1915. Sml. endvidere Frederiksberg (DK KbhBy III, 
450) og med afvigende håndstilling Marstal (DK 
Svendborg 1685 fig. 39).
73 RAO. Provstiark. Korrespondance 1807-37; Gylden-
steen godsark. Grevskabets kirker 1699-1918.
74 RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907; 
Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.
75 M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte, 
Kbh. 1941, 135.
76 Indskriften er tydet som »mlvcave«, hvad der tidli-
gere er forsøgt opløst på usikkert grundlag, jf. s. 3754 
med s. 3782 note 107.
77 Dødsboet efter Rasmus Østrups mor Mette Hau-
gaard 13. febr. 1751 omfattede et »Messing Sænge 
Becken« til en anslået værdi af 1 mark. Det er dog langt 
fra givet, at der er tale om samme fad. RAO. Odense 
byfoged. Skifteprotokol 13. febr. 1751 (vol. 22, folio 5).
78 NM. Indb. ved Palle Saabye Monrath 1809, jf. Chri-
stian Adamsen og Vivi Jensen (red.), Danske Præsters 
indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807 I-V, Høj-
bjerg 1995-2003, III, 182.
79 Jf. også NM. Knud Eibyes kartotekskort: »2. marts 
1948: Grindløse/ daabskande med laag nr. 55«.
80 RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907; 
Grevskabets kirker 1699-1918; Menighedsrådsark. Kir-
keprotokol 1861-1996.
81 Gruppen benævnes Gamtoftetypen efter den ældste 
stol i Gamtofte og består af 18 prædikestole i Vends og 
primært Båg herreder. Den er delvist erkendt af Kir-
sten Weber-Andersen i J. P. Trap, Statistisk-topographisk 
Beskrivelse af Kongeriget Danmark, 5. udg., Kbh. 1953-
72, XII. Knud Aarup, tidligere sognepræst i Kerte, har 
givet en samlet behandling af gruppen i Knud Aarup, 

Fig. 63. Bagside af dåbsfad (s. 5599, jf. fig. 34). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Back of baptismal dish, (cf. 
fig. 34).
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let ad denne vej. Jørgen von Ascherslebens svigermor 
Tale Emmiksen (†efter 1608) besad Fjellemosegård i 
Fjelsted. Hendes kusines ægtefælle Erik Steensen Bille 
ejede Kærgård i Brenderup (prædikestol 1602), og 
dennes bror Knud Steensen Bille sad på Billeskov i 
Kerte (prædikestol 1599) i gruppens kerneområde Båg 
Herred. Præferencen for prædikestolstypen er måske 
overleveret til yngre slægtsled, idet Køng fik en præ-
dikestol 1620, da Jørgen von Aschersleben og Marens 
Brockenhuus’ datter Hilleborg von Aschersleben sad 
på Søholm. På samme tid fik Tanderup sin prædikestol, 
mens Tale Emmiksens søn (og Maren Brockenhuus’ 
bror) Claus Brockenhuus (†1646) havde hovedgården 
Skærbæk. Han havde i øvrigt også fra 1621 patro-
natsret til Skårup, hvis udaterede prædikestol fra o. 
1625-50 har reminiscenser af Gamtoftegruppen (DK 
Svendborg 1792).
94 Jf. indskrift bag på altertavle.
95 RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98; Pastorats-
ark. Rgsk. og overslag 1922-32.

90 De eneste afvigelser i denne ‘tosprogede’ gruppe er 
Kerte og Turup, der har Luk. 10,16 i stedet for 11,28.
91 I den ‘tosprogede’ gruppe anføres ‘Guds ord’ i Luk. 
11,28 som »sermonem Dei«, mens den gennemført 
latinske gruppe har »verbum Dei«. Jf. også Aarup 1980 
(note 81), 58-85.
92 Knud Aarup har endvidere anført, at »Tanken om 
Gamtofte-mesteren, som storfabrikant af vestfynske 
prædikestole lader sig næppe opretholde«, ligesom han 
har foreslået, at stolen i Gamtofte og måske også dem i 
Ørsted og Flemløse kan være importeret til Vestfyn og 
derpå kopieret af lokale værksteder. Aarup 1980 (note 
81), 68, 81.
93 Knud Aarup fandt også, at samme billedskærer havde 
været på spil i Grindløse og Brenderup. Aarup 1980 
(note 81), 80. Fra Fjelsted, hvis prædikestol desværre 
er udateret, kan trækkes slægtsmæssige forbindelser 
til hovedgårdsejerne i Grindløse på den ene side og 
Brenderup og Kerte på den anden. Opdragsgivernes 
kontakt til værkstedet kunne eventuelt være formid-

Fig. 64. Orgelfacade og -pulpitur, 1915 (s. 5608-5609). 1:100. Opstalt 
og plan ved Knud Lehn Petersen 1928. –  Organ casing and gallery, 1915.
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107 Henning Thalund, Fynske kirkeskibe (Skrifter fra 
Svendborg og Omegns Museum, 27), Svendborg 1989, 
61.
108 RAO. Pastoratsark. Embedsbog 1846-1956; Mini-
sterialbog 1745 ff. Modellen anføres skænket enten 
1934 eller 1931 af hhv. Henning Henningsen, Kirke-
skibe og Kirkeskibsfester (Søhistoriske Skrifter III), Kbh. 
1950, 59 og Thalund 1989 (note 107), 61.
109 RAO. Pastoratsark. Embedsbog 1846-1956; Hans 
Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Højbjerg 1996, 29.
110 Pga. ophængningen i glamhullet er kun fabriksnav-
net synligt.
111 RAK. Rtk. Regnskaber 1433-1559. Fortegnelser over 
indkrævede klokker 1528-29.
112 Danske Atlas (note 60), VI (1774), 560; RAO. Gyl-
densteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907.
113 RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996; 
NM. Korrespondancearkiv.
114 Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten, I-II, Kbh. 
1951-53, nr. 710.
115 Sml. krucifikskartouchen på ‘Odense-anonymens’ 
sten 1595 over Christen Quitzow og Margrethe Høeg 
i Flødstrup (Svendborg Amt). Jensen 1951-53 (note 
114), nr. 741.
116 Jf. f.eks. Metropolitan Museum of Art, New York, 
inv.nr. 14.25.720.
117 NM. Indb. ved Leif Vognsen 2002.
118 Jensen 1951-53 (note 114), II, 89-91. Se endvidere 
Østrup s. 4983.

96 Se endvidere: Marie Louise Jørgensen, »Lektorie-
prædikestole i Østdanmark. Udbredelse og forud-
sætning«, Kirkens Bygning og Brug, Studier tilegnet Elna 
Møller, Hugo Johannsen (red.), Kbh. 1983, 89-108 samt 
Ebbe Nyborg, »Lektorieprædikestole og katekismusal-
tertavler. Om inventarfornyelse i sydvestjyske kirker i 
reformationsårhundredet«, Tro og bilde i Norden i Refor-
masjonens århundre, Martin Blindheim m.fl. (red.), Oslo 
1991, 223-50.
97 Jf. tegninger i NM.
98 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; NM. Indb. 
ved Karin Vestergaard 2003.
99 Danske Atlas (note 60), VI (1774), 560. †Herskabs-
stolen er i Jensen 1915 402-403 forvekslet med Ascher-
sleben og Brockenhuus’.
100 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; Menig-
hedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996.
101 RAO. Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker 1699-
1918.
102 Jensen 1915 402-403.
103 RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1861-1996. 
Ifølge tidligere sognepræst Kaj B. Nielsen skulle døren 
være kommet til kirken fra Gyldensteen. Dette kan 
dog ikke bekræftes. Kirkebladet maj-juni 1984.
104 NM. Indb. ved Poul Børch 1985.
105 NM. Korrespondancearkiv; RAO. Pastoratsark. Rgsk. 
og overslag 1922-32.
106 NM. Korrespondancearkiv; Kirkebladet november 
1986.

Fig. 65. Kirkens indre set mod øst o. 1940. Foto Carlo Andersen, Otterup. I Nordfyns 
Museum. – Interior of the church looking east, c. 1940.
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Fangel, »Slægten Emmiksen og dens gods«, Sønderjy-
ske årbøger 1972, 5-59. En jævnføring med de to nys-
nævnte sten sandsynliggør, at Barsebek-våbnet (nr. 7) 
tilhører moren til Karen Sehested (FFM), således at nr. 
13 (Ahlefeldt el. Rostrup) og nr. 16 (Sehested) samt de 
tre uidentificerede våbener (nr. 9, 10 og 15) må tilhøre 
ukendte tiptipoldeforældre, hvis der ikke ligefrem er 
tale om opdigtede aner. De 16 mødrene våbener kan 
vanskeligere identificeres (fra venstre mod højre, oven-
fra og ned): 1) Quitzov (M), 2) Gøye (MM), 3) Bølle 
(MFM), 4) antagelig Rønnow, jf. ndf., 5) Lindenov, 6) 
Sandberg (MMFM), 7) Bild (fejlplaceret FMMFM?), 
8) Gyldenstierne, 9) Limbek (MFFFM), 10) Neb, 
11) Skiernov(?), 12) van Siggem, 13) Schlieff(?) eller 
Skytte(?), 14) Muligvis Buchwald, Qualen eller Godov, 
15) uidentificeret (oksehoved, vesselhorn), 16) antage-
lig Munk (»Bjælke-Munk«), jf. ndf. Blandt de oven-
nævnte findes ingen våbener for den af Adelsårbogen 
anførte MMM, Ingeborg Bille, eller hendes aner, 
men derimod våbener for MM’s stedmor, Margrethe 
Rønnow (†efter 1509), såvel som dennes mor Ellen 
Gyldenstierne (†før 1472), mormor Anne Munk (†før 
1462) og farmor Margrethe Siggem (†efter 1413).
125 Jf. også NM Indb. ved Chr. Axel Jensen 1922; indb. 
ved Leif Vognsen 2002.
126 Jensen 1951-53 (note 114), II, 91-93, 280-82. Se 
endvidere s. 755, s. 1454, s. 1457, s. 2872, s. 2982, 4649 
og endelig en signeret simpel skriftsten i Lunde (s. 
5068), der ikke er omtalt af Jensen.
127 Arkaden er udført på samme vis, mens figuren 
Grindløse er udført med mere fylde og anden hånd-
stilling, men med præcis samme dragt og mønster, der 
endvidere ses (dog mere udslidt) på værkstedets sten 
over Anne Hardenberg i Mesinge (s. 4649) og Birgitte 
Falster (DK Maribo 614).
128 RAO. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præste-
indberetninger 1706-07 om kirkerne og deres antikvi-
teter. Grinder-Hansen 2010 (note 121), nr. 344.
129 Danmarks Adels Aarbog 1884, 33.
130 RAO. Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker 1699-
1918; Provstiark. Korrespondance 1807-37. Jf. også 
Rask 1995 (note 48), 23.
131 RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-
1907. Der er måske tale om Claus Vedel-Simonsen til 
Elvedgård (1750-1832).

119 Rustningen og hjelmen med de talrige, små luft-
huller lægger sig efter det jyske værksted, men plader-
nes liljeornamenter er dog flyttet fra lår til overarme 
og rosetter fra skulderplader til livet. Ligesom i Østrup 
(s. 4983) er kvindedragten forenklet i forhold til de 
jyske sten, sml. f.eks. med Ålsø (Randers Amt).
120 Hans formodentlig tidligste fynske arbejde er Poul 
Skinkel og Ide Dresselbergs sten i Østrup (s. 4983). 
Af de 11 adelige figursten, der er tilskrevet ‘Odense-
kopisten’, er de tre bestilt til medlemmer af slægten 
Emmiksen. Foruden Grindløsestenen, drejer det sig 
om en sten i Svanninge (Svendborg Amt) over Anders 
Emmiksens farbror Anders Emmiksen til Steensgård 
(†1566), bestilt 1583 af dennes døtre, Magdalene og 
Margrete Emmiksen, over hvem der også 1585 blev 
lagt en sten i Vissenbjerg (nu i Brenderup, Vends Hrd.). 
Dertil kan nævnes stenen i Frørup (DK Sjyll 360) over 
den lidt fjernere slægtning, Mogens Kaas (†1582), søn 
af Anne Emmiksen (†1561).
121 Poul Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718-
1791). Fortiden på tegnebrættet, Kbh. 2010, nr. 345.
122 Jf. Jensen 1951-53 (note 114), kat. nr. 734 samt II, 
91-93.
123 Camilla Luise Dahl, »Huffer till theris hoffueder: 
Sen-renæssancens kvindehuer, ca. 1560-1630«, Dragt-
journalen 3, 2008, 21-52.
124 De 16 fædrene våbener er (fra venstre mod højre, 
ovenfra og ned): 1) Emmiksen (F), 2) Bjørn (FM), 
3) Sehested (FFM), 4) Rosenkrantz (FMMM), 5) 
Limbek (FMMMM, jf. også ndf.) 6) Hvide (»Marsk 
Stigs æt«) (FMFM), 7) Barsebek (antagelig FFMM, jf. 
ndf.), 8) Mus (FMM), 9) uidentificeret (tolvdelt, ves-
selhorn), 10) uidentificeret (skrådelt, vesselhorn), 11) 
Pogwisch (FFFM), 12) Lunge (FMFFM), 13) Ahlefeldt 
eller Rostrup, 14) Krognos (FMFMM), 15) uidentifi-
ceret (lodret delt, vesselhorn), 16) Sehested. De oven-
nævnte våbener er opremset i delvist springende eller 
selektiv orden med opprioritering af Rosenkrantz og 
Limbek, som det også er tilfældet på stenene i Svan-
ninge (Svendborg Amt) og Brenderup (Vends Hrd.) 
over den afdødes farbror Anders Emmiksen og dennes 
døtre Magdalene og Margrete, hvor Mus i begge til-
fælde er helt negligeret. Fremrykningen af Limbek 
kan måske skyldes, at ikke bare FMMMM men også 
FFFFM var af denne slægt, som foreslået af Henrik 

GRINDLØSE CHURCH

The church is built on a slight elevation. It has a 
location south of the centre of the village (cf. fig. 
4) and a central position in relation to the other 

towns of the parish. The church is mentioned in-
directly in 1394 through its priest Mathæus. Its 
patron saint was Our Lady. The parish was pro-
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independent pediment to the north and has been 
built together with the north chapel. This was 
demolished in 1806. After this the porch func-
tion was transferred to the tower interior. A to-
wer was added in the west (figs. 1, 11 and 22) in 
the Late Middle Ages. It rose in three storeys over 
an earth-covered sill and has a crenellated, recess-
decorated gable in the east and west. In the south 
side there is a well-preserved, segmentally arched, 
rabbeted window (cf. fig. 22). Of a similar one 
in the west only the external half-brick arch is 
preserved, while the remainder has been broken 
away with the installation of the present door. 
Originally the tower opened towards the nave 
through a low, relatively narrow, round-arched 
arcade. The interior is covered by a probably con-
temporary cross-vault and straight-edged half-
brick ribs and is borne up by masonry ledges in 
the walls. A contemporary stairwell (cf. figs. 1 and 
11) in the north is unusually placed at the we-
stern end of the wall and flush with the west wall 
of the tower. The middle storey of the tower was 
originally lit by three segmentally arched, single-
rabbeted, now bricked-up openings. Towards the 
south west and north the belfry floor has a single 
segmentally arched, rabbeted belfry light. Prior 
to the vaulting-over of the nave the top part of 
the south facade was rebuilt in brick, and three 
new segmentally arched windows were installed 
in its south wall. The vaults of the nave are oc-
tagonal with straight-edged half-brick ribs. The 
three bays are borne up by pointed-arched who-
le-brick wall ribs on the long walls and a round-
arched one at the west gable. In the east the vault 
is borne by a rabbeted wall rib, which however 
also has rabbeting on the east side and was clearly 
built as a reinforcing rib. From this it is evident 
that there were plans to build a nave-chancel as 
a replacement for the Romanesque chancel (cf. 
Klinte Church, p. 5517). As a preparation for 
this the chancel arch wall was demolished over 
approximately the full width of the nave. After 
this the planned work was either postponed or 
abandoned, since the space between the eastern 
arch of the nave and the western wall rib of the 
chancel was covered by a vault severy that almost 
has the character of a curved, segmentally arched 

bably independent in 1529, but in 1535 it was an 
annexe to Klinte, as is still the case. The advow-
son belonged to the Crown until 1687, when the 
diocesan officer Helmut Otto von Winterfeldt 
(1617-94), owner of the principal manor of the 
parish, Jerstrup, was granted the deeds to Grind-
løse and Klinte (p. 5503) as well as Ejlby and 
Melby in Skovby District. Thereafter the church 
belonged to Jerstrup and in 1804 came under the 
estate Gyldensteen. The church passed into free-
hold in 1913.
 In the churchyard stands a Late Medieval portal 
built in medieval brick in Flemish bond (fig. 2).

Building. The Romanesque church consists of a 
nave and a narrower chancel. Both chancel and 
nave are in granite ashlars over a profiled double 
foundation. A plain semicircular tympanum, now 
bricked-in low on the rebuilt south wall (fig. 15, 
cf. fig. 13) probably comes from a now-vanished 
south door. There are original double-canted 
windows in the east gable of the chancel and in 
its north side (cf. figs. 8 and 1). Approximately in 
the middle of the north side of the nave there 
is a †window with the opening bricked up. The 
church interior is in raw fieldstone, while the 
chancel arch wall has later been rebuilt in brick, 
and both chancel and nave originally had a flat 
ceiling. The original pediment of the chancel has 
been preserved in the interior, while externally 
it has been rebuilt and made flush. The east ga-
ble of the nave has been renewed, while its west 
gable of raw fieldstone is preserved in the inter-
mediate storey of the tower (cf. fig. 9). The Late 
Medieval vault of the chancel (fig. 32, cf. fig. 26) 
is a cross-vault with half-brick ribs and borne up 
by round-arched whole-brick-deep and tall wall 
ribs towards all four sides. In the corners of the 
chancel there are double-bevelled vault piers or-
namented with canted bases and a course of high, 
rounded string courses. The details of the vault 
suggest a relatively early dating, i.e. the first part 
of the 1400s or perhaps the end of the 1300s. A 
†porch was built in the Late Middle Ages out-
side the north door of the nave. It can be seen 
in Bishop Jacob Madsen’s sketch of the church 
from 1590 (fig. 57), where it is shown with an 
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donated in 1730 by the church’s owners Seneca 
von Hagedorn of Jerstrup and his wife Elisabeth 
Birgitte Rantzau. Hagedorn had presumably 
acquired the chalice as war booty at the Battle of 
Femern on 24 April 1715. The unstamped paten 
(fig. 28) is probably from the same time. The altar 
painting, which shows the Women at the Tomb, 
was done in 1849 by Christoffer Faber (fig. 27). 
Presumably from about the same time come a 
poor box (fig. 46), two money boxes and five 
hymn boards (cf. fig. 19). The oldest chasuble (no. 
1) is probably from 1889. A Communion table 
crucifix of plaster (fig. 31) is from c. 1900. The 
bell (fig. 49) was cast in 1928 by De Smithske 
Jernstøberier, Aalborg. The altar rail (cf. fig. 32) 
and the pews (cf. fig. 26) are from 1929, the lat-
ter designed by Knud Lehn Petersen. The church 
ship ‘Karoline’ was donated in 1935 (fig. 48). A 
wafer box of pewter bears the date 1940, while a 
baptismal jug from the art metalwork firm Knud 
Eibye is dated 1948. Four large light fittings of 
brass were made in 1983 by the metalworker Ot-
to Frandsen to designs by Ebbe Lehn Petersen. 
The organ with ten stops was built in 1988 by 
Bruno Christensen & Sønner. The Communion 
table panel from 2003 was designed by the archi-
tect Jørgen Ganshorn (fig. 62), while a chasuble 
(no. 2) is from 2005.
 The present colour scheme of the furnishings 
from the main refurbishing of 1929 has red as its 
main colour and multicoloured ornamentation 
of profiles and reliefs, with much use of glaze. 

Sepulchral monuments. There are two figured tomb-
stones. The oldest (fig. 51) was laid between 1576 
and 1590 over Anders Emmiksen of Jerstrup 
(†1576) and his wife Margrete von Ahlefeldt 
(†after 1576). The stone has been attributed to 
the ‘Odense Copyist’, the earliest active of three 
Funen monumental masons who worked under 
the influence of the ‘Jutland Tombstone Work-
shop’. The younger stone (fig. 54) from c. 1600 
laid over Margrete Emmiksen (†1600) is signed 
by the ‘Odense Monogrammist’.

barrel vault (figs. 16-17). At the same time a new 
pediment was built over the eastern end of the 
nave. It is borne up by a widely spanning, rab-
beted, pointed relieving arch. A †chapel was built 
in the Late Middle Ages against the north side of 
the nave and probably against the previously built 
porch. Bishop Jacob Madsen mentioned it in his 
account of his visit to the church in 1590, but 
without a specific description, saying only that it 
had one vault, and it can be seen from his sketch 
(fig. 57) that it had a gable to the north. The cha-
pel opened up to the nave through two pointed-
arched arcades (figs. 18-19), now both bricked up 
in the external wall alignment (cf. fig. 1). They 
are very different in size, inasmuch as the eastern 
one is only a little narrower than the wall rib of 
the nave in this bay, while the eastern one is only 
about half the width of the bay. The arrangement 
shows that the vaults of the nave, like the porch, 
must also have been built before the chapel. The 
vaulting of the chapel was probably hexagonal 
and rested on a bracket in the pier between the 
two arcades. The chapel was demolished in 1806.

Furnishings. The oldest item of furnishing in the 
church is the Romanesque font (fig. 33). It be-
longs to a small North Funen group of arcade 
fonts which includes examples in Klinte (p. 5548), 
Lunde (p. 5059) and Marslev (p. 4339). The bap-
tismal dish with its chased relief of the Fall (fig. 
34) is a Nuremberg work of the 1500s, but was 
not donated to the church until c. 1800. The 
baluster-shaped altar candlesticks must be from 
the last quarter of the 1500s (fig. 30). The pul-
pit from 1604 (fig. 35) belongs to a large group 
of West Funen pulpits, all of which have corner 
herms, evangelist reliefs and more or less identi-
cal Biblical texts. From contemporary (†)family 
pews come six armorially decorated ends (figs. 
42-43) and four pew doors, all set up on the front 
pews. An iron-bound door leaf (fig. 45) is rath-
er younger. The chalice from 1700 (fig. 28) was 
very unusually made in Sweden, by the Stock-
holm goldsmith Johan Nützel (cf. fig. 29). It was 


