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ved reformationen kom kirken i Kronens eje. Ejlby 
og Melbys konge- og kirketiender fæstedes 1607 på 
livstid af Frederik Quitzow til Quitzowsholm,6 men 
1611 blev de lagt under det kongelige Rugård på lens-
mandens begæring.7 Stiftsbefalingsmand Helmut Otto 
von Winterfeldt til Jerstrup erhvervede 1687 skøde 
på patronatsretten til Melby, Ejlby, Klinte (s. 5503) og 
Grindløse (s. 5571) mod afståelse af fordringer på løn 
og pension.8 Kirken lå siden til Jerstrup og fulgte med, 
da hovedgården 1804 blev overtaget af Gyldensteen 
gods.9 Herfra overgik den til selveje 1. april 1917.10

 Gods. Kirken fik 1687 landgilde af ‘adskillige jorder’, 
som præsten brugte, samt to huse og jord i Jullerup og 
Allerup.8 

 Helligtrekonger har været nævnt som kirkens værne-
helgen, hvilket dog tilsyneladende beror på en fejlagtig 
slutning fra en malet fremstilling af Kongernes tilbe-
delse på en †altertavle fra 1781 (s. 5904).11

Det har hidtil været antagelsen, at kirken er nævnt 
1295, da Niels Hamundsen (Litle) til Husbygård te-
stamenterede 16 mark til »ecclesie Mæthelby« og 
indsatte dens præst Niels som testamentets eksekutor.1 
I betragtning af kirkens afstand til Husbygård (Husby 
Sogn, Vends Hrd.) bør det dog overvejes, om ikke den 
i testamentet nævnte kirke i stedet kunne være en 
forsvunden kirke i, eller i nærheden af, den nedlagte 
landsby Melby, der lå ved det nuværende skel mellem 
Husby Sogn og Tanderup Sogn (Båg Hrd.).2 En præst 
til Melby i Skovby Herred fremgår 1402, da embedet 
tilhørte hr. Niels.3 Kirken blev anneks til Ejlby (s. 5821) 
allerede i katolsk tid, hvad der fremgår af et register 
fra o. 1572 over Ejlby præstegårds jordtilliggende: »1 
Anex prestegaardtz Herlighedtt haffuer werridtt tiill 
prest(egaarden) y thi gamle Bispers Tiidt oc er endt 
nu«.4 Ved gejstlighedens hyldning af Christian III 
1535 deltog da heller ingen præst fra Melby.5 Senest 
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Fig. 1. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north.
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Kirken er opført på et jævnt bakket terræn og 
ligger en smule højere end landsbyen, i hvis syd-
lige udkant den befinder sig (jf. fig. 3). Det lille 
sogn, der også tæller landsbyen Jullerup, afgrænses 
mod nordøst af Kragelund Møllebæk.
 Kirkegården har et areal på 2.400 m2 og er til-
nærmelsesvis trapezformet, idet det nordøstlige 
skel ikke forløber lineært som de andre, men 
bugter sig mod syd. Det skyldes, at en del af kir-
kegården før 1800 blev inddraget som have til 
et hus på kirkegårdens nordside (jf. fig. 3). Efter 
nedrivningen af den seneste bygning på stedet 
1999 blev grunden generhvervet af kirken og 
henligger nu som en græsklædt forplads.13 Kirke-
gården blev 1872 udvidet mod syd.14

 Hegnet omkring det nyere, søndre afsnit er et 
ensidet kampestensdige, mens de ældre partier 
mod vest og øst udgøres af et dobbeltsidet kam-

 Møntfund. Fire mønter, den ældste fra Valdemar 2. 
Sejrs tid (1202-41), er fundet løst på kirkegården o. 
1912-14.12

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Prøvet af J. Ravn 1809. 
Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral map.

Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra syd. Sylvest Jensen Luftfoto 1948. I KB. – Aerial photo of the church seen from the south.
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 Hovedindgangen mod nord er en muret por-
tal opført 1885/8622 efter tegninger (fig. 4) af J. 
Vilhelm Petersen eller dennes bror Alfred Pe-
tersen, der varetog en del projekter for Gylden-
steen gods. Materialet er maskinfremstillede sten 
i munkeformat, lagt i polsk skifte; desuden et lavt 
sokkelparti af kvadre. Portalens to facader har 
samme udformning: Den store, fladbuede åbning 
har halvstensfals og stik af fasede løbere. Derover 
fire rektangulære, cementklædte blændinger. Tre 

pestensdige, til dels med kløvede sten.15 Mod 
nord står siden 2001 en lav hæk af sargentæble.16 
 Ved biskop Jacob Madsens visitats 1590 var kir-
kegårdsmuren også af kamp.17 Halvdelen af muren 
var 1631 så forfalden, at den skulle opsættes på 
ny.18 O. 1810 var tilstanden ‘nogenlunde god’.19 
1884 fandtes der intet hegn på nordsiden, hvorfor 
man året efter satte et trådhegn og en hvidtjørne-
hæk.20 O. 1975 opførtes i stedet en betondækket 
mur af kløvet kamp, som blev fjernet 2001.21

Fig. 4. Forslag til ny kirkegårdsport (s. 5873). 1:100. Tegning af Alfred Petersen eller J. 
Vilhelm Petersen o. 1885. I NM. – Proposal for new churchyard gate.
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 †Bygninger. 1590 fandtes en †kirkelade af ler-
klinet bindingsværk (»mellem Stølper met Ler-
væge«), som var i dårlig forfatning (»meget ond 
oc arm«), men ikke desto mindre bortfæstet.17 
Laden, der også nævntes 1610,27 kan måske have 
stået nord for kirkegården, hvor der senere stod 
et ‘kirkehus’ (jf. ovf. og fig. 2-3).28 †Kirkehuset var 
1911 beboet af graveren.29 En †redskabs- og toi-
letbygning fra 192724 uden for nordvesthjørnet 
blev fjernet 1973.16

 Beplantning. Langs syd- og vesthegnet står yngre 
asketrær. Ved biskop Jacob Madsens visitats 1590 
omtalte han otte træer på kirkegården, som var 
fulde af rågereder.17 Som det også var tilfældet i 
Ejlby (s. 5823), blev kirkegården o. 1810 beskre-
vet som ujævn pga. gravene, ligesom det anførtes, 
at en del jord skulle bortkøres for at beskytte kir-
kebygningen mod fugt.19 Kirkegården blev 1813 
planeret og en beplantning påbegyndt.30 1822 
forlød det, at en husmand stod for kirkegårdens 
vedligeholdelse (jf. †kirkehus).31

brede kamtakker prydes af dobbelt falsgesims 
over savskifte og dækkes af vingetegl. Den lukkes 
ved to fløje af sortmalet jern.23 En låge mod øst 
har en omtrent tilsvarende, men mindre jernfløj 
(fra 195424), hængt i to lave, firkantede granitpil-
ler med fladbuet top, som måske er opsat 1908.10 
En indgang på dette sted omtales tidligst 1897, 
men er antagelig langt ældre.10

 En muret †kirkeport nævntes 1631, da der 
manglede 100 mur- og 100 tagsten over åbnin-
gen.18 1718 var der behov for at kirkegårdsporten 
og lågerne skulle ‘gøres af ny’.25 1884 hældede 
porten ‘faretruende’ og blev kort efter revet ned 
(jf. hovedindgang ovf.).10 En †låge mod nord til 
†kirkehuset (ndf.) opsattes 1886.10

 En redskabs- og toiletbygning med facader i tryk-
imprægneret træ og sadeltag med vingetegl er 
opført 1973 uden for kirkegårdens nordvesthjør-
ne (Lehn Petersens Tegnestue). Et graverkontor af 
tilsvarende beskaffenhed er tilføjet som vinkelret 
tilbygning 1992.26

Fig. 5. Luftfoto af kirken set fra øst. Sylvest Jensen Luftfoto 1962. I KB. – Aerial photo of the church seen from the east.
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kamp over et skifte af kvadre, og vesthjørnerne 
har hjørnekæder. Materialeskiftet i skibets østlig-
ste del angiver sandsynligvis et byggestop. Skibets 
sydøstre hjørne er ombygget i tegl i forbindelse 
med opførelsen eller nedrivningen af et †sydka-
pel (jf. s. 5888), ligesom den vestre del af skibets 
sydside er ommuret i tegl (jf. fig. 32 og s. 5890). 
Kirkens lighed med nabokirken Ejlby (s. 5824) er 
slående, både hvad angår planløsning og detaljer, 
bl.a. materialefordeling og byggestop.
 Døre og vinduer. Skibets †norddør (jf. fig. 11-12) 
er velbevaret, men tilmuret i lysningen og delvist 
skjult bag nyere tilmuringer. Døren har udvendig 
fals, der er sat af kvadre, og overdækkes af en lige-
ledes kvadersat rundbue. Indvendig er døren smi-
get; dette gælder også den rundbuede overdæk-
ning. Lysningen har to monolitte karmsten, der 
står på en tærskelsten og bærer et tympanon, af 
hvilket nu kun undersiden er synlig. Døren måler 
160 cm i bredden i både ydre og indre murflugt, 

BYGNING

Kirken er en romansk bygning med apsis, kor og skib 
af granit. I senmiddelalderen blev der indbygget hvælv 
i kor og skib, et våbenhus blev opført ud for skibets 
norddør, et kapel ud for den østligste del af skibets 
sydside og et tårn i vest, alle af tegl. Kirkens orientering 
er solret.

Den romanske kirke består af et skib med et smal-
lere kor med apsis. Kirkens grundplan er regel-
mæssigt udstukket.
 Materiale og teknik. Apsis har profileret sokkel 
med et øvre, afrundet led med rille og et nedre 
med skråkant (s. 5630, fig. 6), koret har kun et led 
med skråkant, nu stort set jorddækket, ligesom 
skibet må formodes også at have haft en, nu jord-
dækket, sokkel med skråkant.32 Apsis, kor og den 
østligste del af skibet er opført af granitkvadre. 
Sidstnævnte er aftrappet fra øst mod vest (jf. fig. 
1). Den resterende del af skibet er opført af rå 

Fig. 6. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the south.
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13). Midt i apsiden er et oprindeligt, rundbuet, 
dobbeltsmiget vindue (fig. 10, 14-15 og 60) med 
en monolit overligger med fals og med vangerne 
prydet af trekvartsøjler med kapitæler og baser. 
Kapitælerne har karakter af baser og baserne af 
kapitæler. Søjlerne synes allerede ved kirkens op-
førelse opsat med baserne øverst og kapitælerne 
nederst, om end Mogens Clemmensen antyder, 
at de kan være monteret forkert ved en senere 
istandsættelse.33 Kapitælerne er terningformede 
med et fordybet, skjoldformet felt og har her-
over en skaftring. Baserne afsluttes forneden af 
en skaftring, og herover er en afrundet affasning. 
Lysningen er udvidet ved en behugning af smi-

mens lysningen er 106 cm. Den er tilmuret o. 
1926 (jf. s. 5891). På et tidspunkt før den endelige 
tilmuring var de ydre false udmuret, og i vest var 
der indsat to stabler. Dette må betyde, enten at 
dørfløjen er flyttet hertil, eller at der har været 
ophængt en trætremmefløj. Tympanon dækkes 
både ude og inde af en tilmuring, der bæres af 
indmurede træplanker. Tilmuringen af selve åb-
ningen er trukket et par cm tilbage i forhold til 
ydre murflugt (jf. fig. 12). Af skibets †syddør, der 
er tilmuret i ydre murflugt og delvist erstattet af 
et vindue (jf. fig. 13 og s. 5893), er de kvadersatte 
vanger af en ca. 140 cm bred dør synlige på ski-
bets yderside. I det indre står den som niche (fig. 

Fig. 7-9. Opmålinger. 1:300. 7. Tværsnit af skibets 1. fag set mod vest. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1960. I 
NM. 8. Længdesnit set mod nord. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1953. I NM. 9. Plan. Målt af Lehn Petersens 
Tegnestue u.å., suppleret af Kirstin Eliasen og tegnet af Freerk Oldenburger 2020. Signaturforklaring s. 11. – Scale 
drawings. 7. Cross-section looking west. 8. Longitudinal section looking north. 9. Plan. Key on p. 11.
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kragbånd i begge sider. Båndene er lave og har en 
trekvartstaf i underkanten. Den egentlige apsis-
bue har kun bevaret kragbånd i nord. Dette har 
samme udformning som de øvrige, men er for-
mentlig ved en senere ændring vendt på hovedet. 
Bueslagene må formodes helt ombyggede i tegl 
(jf. s. 5878). Den relativt brede, rundbuede kor-
bue er ligeledes ombygget (jf. s. 5878). Apsiden 
har oprindeligt været dækket af et halvkuppel-
hvælv af kamp, der senere for hovedpartens ved-
kommende er ombygget i tegl (jf. s. 5879). Såvel 
kor som skib havde oprindeligt fladt loft. Ved ski-
bets østhjørner er langmurene meget kraftige (jf. 
fig. 9 og 23). Det skyldes formentlig blot, som 

gene udvendig og formentlig også indvendig. 
Beslægtede trekvartsøjler, dog fra en døråbning, 
ses ved Nørre Sandager Kirke (s. 5777). Et be-
slægtet fænomen med ombytning af kapitæler og 
baser findes bl.a. i portalerne ved Linå Kirke (DK 
Århus 3272 ff.). Vinduet, der har været tilmuret, 
blev genåbnet o. 1866 (jf. s. 5893). Korets flanke-
mure har hver et vindue, der er indsat senere (jf. 
s. 5893); nordsiden havde indtil 1868 bevaret et 
romansk vindue med monolit overligger.34 Der 
er ikke bevaret oprindelige vinduer i skibet. 
 Kirkens indre er af rå kamp. Apsiden er for-
bundet med koret med en rundbuet åbning med 
en meget dyb fals. Falsenes vederlag er prydet af 

Fig. 10. Kirken set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the east.
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ovenfor nævnt, at apsis, kor og den østligste del af 
skibets langmure er opført i én fase og resten – i 
en tyndere udførelse end oprindeligt planlagt – i 
en følgende fase. På triumfmurens vestside ses i 
nord spor af et †sidealter (jf. fig. 22 og s. 5900).
 Taggavlene er senere fornyet (jf. s. 5879 og 5882).
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Ældst er 
en omfattende ændring af kirkens østende, hvor 
apsisbue og -hvælv samt korbuen blev ombygget, 
og koret blev overhvælvet. Et våbenhus opførtes 
ud for skibets norddør, skibet fik ny vestgavl samt 
fik indbygget hvælv. Et †kapel opførtes i syd ud 
for skibets østre fag og et tårn i vest.
 Ombygning af kor og apsis. I senmiddelalderen, 
sandsynligvis i 1400-tallets første halvdel, gen-
nemgik kirkens østparti en større ombygning, 
hvorunder apsis- og korbuen blev ommuret, 
hvælvet i apsis blev delvist fornyet i tegl, og der 
indbyggedes hvælv i koret. En tredobbelt falsge-
sims på apsis (jf. fig. 10) kan hidrøre fra denne 
ombygning, mens koret kun synes forhøjet med 

Fig. 13. Skibets †syddør, inderside (s. 5876). Foto Ar-
nold Mikkelsen 2019. – †South door of the nave, inside. 

Fig. 11-12. Skibets †norddør (s. 5875). 11. Inderside. Foto Arnold Mikkelsen 2019. 12. Yderside, set fra våbenhusets, 
nu ligkapellets indre (s. 5875). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – North †door of the nave. 11. Inside. 12. Outside, seen 
from the interior of the porch, now the mortuary chapel.



5879MELBY KIRKE

 Korets hvælv er et krydshvælv med profilerede 
halvstensribber (fig. 19). Profilet er en trekvart-
staf flankeret af en hulkel. Hvælvet er relativt 
fladtspændt og kun lidt indskåret over ribberne. 
Hvælvet bæres af de ovennævnte vederlag i øst og 
vest, mens vederlag i nord og syd må være skabt 
ved udhugning i korets flankemure. Beslægtede 
korhvælv kendes fra kirkerne i bl.a. Fraugde (s. 
3523), Lunde (s. 5038), Lumby (s. 5093), Skamby 
(s. 5420), Klinte (s. 5510) og Særslev (s. 5927). Af 
disse kan hvælvene i Fraugde og Klinte dateres til 
1420’erne.
 Gavltrekanter. Korets gavl er på østsiden muret 
af tegl (jf. fig. 16), mens vestsiden er af rå kamp (jf. 
fig. 17).35 Midt i gavlen er en oprindelig, fladbuet 
åbning med svagt overgribende halvstensstik (fig. 
16-17). Skibets østre gavl er muret helt af tegl i ure-
gelmæssigt polsk skifte og har ligeledes en fladbuet 
åbning, hvis stik er suppleret med et, én sten dybt, 

et enkelt eller to skifter af tegl. I det indre om-
muredes bueslagene over apsisbuen og den til-
hørende fals. Det kan være ved den lejlighed, at 
apsisbuens ene kragbånd blev ‘vendt på hovedet’. 
Samtidig blev apsishvælvet helt eller delvist for-
nyet i tegl, og der muredes en overribbelignende 
forstærkning, en halv sten tyk, op mod korgavlen 
på hvælvets overside (jf. fig. 18). Den må opfat-
tes som en del af apsisbuen beregnet til at bære 
den samtidigt fornyede korgavl (jf. ndf.). På ap-
sisbuens vestside er afsat vederlag til et hvælv i 
koret (jf. ndf.). Af korbuen er bueslaget ligeledes 
fornyet og muligvis tillige den øverste del af van-
gerne. Vederlagene er markeret af retkantede, to 
skifter høje, kragbånd af tegl, hvoraf det nordre 
er borthugget ved opsætning af en mindetavle 
(jf. s. 5913). I forbindelse med ændringen blev 
der muret vederlag til hvælv på såvel øst- som 
vestsiden af triumfmuren.

Fig. 14-15. Apsidens vindue (s. 5876). 14. Opstalt og plan ved Mogens Clemmensen 1911. 1:30. I NM. 15. Foto 
Arnold Mikkelsen 2020. – Window of the apse. 14. Scale drawing, elevation and plan. 15. Photo.
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Fig. 16. Kig igennem apsisåbningen (s. 5879), over korhvælvet (s. 5879) til triumfmurens åbning (s. 5879). Foto 
Arnold Mikkelsen 2019. – View through the apse opening over the chancel vaulting to the chancel arch opening. 
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Fig. 18. Apsidens hvælv, overside (s. 5877). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Vaulting of apse, upper surface. 

Fig. 17. Korets østgavl, vestsiden set fra korets tagrum (s. 5879). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – East gable 
of the chancel, west side seen from the chancel loft. 
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 Skibets hvælv er to fag krydshvælv, der har ret-
kantede halvstensribber, og som bæres af skjold-
buer på dobbeltfalsede piller. Dog hviler hvælvet 
i øst (jf. s. 5879) på et muret forlæg. I det østre 
hvælv er en kvadratisk slutsten (jf. fig. 23). Skjold-
buen i vest er lidt mindre end tårnbuen, hvilket 
antyder, at skibets hvælv er ældre end gennem-
brydningen til tårnbuen. Såvel de spidsbuede 
skjoldbuer som den ligeledes spidsbuede, to sten 
brede, gjordbue mellem de to hvælvfag bæres af 
svære piller med vederlag ca. 130 cm over gulvet. 
Hvælvpillernes midterste led går i vederlagshøjde 
ved affasning over i halvstensribber.
 Et våbenhus (jf. fig. 25) opførtes ud for skibets 
norddør. Den relativt lave bygning er opført af 
munkesten i munkeskifte, og begge flankemure 
afsluttes foroven med en dobbelt falsgesims. I 
nordgavlen er en fladrundbuet dør med halv-
stensstik i et spidsbuet spejl. På begge sider af 
døren er en korsformet blænding og herover i 

halvstensstik midt i murtykkelsen. I skibets tagrum, 
i triumfmurens vestside, ses afsæt til loftsbrædder 
og herunder kalket murværk (fig. 37). Heraf frem-
går, at skibets flade loft blev opretholdt trods det 
murede hvælvforlæg i triumfmurens vestside.
 Fornyelse af skibets vestre gavltrekant. Formentlig 
i forbindelse med den planlagte overhvælvning af 
skibet (jf. ndf.) fornyedes den vestre gavltrekant. 
Ydersiden er opført i tegl, mens østsiden er af 
kampesten. Gavlen er udsmykket med to høje, 
smalle, spidsbuede blændinger, hvis bund har væ-
ret hvidkalket (fig. 21). I den søndre er der se-
nere brudt en åbning, der giver adgang til skibets 
tagrum. Gavlen har på ydersiden haft et synligt 
spærfag med spærfødder og lodrette spærstivere, 
af hvilke sidstnævnte endnu anes (jf. fig. 21). Et 
stykke over gavlfodshøjde var endnu 1911 be-
varet et savskifte mellem de to spærstivere (fig. 
61).29 Denne udsmykning er senere skjult ved en 
flytning opad af etageadskillelsen. 

Fig. 19. Korets hvælv (s. 5879). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Vaulting of the chancel.
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 Våbenhusets tagværk kunne ved den dendro-
kronologiske undersøgelse (jf. s. 5895) dateres til 
o. 1443, hvilket meget vel kan være tidspunk-
tet for våbenhusets opførelse. Våbenhuset blev o. 
1926 inddraget til ligkapel (jf. s. 5897), og våben-
husfunktionen flyttedes til tårnrummets vestre 
del (jf. s. 5885).
 Et tårn i vest (fig. 1, 6 og 26), der er jævnbredt 
med skibet og lidt kortere øst-vest, rejser sig i tre 
stokværk og afsluttes foroven med tandsnitsge-
sims og med gavle i øst og vest. Tårnet er opført 
af munkesten i polsk skifte; sydsiden har sokkel af 
tilhugne sokkelkvadre med skråkant (jf. fig. 26), 
formentlig genanvendt fra skibets vestgavl (jf. s. 
5875). Meget store partier – især på syd- og vest-
siden – er ommuret i nyere tid. Der er mange 

begge sider ved gavlens østre og vestre hjørne et 
anker, der synes indsat 1905.10 I våbenhusets østre 
flankemur er et lille, firkantet, nyere vindue (jf. s. 
5893).36 Et tilsvarende er senere indsat i vest.
 Våbenhuset har fladt bræddeloft (s. 5893) og 
havde tidligere murede bænke i begge sider. 1631 
omtaltes den ene af bænkene som meget forfal-
den,18 og 1883 synes der kun at være en bænk, 
nemlig langs den vestre væg, i forbindelse med at 
den skulle have et sædebræt af træ.37 Under vin-
duet i vestvæggen ses en lille firkantet vægniche.
 Den kamtakkede gavltrekant har i midten en 
lille korsformet blænding og på begge dens sider 
en lille glug, der har aftrappet øvre afslutning. I 
de nederste kamtakker og i den brede toptinde 
rombeformede, aftrappede blændinger.

Fig. 20. Apsidens indre (s. 5879). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of the apse.
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murankre, især på sydsiden, og på sydvesthjørnet 
tre jernbånd (jf. fig. 26). I vest har tårnet en falset, 
fladbuet dør i et spidsbuet spejl (jf. fig. 26). Den 
er formentlig oprindelig, men lysningen er om-
muret (jf. s. 5890). Et oprindeligt, højt, fladbuet 
vindue med udvendig halvstensfals og indven-
dige smige på tårnets sydside var tilmuret, for-
mentlig i forbindelse med skalmuring af tårnets 
sydside,29 men blev genåbnet og ombygget 1926 
(jf. s. 5893).
 Den nederste del af murværket i tårnrummets 
indre er af rå kamp, især i nord og syd. Tårnrum-
met, der nu med en skillevæg, hvorpå der er et 
orgelpulpitur, er delt i en østre og en vestre del 
og åbner sig mod skibet med en bred, spidsbuet 
åbning (jf. fig. 56). Tårnbuen har tidligere været 
lukket med en bindingsværksvæg (jf. s. 5890). 
I den første indføring i kirkens protokol 1862 
blev oplyst, at tårnrummet var forsynet med et 

Fig. 21. Skibets vestgavl (s. 5882). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – West gable of the nave. 

Fig. 22. Skibets nordøstre hjørne med spor efter †si-
dealterbord (s. 5878) og af †sidealter i hvælvpillen (s. 
5882). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Northeastern cor-
ner of the nave with traces of †side Communion altar table 
and of †side altar in the vault pier.



MELBY KIRKE

Danmarks Kirker, Odense

5885

371

bræddeloft, der dog kun dækkede »det Halve«.10 
Rummet har forlæg til et planlagt, men aldrig 
udført, hvælv (jf. fig. 27). Biskop Jacob Madsen 
skrev 1590, at der da var træloft i tårnet.17 Den 
vestre del, under orgelpulpituret (jf. ovf.), funge-
rer nu som våbenhus (jf. s 5883), og herfra fø-
rer en trætrappe op til orgelpulpituret og herfra 
yderligere en trætrappe videre til mellemstok-
værket.
 Mellemstokværket har ingen åbninger på nær 
en †overdør i nordsidens vestre del (jf. fig. 28-29). 
Døren, der har givet adgang til mellemstokværket, 
skulle formentlig nås ad en fritrappe. En spids-
buet aflastningsbue, der hovedsagelig er synlig i 
nord, bærer tårnets østmur over skibets vestgavl. 
En skævhed i murflugten er udlignet ved en let 
udkragning, der skærer glamhullet i nord. Stok-
værkets indre er hovedsagelig af rå kamp. Områ-
det omkring døren er dog af tegl (jf. fig. 29). 
 Klokkestokværket har på nord-, vest- og sydsi-
den to lave, fladbuede, falsede glamhuller (jf. fig. 

Fig. 23. Skibets østre hvælv (s. 5882). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Eastern vaulting of the nave.

Fig. 24. Skibets sydøstre hjørne (s. 5877). Foto Arnold 
Mikkelsen 2019. – Southeastern corner of the nave. 
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 Den kamtakkede østgavl (jf. fig. 1 og 6) er ud-
smykket med rækker af savskifter. I gavlen er tre 
slanke åbninger med trappestikformet øvre af-
slutning, hvoraf den midterste, der kun ses ind-
vendig, indfattes i en bredere og højere, ligeledes 
trappestiksafsluttet blænding. I denne er nu en 

1, 6 og 26), mens to i øst (jf. fig. 6), ligeledes 
fladbuede og falsede, er væsentligt højere. De to 
vestre åbninger udmærker sig ved, at lysningen 
overdækkes af to separate, fladbuede, en hel sten 
dybe, stik, et ydre og et indre, der er opmuret 
med ca. en halv stens mellemrum. 

Fig. 25. Våbenhuset set fra nord (s. 5882). Foto Arnold Mikkelsen. – The porch seen 
from the north.
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Fig. 26. Tårnet set fra sydvest (s. 5883). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The tower seen 
from the south west.
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Fig. 27. Hvælvforlæg (s. 5885) i tårnets nordøsthjørne. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Vault ledge in the north east 
corner of the tower. 

senere gennembrudt fladbuet åbning, hvis bund 
er forlænget nedad og bryder savskifterne.
 Den ligeledes kamtakkede vestgavl (jf. fig. 26) 
har i tagfodshøjde to savskifter, hvorover en, to sten 
skifter høj, båndblænding samt et savskifte. Her-
over er gavlen udsmykket med fem slanke, stigen-
de højblændinger, der er tvillingdelte på en muret, 
slank konsol og med spærstikfomede øvre afslut-
ninger. I de tre midterste blændinger er høje, slan-
ke pibeformede åbninger med stejle, aftrappede 
stik; den midterste tilmuret i ydre murflugt, men 
synlig på indersiden. Kamtakkerne er udsmykkede 
med korte båndblændinger samt savskifter.
 Et †sydkapel var i senmiddelalderen opført ud 
for skibets østre del (fig. 30 og jf. fig. 59). Der er 

Fig. 28. Spor af †overdør i tårnets nordside (s. 5885). 
Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Traces of †overdoor in 
north side of tower. 
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synlige spor af arkaden ind til skibet samt af kapel-
lets overhvælvning, og rester af dets flankemure 
fungerer nu som støttepiller (jf. s. 5897). Det har 
formentlig strakt sig ca. 6 m mod syd.29 Kapellet 
synes opført efter skibets overhvælvning, da dets 
spidsbuede arkade er opført under hensyntagen 
til skibets østre hvælvfags skjoldbue i syd (jf. fig. 
31). Kapellet var endnu bevaret ved biskop Jacob 
Madsens visitats 1590, hvor han beskriver, at dets 
tag var i meget dårlig stand (jf. ndf.),17 men det 
synes ikke omtalt i senere kilder. Det vides derfor 
ikke, hvornår det blev nedrevet.38

 Eftermiddelalderlige ændringer og reparationer. Ved 
biskop Jacob Madsens visitats 1590 var kirken i 
dårlig stand; han skrev, at der »er plat ingen Tag 
paa den liden Affset paa Østerende, skal haffue 
Help«; endvidere at der var »megen Mangel paa 
Tornet paa Synderside oc Capellet paa Tag« (jf. 
ovf.),17 og ved en synsforretning 1631 omtaltes 
kirken generelt i meget dårlig tilstand; tårnets 

Fig. 29. Mellemstokværkets nordvæg. Midt i billedet ses †overdørens stik (s. 5885). Foto Arnold Mikkelsen 2019. 
– North wall of intermediate floor. In the middle of the picture, the arch of the †overdoor.

sydside var helt brøstfældig, så den skulle for-
nyes, våbenhuset manglede både lægter, tagsten 
og loft, og på den østre ende af kirkens sydside 
manglede 500 tagsten.18 1665 trængte kirkens 
ydre til reparation.18 Ved et syn af kirken 1911 i 
forbindelse med kirkens overgang til selveje (jf. 
s. 5871) var der også samlet en række histori-
ske oplysninger, herunder at ‘en af ejerne ved-
ligeholdt kirken så slet, at autoriteterne i 1719 
måtte gribe ind for at hindre den totale ruin’.39 
Igen 1781 var der problemer med tårnet, idet 
der skulle indsættes to ankre i vest.25 Kirken blev 
repareret 1808, men det fremgår ikke af kilden, 
hvad reparationen omfattede.19 1815 konstatere-
des ved synet, at kirken var vel vedligeholdt.19 
Ikke desto mindre fremgår det af en skrivelse af 
1. juni 1816 fra Danske Kancelli til besidderen 
af grevskabet Gyldensten, at flere af grevska-
bets kirker – herunder Melby –‘var befunden at 
trænge til forbedring og forskønnelse, og kancel-
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værksmuren, der var placeret i tårnbuen, skulle 
fjernes,42 og buen, der var i dårlig stand, delvist 
skulle nedtages og genopføres; døren i tårnets 
vestmur skulle udvides, således at den kom til 
at tjene som hovedindgang til kirken. Forelø-
big nøjedes synet dog med at foreslå, at den be-
meldte bindingsværksmur i tårnbuen skulle røres 
og pudses samt hvidtes.43 Samtidig skulle de ved 
den sidst foretagne reparation af korpartiets ydre 
mur indsatte teglsten udhugges og fornyes med 
kvadre, hvilket dog ikke blev gennemført. De 
fire vestligste alen (ca. 2,7 m) af skibes sydmur, 
der var i meget dårlig stand, skulle nedtages og 
mures om, dog således at de oprindelige hugne 
dele af hjørnekvadrene bibeholdtes.37 I udskrif-
ten af kommissionsforretningen i planlægningen 
af overgangen 1917 til selveje refereres et syn på 

liet skulle derfor … anmode fru grevinde om … 
at ville drage omsorg for, at manglerne ved disse 
kirker snarest muligt afhjælpes, såfremt det ikke 
allerede måtte være sket’.40 Året efter beskrives 
kirken som »fugtig«,19 mens den de følgende år 
beskrives som generelt godt istandsat, men det 
bemærkes, at den skal holdes vedlige.30 Ved kir-
kesynet 1824 konstateredes den fortsat i god 
stand, men det påpegedes, at den, der har ansvaret 
for rengøringen, forsømmer sit arbejde, »saaledes 
at Støv og Snavs fandtes, saavel paa Stole som 
andre Steder i Kirken«.19 1870 fandt synet fortsat 
kirken i god stand,10 men allerede 1873 trængte 
den igen til både ud- og indvendig murreparati-
on.41 Det gentoges de følgende år, og 1882 oply-
stes, at revner i murværket skulle udbedres.37 Ved 
kirkesynet 1883 blev det foreslået, at bindings-

Fig. 30. Skibets sydsides østre del med rester efter †kapel (s. 5888). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Eastern part of 
south side of nave with remains of †chapel. 
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var nettooverskuddet ca. 3.875 kr. I efteråret 
samme år vedtog menighedsrådet at antage et 
forslag til kirkens restaurering af arkitekt Ander-
sen, Odense. Den 19. okt. 1925 afholdtes menig-
hedsrådsmøde i Melby forsamlingshus, hvor me-
nighedsrådet fik bemyndigelse til at lade arbejdet 
udføre i 1926, såfremt udgifterne nogenlunde 
kunne bestrides af de midler, der var til rådighed. 
Hvis udgifterne blev væsentlig større, skulle sa-
gen udsættes til 1927.24 I juni 1926 betegnedes 
kirken som ’vel vedligeholdt‘.44 Det var menig-
hedsrådets ønske at inddrage våbenhuset (jf. s 
5883) til ligkapel (jf. s. 5897) og at indbygge en 
skorsten i den oprindelige norddør. Bygnings-
inspektøren havde store betænkeligheder, og 
Nationalmuseet tilsluttede sig.16 Det synes dog, 
som om ligkapellet blev indrettet, døren tilmuret 
(jf. s. 5876), mens skorstenen ikke blev etableret 

kirken 4. dec. 1911. Heraf fremgår bl.a., at vå-
benhusets ene hjørne trængte til udbedring.39 I 
en skrivelse 1913 fra arkitekt Alfred Petersen til 
godsinspektør Michaelsen, Gyldensteen, omtal-
tes tårnbuen endnu engang, idet den søndre del 
af buen var meget skrøbelig. Det blev foreslået 
løst ved, at man byggede en kompakt mur under 
buen i stedet for bindingsværksskillerummet og 
ved at opføre en stræbepille på tårnets sydside. 
Da kirkens orgel (jf. s. 5910) var bygget helt ind 
i buen, kunne det imidlertid ikke ordnes ved at 
bygge en kompakt mur under buen som fore-
slået.9 Igen i 1914 var der planer om at opføre 
en mur i tårnbuen som erstatning for bindings-
værksmuren (jf. ovf.) for at afhjælpe store revne-
dannelser i det indre af tårnets østmur.39 Dette 
skete dog ikke. Ved en basar, der blev afholdt den 
15. maj 1925 til fordel for kirkens udsmykning, 

Fig. 31. Skibets østre hvælvfag i syd (s. 5889) med tilmuret arkade til †kapel (s. 5888). Foto Arnold Mikkelsen 2019. 
– Eastern vault bay of the nave in the south with bricked-up arcade to the †chapel.
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hus var af teglsten, mens der ikke var noget gulv 
i tårnrummet, som da formentlig fungerede som 
materialrum (jf. s. 5897).10 Samme år nævnes, at 
gulvet inden for knæfaldet og i apsis burde læg-
ges med fjæle.47 1881 skulle gulvet i koret om-
lægges,48 og 1882 skulle der lægges nyt gulv i 
våbenhuset.49 Det er formentlig dette gulv, der 
påtaltes ved synet året efter, idet det var lagt alt 
for højt og skulle omlægges og sænkes.10 Et gulv 
af mursten i tårnrummet planlagdes 1887.43 Året 
efter oplystes, at dette snarest ville blive gennem-
ført, og endnu i 1890 mindede synet om, at det 
stadig ikke var gjort.10 1909 foreslog menigheds-
rådet, at der blev lagt bræddegulv i stolestaderne. 
Hertil bemærkede kirkesynet, at man ikke kunne 
pålægge kirkeejeren at lægge bræddegulv under 
stolene, man ville dog appellere til ham desan-
gående.10 I kommissionsforretningen 1911 forud 
for kirkens planlagte overgang til selveje (s. 5871) 
anførtes, at gulvet i kor, skib og våbenhus trængte 
til at blive fornyet med pæne fliser.39

her. 1927 var kirken under restaurering, hvorfor 
der ikke afholdtes syn,45 og i 1928 betegnedes 
den »særdeles vel vedligeholdt«.44 Forårsaget af 
nødvendige reparationer i kirken 1935, herun-
der af taget og kirkens gulv og vægpanel, vedtog 
menighedsrådet, at man skulle henvende sig til 
kgl. bygningsinspektør, arkitekt Knud Lehn Pe-
tersen, Odense, om forslag til reparation.24 Efter 
at have modtaget forslag til kirkens restaurering 
fra Lehn Petersen, henvendte menighedsrådet sig 
til tømrer Marius Sørensen, Jullerup, og murer 
John Olsen, Melby, hvorefter de modtagne tilbud 
herfra indsendtes til ministeriets approbation,24 
og restaureringen blev udført samme år.46

 Gulvene i kor, skib og tårnrum er af gule tegl-
sten, lagt i rummenes bredderetning; kortrinnet 
er rulskiftelagte sten, lagt på den lange led, mens 
der inden for knæfaldet og i apsiden er et sisal-
tæppe. I stolestaderne er bræddegulv.
 †Gulve. I den første indføring i kirkens proto-
kol 1862 omtales, at gulvet i kor, skib og våben-

Fig. 32. Kirken set fra syd. Foto Chr. Axel Jensen 1911. I NM. – The church seen from the south.
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5871) påpegedes, at vinduet i våbenhuset trængte 
til fornyelse, og at kirkeejeren burde indsætte et 
tilsvarende vindue i den modsatte væg.39 1926 
blev et oprindeligt vindue i tårnet sydmur gen-
åbnet efter at have været tilmuret og skjult bag 
skalmuringen af tårnets sydside (jf. s. 5884).16

 †Vinduer. Ifølge en synsforretning 1631 mang-
lede der da 12 vinduer i kirken, og disse skulle 
‘gøres fra ny’.18 1862 nævnes, at ‘skibet har tre 
vinduer, hvoraf de to har trækvinduer. Koret og 
våbenhuset har hver et halvt vindue’.10

 Tagværket over apsis består af otte spær, hvoraf de 
fleste er fornyet i fyr. Dog er de to gavlspær beva-
ret i eg. Ved en dendrokronologisk undersøgelse 
(s. 5895) blev der taget boreprøver i de to spær, 
men de kunne ikke dateres.
 Korets tagværk består af fem spærfag samt yder-
ligere et – nyt – op imod triumfgavlen. Spærfag 
3, 4 og 5 fra øst er bevaret i eg. De har alle et 
højtsiddende hanebånd og ovale huller til skrå-

 Lofter. Ved en synsforretning 1631 manglede 
loftet i våbenhuset (jf. s. 5883),18 og 1876 mang-
lede en luge i loftet her.43 I tårnrummets vestre 
del, som var forsynet med et bræddeloft (jf. s. 
5885), skulle dette 1882 lægges af nyt og forsynes 
med et rækværk.49

 Vinduer. Det nuværende vindue i apsiden sy-
nes genåbnet o. 1866.50 Vinduet i korets nordside 
afløste o. 1868 et oprindeligt, romansk vindue 
(jf. s. 5877). Det tilsvarende i sydsiden samt ski-
bets vinduer synes udskiftet 1866.51 Vinduerne 
er spidsbuede, såvel højere som bredere end de 
oprindelige og med smig på indersiden. Der er 
isat støbejernsrammer. De skulle beholde sin op-
rindelige form, og der skulle indsættes blyindfat-
tede vinduer i smedejernsrammer. Et lille, firkan-
tet trævindue i våbenhusets østre flankemur (jf. 
s. 5883) omtales af Mogens Clemmensen 1911 
som nyt.16 Ifølge kommissionsforretningen i for-
bindelse med kirkens overgang til selveje (jf. s. 

Fig. 34. Våbenhuset (s. 5882) og tårnet (s. 5883) set 
fra nordøst. Foto Chr. Axel Jensen 1911. I NM. – The 
porch and the tower, seen from the north east.

Fig. 33. Tårnet set fra vest (s. 5883). Foto Chr. Axel 
Jensen 1911. I NM. – The tower seen from the west. 
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bånd, næsten vinkelret på spæret (jf. fig. 35), der 
må have relateret sig til en bindbjælke. Tagværket 
må således være ældre end hvælvet. Ved den den-
drokronologiske undersøgelse blev der udtaget 
fem prøver (s. 5883) men de kunne ikke dateres.
 Skibets tagværk består af 11 spærfag samt yder-
ligere et nyt gavlspær. De fleste spærfag har to ha-
nebånd og korte, lodrette spærstivere i spærfødder. 
De fire vestligste fag er af eg. Spærfag 11, 10, 9 og 
8 har en kraftig stregnummerering i nord (1-4) og 
trekantstik i syd, begge på vestsiden. De tre vest-
ligste har udstemning til blade til skråstivere, mens 
det fjerde mangler det. I syd sidder bladet på 11 og 
9 på østsiden, mens det på 10 sidder på vestsiden; 
i nord har 11 bladet på østsiden, mens 10 og 9 har 
det på vestsiden. De fire vestligste fag har desuden 

Fig. 35. Spær med ovale huller til skråbånd i korets sydside (s. 5893). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Rafter with oval 
holes for struts in the south side of the chancel. 

Fig. 36. Detalje af spær med ovalt hul til et skråbånd (jf. 
fig. 35, s. 5893). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Detail 
of rafter with an oval hole for a strut (cf. fig. 35).
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1443 (s. 5883), hvilket meget vel kan svare til vå-
benhusets opførelse.
 Tårnets tagværk er nyere, af fyr.
 Dendrokronologiske undersøgelser. Der er i 2019 
udtaget i alt 17 boreprøver af egetømmer i tag-
værkerne over apsis, kor, skib og våbenhus.52 De 
to prøver fra apsidens tagværk (jf. s. 5893) kunne 
ikke dateres. Af de seks prøver fra korets tagværk 
(jf. s. 5893) kunne en ikke måles, da der ikke var 
tilstrækkeligt mange årringe, mens de øvrige fem 
ikke kunne dateres. Af de otte prøver fra skibets 
tagværk (jf. s. 5894) kunne en ikke måles pga. for 
få årringe, mens yderligere en ikke kunne dateres. 
De seks øvrige prøver kunne deles op i tre faser, 
nemlig to prøver, der kunne dateres til o. 1247, 
to til o. 1536 og to til o. 1556. I spærfag 8 kunne 
spærene i henholdsvis syd- og nordsiden dateres 
til o. 1550 og o. 1556, mens en spærstiver i faget 
dateredes til o. 1536. I spærfag 9 blev spærene i 
henholdsvis syd- og nordsiden dateret til o. 1247 
og 1225, mens spærstiveren her dateredes til o. 

en stregnummerering – på østsiden – med tynde 
streger, som ikke fuldstændig er i nummerorden. 
Nuværende øvre hanebånd er sekundære og er 
tappede. På spærfag 11-9 er der spor efter bladede 
hanebånd, der har siddet på samme side som skrå-
stiverne. Spærfag 8 har ingen blade, men et oprin-
deligt hanebånd, der er tappet, og som også har 
trekantstiknummerering. Af de otte prøver, der 
blev udtaget ved en dendrokronologiske under-
søgelse (jf. ndf.), kun ne seks dateres. Et spærfag (9) 
kunne dateres til o. 1247, et spærfag (8) til o. 1556, 
mens spærstiverne i begge disse fag dateredes til o. 
1536.
 Våbenhusets tagværk består af fem spærfag 
med et – formentlig sekundært tilføjet – hane-
bånd; alle hanebånd er imidlertid fornyet, og en 
bladning, på nordsiden, synes ikke at have for-
gængere. Det nordligste spærfag er helt fornyet. 
Der er endvidere spor efter meget korte, lodrette 
spærstivere. Våbenhusets tagværk kunne ved den 
dendrokronologiske undersøgelse dateres til o. 

Fig. 37. Triumfmurens vestside i skibets tagrum. Spor efter afsats til gulvbrædder og herunder kalket mur (s. 5882). 
Foto Arnold Mikkelsen 2020. – West side of chancel arch wall in the nave loft. Traces of ledge for floorboards and whitewashed 
wall.
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igen 1918 var planer om at flytte kakkelovnen, 
denne gang til vestsiden af skorstenen, så menig-
heden kunne få et bedre udsyn til alteret.10 1923 
havde synet ikke noget imod, at ovnen blev flyttet 
om på den nordlige side af skærmen,53 men dette 
skete ikke, da man konstaterede, at ovnen var helt 
udtjent, og man indhentede i stedet tilbud fra tre 
forskellige firmaer.24 I januar 1924 gav ministe-
riet tilladelse til at anbringe en ny ovn i kirken, 
men menighedsrådet besluttede, at ovnen i stedet 
skulle males.54 Året efter meddeltes imidlertid, at 
menighedsrådet havde skaffet en sum penge til 
en større restaurering, hvorfor malingen af ovnen 
skulle afvente denne (jf. s. 5891).45 Som følge af 
de stadig meget utilfredsstillende varmeforhold 
vedtog menighedsrådet 1928 at indhente forslag 
og tilbud fra L. Lange og Co., Svendborg, og fra 
Hess & Søn, Middelfart. Man valgte førstnævn-
te, der for en pris af 1.100 kr. kunne installere 
et nyt varmeværk, en kalorifer, der var placeret i 
skibets nordvestre hjørne med et aftræk gennem 
en vandret kanal over gulvet til en skorsten, der 
var indbygget i tårnets nordvestre hjørne og ud-
mundede bag toptinden på tårnets vestgavl (jf. fig. 
1).24 Af et foto i Nationalmuseet fra 1954 fremgår, 
at den gamle skorsten over skibet da var fjernet. 
I forbindelse med det årlige kirkesyn 1961 kon-
stateredes, at kaloriferen var i en sådan forfatning, 
at det måtte anses for formålsløst at lade den re-
parere. Der skulle indhentes tilbud på et nyt var-
meanlæg og i anledning heraf søges kyndig bi-
stand hos den kgl. bygningsinspektør, som blev 
anmodet om at udarbejde tegning og beskrivelse 
af arbejdet.24 Efter en undersøgelse af mulighe-
derne anså arkitekt Knud Lehn Petersen, Odense, 
at den eneste brugbare løsning her var et elektrisk 
varmeværk. Det vedtoges enstemmigt at antage 
det af arkitekt Lehn Petersen modtagne overslag 
over installation af et elektrisk varmeværk fra A/S 
Vesta til en pris af 30.000 kr.55 Kirkeministeriet 
godkendte august 1961 installation af et elektrisk 
varmeanlæg, da der ikke fandtes andre mulighe-
der for at forsyne kirken med varme.21

 Belysning. Ifølge menighedsrådsprotokollen 1923 
var der da tegnet en sum af 514 kr. i frivillige 
bidrag fra sognets beboere til installation af elek-
trisk lys i kirken, og formanden fik til opgave at 

1536. De to prøver fra våbenhusets tagværk (jf. s. 
5883) kunne dateres til o. 1443.
 Klokkestolen er nyere, af fyr. Den kan være for-
nyet efter 1631, da den ved synet dette år blev be-
skrevet som værende forrådnet og skulle bygges på 
ny.18 Den nuværende udformning er formentlig 
resultatet af en ombygning af stolen i forbindelse 
med anskaffelse af en ny klokke 1947 (jf. s. 5912).24

 Tagbeklædning. Hele kirken havde allerede ved 
biskop Jacob Madsens visitats 1590 tegltage på 
nær apsiden, der stort set manglede tagbeklæd-
ning (jf. s. 5889). †Sydkapellets (jf. s. 5889) tegltag 
var da i meget dårlig stand.17 Våbenhusets tagbe-
klædning er senest fornyet 1987.21

 Kirkens nuværende opvarmning er en elopvar-
met kalorifer, en delvis fornyelse o. 2015 af det 
gamle anlæg fra 1961 (jf. ndf.).
 †Opvarmning. Ved synet 1883 blev det besluttet, 
at såfremt de nødvendige midler kunne skaffes, 
skulle en ovn – Allerups kirkeovn nr. 8 – anskaf-
fes. Denne skulle anbringes i skibets nordøstre 
hjørne, med skorstenen ført skråt op under taget 
og udmundende ved gavlspidsen.47 På grund af 
at vinduet i skibets nordside sidder ret langt mod 
øst, blev ovnen placeret ret langt ud fra muren. 
Allerede året efter beklagede man sig over, at kak-
kelovnen stod for langt mod syd og for tæt på 
prædikestolen. Det blev foreslået at stille den mod 
vest tæt på ydermuren.10 Det blev gentaget i synet 
1885,43 men i protokollen samme år oplystes, at 
flytningen var opgivet, da den ved den foreslåede 
flytning ville komme til at stå foran et vindue og i 
øvrigt foranledige, at to stolestader måtte fjernes.10 
På trods heraf oplystes igen året efter, at spørgsmå-
let vedrørende placeringen af kakkelovnen endnu 
var uafgjort.10 1893 fortalte kirkegårdsmanden, der 
også passede kakkelovnen, at den røg så meget, at 
det var vanskeligt at se, at kirkens indre var blevet 
kalket året før.10 Ovnen blev dog ikke flyttet, da 
den stadig var placeret i skibets nordøsthjørne på 
Chr. Axel Jensens fotografi fra 1911 (fig. 39). På 
hans samtidige fotografi af kirkens ydre, set fra syd, 
kan man også se, at skorstenen ikke er placeret ved 
gavlspidsen, men lidt længere mod vest (jf. fig. 32). 
I forbindelse med kirkens planlagte overgang til 
selveje (jf. s. 5871) oplystes, at der var behov for 
en ny ovn.39 Denne blev næppe anskaffet, idet der 
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såvel 1887 som 1892 skulle hvidkalkes både ind- 
og udvendig, og det gentoges ved det ekstraordi-
nære syn i forbindelse med kirkens overgang til 
selveje per 1. april 1917 (jf. s. 5871).10

 Støttepiller. To støttepiller på skibets sydside (jf. 
fig. 30) er formentlig rester af flankemurene fra 
†sydkapellet (s. 5888). De afsluttes begge med 
tredobbelte falsgesimser. Den østre overdækkes i 
forlængelse af skibets tag med halvtag af vinge-
tegl, mens den vestre ligeledes overdækkes af et 
halvtag med vingetegl men i højde med skibets 
nederste led i falsgesimsen. I den vestre er der i 
østsiden en lille, 35 cm bred, ca. 20 cm høj og 7 
cm dyb, niche (jf. fig. 30).
 Fortov. Et brolagt fortov er anlagt efter 1885 (jf. 
ndf.). Ved kirkesynet 1875 påpegedes, at fortovet 
flere steder, navnlig i krogene på den nordre side, 
skulle forhøjes og gives fald udad med fornødent 
afløb.47 1885 oplystes, at kirken burde udstyres 
med et brolagt fortov.10

indhente tilbud på installation og en passende ly-
sekrone (jf. s. 5912). Det vedtoges at antage et til-
bud, lydende på 355 kr., fra installatør F. Pedersen, 
Otterup.24

 Et †materialrum var indrettet i tårnrummet før 
1820.19 Rummet blev o. 1913 ved en skillevæg 
op delt i en østre og en vestre del. I den østre del 
placeredes et orgelpulpitur (jf. s. 5912). 
 Ligkapel. Det tidligere våbenhus (jf. s 5883) 
blev o. 1926 inddraget til ligkapel.16

 Murbehandling. Med undtagelse af apsis, kor og 
skibets nordøstre hjørne er hele kirken hvidkal-
ket. Ved den første indførelse i kirkeprotokollen 
1862 oplystes, at kirken indvendig var kalket 
hvid, og at den udvendig var kalket på samme 
måde, bestænket med rødt.10 1877 beklagede 
menigheden sig over, at en bemaling af væggene 
omkring altertavlen smittede af, og at de derfor 
skulle nymales.37 Dette blev atter indskærpet ved 
synet 1881.10 I kirkens protokol oplyses, at den 

Fig. 38. Kirken set fra nordøst. I NM. – The church seen from the north east.
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syvstage er skænket 1913. Samme år opsattes pulpitu-
ret (ombygget 1927). Altermaleriet af Johannes Kragh 
(1870-1946), »Kristus og Synderinden«, er udført 1916, 
men først opsat i kirken 1948. Salmenummertavlerne 
er antagelig fra 1923, mens alterskranke og stolestader 
stammer fra en hovedistandsættelse 1927 forestået af 
Lorens Andresen og Knud Brücker. Den nuværende 
klokke (nr. 2) er støbt 1947 af Jysk Klokkestøberi, 
Brønderslev. Alterdugen fra 1962 er syet af organist 
Martha Hansen. Orglet med fem stemmer er bygget 
1985 af Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl.
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret fremstår lyst 
og hovedsaglig i hvidt og gråtoner. Farvesætningen 
stammer antagelig fra hovedistandsættelsen 1927.56 

 Ved biskop Jacob Madsens visitats 1590 var kirkens 
altertavle en middelalderlig fløjaltertavle med Frans af 
Assisi som hovedmotiv. Biskoppen bemærkede intet 
om, at den katolske tavle skulle fjernes, og den fik lov 
at stå endnu nogle århundreder. 1590 stod døbefonten 
i tårnrummet, og der fandtes en †muret prædikestol. 
Det er uvist, hvornår denne murede prædikestol blev 
nedbrudt, og om der eventuelt opsattes en ny præ-
dikestol af træ før den nuværende. O. 1600 opsat-
tes alterbordspanelet og formentlig også †skrifte- og 
degnestole. Tilsyneladende har kirkens økonomi ikke 

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste genstand er den romanske, 
rankesmykkede døbefont, der tilhører ‘Djurslandsty-
pen’ ligesom fontene i nabokirkerne Ejlby og Særslev. 
Et muret alterbord er angiveligt også middelalder-
ligt. Dåbsfadet af messing er et Nürnbergarbejde fra 
1500-tallet og prydes af roset og vinranke; det bærer 
initialer for en tidligere, verdslig ejer. Et alterbordspanel 
fra o. 1600 har fladt skåret arkadeudsmykning svarende 
til alterbordspanelet i Ejlby. Alterstagerne fra o. 1635 
er tæt beslægtede med stager i Ejlby og Klinte. Penge-
blokken fra 1800-tallet har pendanter i andre af grev-
skabet Gyldensteens kirker. Prædikestolen fra o. 1820 
er udført i empirestil. To pengebøsser stammer fra o. 
1850. En klokke af stål (nr. 1), støbt 1875 i Bochum, 
Tyskland, henstår ude af brug. Altersættet fra 1877 
skyldes Odenseguldsmeden Laurids Grønlund. En 
dåbskande af tin er leveret 1884 af den københavnske 
kandestøber Arendal Høy og har mange sidestykker på 
egnen; en alterkande af porcelæn fra Bing & Grøndahl 
er anskaffet nogenlunde samtidig. En vinskummeske 
er udført o. 1887 af guldsmed Lars Rasmus Rasmussen 
i Bogense, mens en oblatæske af sølvplet er leveret o. 
1889 fra den københavnske fabrik H. C. Drewsen. En 

Fig. 39. Indre set mod øst. Foto Chr. Axel Jensen 1911. – Interior looking east.
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mens pulpituret blev ombygget og en skillemur opført 
derunder, idet kirkens indgang flyttedes fra våbenhuset 
til tårnet (jf. s. 5890-91). Arkitekt Axel Jacobsen fore-
stod 1948 en opsætning af altermaleriet, og prædike-
stolen synes på samme tid at have fået ny bemaling. 

Et muret alterbord indkapsles nu helt af panelværk. 
Ifølge museumsinspektør Chr. Axel Jensens iagt-
tagelser 1911 af dets hvidtede bagside er det mu-
ret af kamp og teglsten, muligvis munkestensfor-
mat.58 Af Nationalmuseets sagsbehandling i for-
bindelse med kirkens hovedistandsættelse 1927 
fremgår endvidere, at man opfattede det som 
middelalderligt.16 Dimensionerne er ukendte, 
men grundplanen kan næppe være større end ca. 
180×65 cm, idet der er indrettet et skab på bor-
dets bagside. Bordet står under apsisbuen, ca. 2 m 
fra apsidens østvæg. 
 Alterbordspanel (fig. 41), o. 1600, af fyrretræ, 
186×96 cm, 90 cm højt, svarende til alterbords-
panelet i Ejlby (s. 5841). Forsiden har fire fag, der 

tilladt udgiftstunge nyanskaffelser. 1634 indberettedes 
det, at byggefonden udgjorde 45 sletdaler, og at kir-
kens årlige indkomst var ringe.18 1781 lod kirkeejerne 
opsætte en illusionistisk †altertavle af N. P. Dahlin med 
Kongernes tilbedelse som storfeltsmaleri i stedet for 
den katolske tavle, som dog vistnok fik lov at stå i over-
hvidtet tilstand som baggrund for den nye tavle. 1815 
fandtes kirken ifølge en synsforretning i god vedlige-
holdelsestilstand.19 Ikke desto mindre regnede Danske 
Kancelli 1816 Melby blandt de af grevskabet Gylden-
steens kirker, som trængte til ‘forbedring og forskøn-
nelse’.40 Efterfølgende blev den nuværende prædike-
stol og nye †stolestader opsat. Samtidig må inventa-
ret have fået en lysegrå bemaling, der 1862 omtaltes 
som ‘perlefarve’.10 Dahlins panelmaleri blev 1845/46 
kasseret som alterudsmykning, og i stedet opsattes et 
maleri af Christoffer Faber, Bønnen i Getsemane. Bi-
skop C. T. Engelstoft gav 1868 en hård vurdering af 
kirkerummet, som han fandt ‘savnede al prydelse’.34 
1871 blev inventaret bemalet med egetræsådring.10 
1913 opsattes pulpitur og †orgel i vestenden af kir-
ken. En hovedistandsættelse blev gennemført 1927 
ved arkitekterne Lorens Andresen og Knud Brücker.57 

På inventarsiden omfattede den en fornyelse af sto-
lestader, alterskranke, prædikestolsopgang og dørfløje, 

Fig. 40. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior looking east. 
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(Sl. 23,1-2). Dugen er signeret på reversen med 
broderede versaler: »Melby Kirke anno 1962/ 
Martha Hansen organist«.
 †Alterduge. 1) Kunne 1718 ‘nogenlunde passere’ 
et syn.25 2) Omtalt 1814, af hvidt linned og med 
kniplinger.19 3) 1847, af hvidt linned; den blev 
1862 udstyret med frynser.47

 †Sidealter (jf. fig. 22), ved triumfvæggens nord-
lige del (jf. s. 5878).60

 Knæleskammel til præsten, nyere, betrukket med 
brunt skind (jf. alterskranke). En †knæleskam-
mel blev 1819 opbevaret på Gyldensteen,19 må-
ske den samme, som 1862 havde betræk af rødt 
bomuldsfløjl og gul frynsekant.10

 Altertæpper. 1) O. 1923,10 med hvide kors på blå 
bund; opbevares i tårnets mellemstokværk. 2) (Jf. 
fig. 42), nyere, beige.
 Altermaleri (fig. 43), »Kristus og synderinden«, 
udført 1916 af maleren og billedhuggeren Johan-
nes Kragh (1870-1946). Det er opsat som alter-
udsmykning 1948 i en enkel prydramme tegnet 
af arkitekt Axel Jacobsen.61 Det oprindeligt rekt-
angulære maleri er tilpasset rammens fladbuede 
form og har nu et lysmål på 195×165 cm.62 Det 
er udført i en freskoefterlignende temperateknik 
og viser Kvinden i farisæerens hus (Luk. 7,36-

prydes af indskårne arkader med kannelerede pi-
lastre, karnisprofilerede base- og kapitælled samt 
bueslag kantet af tandsnit, æggestav og runde 
småbosser, der ligeledes ses på postamentlisten. 
Sviklerne har oculi, hvoraf enkelte savner per-
spektivisk virkning. Panelets rammestykker er 
glatprofilerede. På hver kortside findes to fag 
med glatte fyldinger. Bemalingen består af tre 
forskellige gråtoner, heraf en dominerende grå-
hvid, med få detaljer i gult og grønt. Panelet 
stod 1911 umalet, skjult bag et alterklæde.58 Det 
blev formentlig blotlagt 1927, og farvesætningen 
stammer antagelig også fra dette år.59

 †Alterklæder. 1) Omtalt 1631 som brøstfæl-
digt.18 2) Nævnt 1814, rødt med frynser.19 3) 
1847,43 af karmoisinrødt bomuldsfløjl med gule 
silkefrynser.10 Det anførtes 1863 at være falmet.10 
4) (Jf. fig. 39), o. 1883, af rødt plys med kors af 
sølvbrokade.49

 Alterdug (jf. fig. 42), 1962, udført af organist 
Martha Hansen med gobelinteknik i gult og 
gråt på hvid bund. Den viser Kristus som en ung 
hyrde, der knælende favner en tilvandrende få-
reflok. Derover løber en ledsagende versal- og 
majuskelindskrift: »Herren er min hyrde mig skal 
intet fattes han lader mig hvile paa grønne vange« 

Fig. 41. Alterbordspanel, o. 1600 (s. 5899). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Communion table panel, c. 1600.
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værker til en lang række kirker, hovedsagligt glas- 
og kalkmalerier, men også skulpturelle arbejder 
(jf. DK Svendborg 2088). 
 Altermaleriet blev ikke oprindeligt udført på 
kirkeligt opdrag, om end det synes at have væ-
ret tiltænkt kirkelig brug.64 Det er angiveligt ud-
ført 1916 ifølge en yngre indskrift på bagsiden af 
rammeværket, men optræder først 1935, da det 
var udstillet på Charlottenborgs efterårsudstilling 
og udbudt til salg for 2.500 kr.65 Det var siden i 
privateje eller måske snarere i Kraghs besiddelse 
til hans død 1946, idet kirken anskaffede billedet 
kort tid derefter. Maleriet blev forsøgsvis opstil-
let på alteret i sommeren 1947, hvorefter menig-
hedsrådet købte det for 1.500 kr.66 Det blev taget 
i brug som alterudsmykning 5. dec. 1948.24

 Et tidligere altermaleri (fig. 44), Bønnen i Getse-
mane, har ingen signatur, men er med stor sikker-
hed udført 1845/46 af Christoffer Faber, Odense 
(1800-69). Oliemaleriet på lærred fremtræder nu 

50). Den knælende synderinde, iklædt okkergul 
dragt, tørrer Jesus’ fødder med sit hår efter at have 
vædet dem med tårer, der endnu anes i hendes 
øjenkrog. Ved hendes side står alabastkrukken 
med salve. Jesus rækker sin højre hånd frem mod 
hende som et tegn på hendes syndsforladelse. 
Han er vist i profil, med kort hår, kort mousta-
che og hageskæg samt en forgyldt glorie med 
punslede mønstre; kjortlen er rød. Umiddelbart 
th. ses farisæeren. Scenen udspiller sig i en log-
gia med skakternet gulv og draperede indgange, 
hvorigennem tjenere bærer henholdsvis fyldte og 
tomme fade. Gennem dens rundbuede åbninger 
ses et diset og sart belyst byprospekt bag en bak-
ket mellemgrund. Rammen har lysegrå bema-
ling, og på fodstykket læses »Dine synder er dig 
forladt« (Luk. 7,48) med mørkegrå versaler.63

 Johannes Kragh, der tidligt i sit arbejdsliv med-
virkede ved Joakim og Niels Skovgaards udsmyk-
ning af Viborg Domkirke 1890-95, har udført 

Fig. 42. Apsis med apsisbue (s. 5877). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Apse with apse arch.
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udpegede 1860 Christoffer Faber som ophavs-
manden: »Altertavlen er nu Cst. i Gethsemane af 
Faber (stort og godt)«.69 Det står nu klart, at Faber 
har været en foretrukken leverandør af alterbil-
leder til grevskabet Gyldensteen. Johan Hartvig 
Ernst Bernstorff-Gyldensteen bestilte således al-
termalerier fra Faber til halvdelen af sine 12 kir-
ker, foruden Melby: Nørre Højrup 1844/45 (s. 
5395), Hårslev 1845 (s. 6037), Grindløse 1849 (s. 
5594), Skovby 1853 (s. 5664) og Uggerslev 1863 
(s. 5356).70

 Ved kirkens hovedistandsættelse 1927 blev ma-
leriet indsat i dets nuværende ramme.16 Det blev 
fjernet fra alteret 1948 (jf. ovf.) og er nu ophængt 
på tårnrummets nordvæg.
 †Altertavler. 1) Middelalderlig, antagelig tre-
fløjet og med panelmalerier på alle fløje. Dens 

fladbuet med et lysmål på 190×146,5 cm, men 
var oprindeligt rektangulært (jf. fig. 39). Moti-
vet er kopieret efter florentineren Carlo Dolci 
(1616-86).67 Jesus er vist profilvendt og knælende 
i bøn. Til højre svæver en engel på en sky med 
udstrakt højre hånd og en kalk med diminutive 
repræsentationer af marterredskaberne i venstre 
hånd. Englens ansigt afviger fra såvel Dolcis ma-
leri som de grafiske reproduktioner ved at have 
udpræget nazarenske træk, hvilket stemmer godt 
overens med oplysninger om, at det skulle være 
malet af Faber (ndf.).68 Maleriet er indsat i en 
fladbuet, forgyldt ramme fra 1927 med tandsnit 
og bladbort. Oprindeligt var det rektangulært og 
indsat i en glat profilramme (jf. fig. 39).
 Maleriet blev leveret mellem provstesynene 
juni 1845 og juli 1846.43 Biskop C. T. Engelstoft 

Fig. 43. Altermaleri (s. 5900), »Kristus og Synderinden«, udført 1916 af Johannes Kragh (1870-1946). Foto Arnold 
Mikkelsen 2019. – Altar painting, “Jesus and the Woman Taken in Adultery”, done in 1916 by Johannes Kragh (1870-
1946).
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1530’erne opløste clarisserklosters kirke i samme 
by (s. 1897). Der kendes dog intet til tavlens hi-
storie før 1590 (jf. ovf.). Tavlen blev 1718 beteg-
net som ‘gammel og ganske slidt’,25 men synes at 
have været bevaret i kirken indtil opsætningen af 
Fabers maleri 1846 (jf. ovf.). L. S. Vedel Simonsen 
beskrev nemlig 1831, at der bag †altertavle nr. 2 
fra 1781 (ndf.) stod en gammel altertavle, som 
var ‘overkalket’ eller hvidmalet, så den fremtrådte 
som stukarbejde, og som ragede ud bag den nye. 

midtfelt viste ifølge biskop Jacob Madsens be-
skrivelse 1590 ordensstifteren Frans af Assisi om-
givet af andre ‘munke’, der tillige fandtes på de 
to sidefløje.71 Der har rimeligvis været tale om 
andre helgener af franciskanerordenen.72 Tavlen 
er vistnok den eneste kendte middelalderlige al-
tertavle i Danmark med Frans som hovedmotiv.73 
Grundet ikonografien kunne det være fristende 
at søge tavlens oprindelse i Odenses franciskaner-
klosterkirke (s. 1769) eller måske snarere i det i 

Fig. 44. Tidligere altermaleri, 1845/46, Bønnen i Getsemane, udført af Christoffer 
Faber (1800-69) som kopi efter Carlo Dolci (s. 5901, jf. fig. 39). Foto Arnold Mik-
kelsen 2019. – Earlier altar painting, 1845/46. The Agony in the Garden, by Christoffer 
Faber (1800-69) as a copy after Carlo Dolci.
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lusionistisk panelmaleri, som det er tilfældet med 
Dahlins andre tavler, herunder de to ovennævn-
te.76 Tavlen var opstillet foran den gamle alter-
tavle (†nr. 1, ovf.), der var bredere end den nye. 
Man havde derfor overkalket eller hvidmalet den 
gamle tavles synlige partier, inkl. de to helgenfi-
gurer, som bar den, således at det lignede stukar-
bejde.74 Muligvis har Dahlin også forestået denne 
tilpasning. Navnlig den monokrome behandling 
af de to skulpturer ligger tæt op ad farveudtryk-
ket i Dahlins illusionistiske gengivelser af gråto-
nede skulpturer (jf. Ejlby og Klinte). Tavlen havde 
1845 behov for istandsættelse, men det fremgik 
af synet samme år, at kirkeejeren ville anskaffe en 
ny altertavle.43 Den blev derfor fjernet fra alteret 
1845/46 (jf. tidligere altermaleri s. 5901) og kas-
seret inden 1860.34

 Altersæt (fig. 45), 1877,50 udført af Laurids 
Grøn lund, Odense.77 Kalken er 25 cm høj og har 
rund, karnisprofileret fod, som er drevet stejlt op 
i et cylinderskaft. Knoppen udgøres af et ringled 
med midtvulst. Bægret er glat på nær en sikker-
hedsgravering med kursivskrift; nyere hældetud. 

I den forbindelse omtales to udskårne og lige-
ledes hvidtede †helgenfigurer (‘helgenbilleder af 
træ’), som stående i hver sin side bar den gamle 
altertavle på deres hoveder. Det er dog uvist, om 
de også oprindeligt hørte til tavlen eller stam-
mede fra en anden †altertavle. Ifølge oplysninger 
indhentet af Chr. Axel Jensen 1911 blev de to 
helgenfigurer brændt i 1870’erne.58

 2) 1781, udført af maleren Niels Poulsen Dah-
lin, med maleri af Kongernes Tilbedelse, antagelig i 
en illusionistisk arkitekturindramning. Tavlen er 
beskrevet 1831 af L. S. Vedel Simonsen: ‘Altertav-
len er malet og forestiller de tre vise af Østerland 
at tilbede Jesus i stalden, den er fra 1781’.74 Des-
uden fandtes et malet skriftsted: 1 Tim. 3,16.74 
Biskop C. T. Engelstoft noterede 1860 på bag-
grund af ældre oplysninger, at tavlen var malet 
af Dahlin (»Dalins Malerie de 3 Kgs. Tilb.«).75 
Dette stemmer fint overens med tavlens datering 
1781 og det forhold, at N. P. Dahlin netop dette 
år leverede altertavler til to andre af hovedgår-
den Jerstrups kirker, Ejlby (s. 5844) og Klinte (s. 
5540). Formentlig har Melbys tavle været et il-

Fig. 45. Altersæt, 1877, udført af Laurids Grønlund, Odense (s. 5904). Foto Arnold 
Mikkelsen 2020. – Communion set, 1877, made by Laurids Grønlund, Odense
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rige sidestykker på Nordfyn, er 16,5 cm og har 
aflangt, gennembrudt laf og snoet skaft med flad, 
volutprydet ende. Guldsmedens stempel »LRR« 
ses på bagsiden.
 Alterstager (fig. 47), o. 1635, 34 cm høje. Den 
høje fod med tre afsæt har omtrent attisk pro-
fil, ligesom lyseskålen. Skaftet er kort og prydes 
af ringled, hvoraf et er kraftigere end de andre. 
Lysetorne af jern.79 Begge stagers fod har nyere 
sikkerhedsgravering med kursiv. Stagerne er lige-
som de omtrent tilsvarende i Ejlby (s. 5848) an-
skaffet efter 1631, da begge kirker endnu havde 
stager af træ (jf. ndf.). En nærmere datering gives 
muligvis af lignende stager i Klinte (s. 5546), der 
formentlig erhvervedes 1635. 
 To †alterstager af træ, omtalt af biskop Jacob 
Madsen 1590,17 var endnu i brug 1631.18

 Syvstage, skænket 1913 af enken Mette Katrine 
Jensen født Hansen, Jullerup (jf. †orgel). Den 
35,5 cm høje messingstage har ottekantet fod og 
tilsvarende skaft med konkave led. Armene af fir-
kantet gods har facetterede pynteled; lysepiberne 
er pokalformede. På foden er graveret kursiv-
skrift: »Skænket af Gaardejer Jens Jensens Enke 
Jullerup Julen 1913« og modsat: »Melby Kirke«. 
 †Messehagler. 1) Anskaffet efter 1718, da der in-
gen messehagel fandtes,25 og omtalt 1814, af rødt 
fløjl og med sølvkors.19 2) 1845/47, af karmoisin-

Guldsmedens stempel78 ses under foden sammen 
med to Odensemærker. Disken, 16 cm i diameter, 
er glat på nær fanens sikkerhedsgravering, der sva-
rer til kalkens. Bagsiden har stempler som kalken.
 †Altersæt. 1) Bortstjålet o. 1560 ifølge biskop 
Jacob Madsens visitats 1590: »Kalck oc Disk staa-
len bort 30 Aar siden«.17 2) O. 1560, af tin, om-
talt af Jacob Madsen 1590.17 Sættet var stadig i 
anvendelse 1718,25 men o. 1818 brugte man i ste-
det altersættet fra Ejlby (s. 5847),19 hvilket fort-
satte indtil 1877 (jf. ovf.).41

 Oblatæske (jf. fig. 46), o. 1889,41 af sølvplet, fra 
fabrikken H. C. Drewsen, København. Æsken er 
cylindrisk, 9 cm i diameter og 5 cm høj, med 
graveret kors på låget. Såvel beholder som låg har 
sikkerhedsgravering med kursiv. Under bunden 
er fabrikkens stempel »H.C.D.«, dens eget kvali-
tetsmærke for forsølvet kobber og et lødigheds-
mærke for sølvplet.
 Alterkande, o. 1884,10 fra Bing & Grøndahl, 
København. Den 31 cm høje porcelænskande er 
sortmalet med forgyldt kors på det vaseformede 
korpus. 
 †Alterkande, af tin, sortlakeret med forgyldt kors 
og fod.10

 Vinskummeske (jf. fig. 46), o. 1887, udført af Lars 
Rasmus Rasmussen i Bogense. Skeen, der har tal-

Fig. 47. Alterstager o. 1635 (s. 5905). Foto Arnold Mik-
kelsen 2020. – Altar candlesticks c. 1635. 

Fig. 46. Oblatæske (s. 5905) af sølvplet, o. 1889, fra fa-
brikken H. C. Drewsen, København, og vinskumme-
ske (s. 5905) udført o. 1887 af Lars Rasmus Rasmussen 
i Bogense. Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Wafer box, 
of silver plate, c. 1889, from the factory H. C. Drewsen, Co-
penhagen, and wine skimmer made c. 1887 by Lars Rasmus 
Rasmussen in Bogense.
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 Døbefont (fig. 48), romansk, af den rankesmyk-
kede ‘Djurslandstype’ ligesom fontene i nabo-
kirkerne Ejlby og Særslev. Den 85 cm høje font 
består af to stykker granit. Den terningformede 
fod af let rødlig granit viser flade relieffer af man-
keløse kattedyr (fig. 50), hvis lange, rankeforme-
de tunger og haleduske antagelig karakteriserer 
dem som pantere og dermed Kristussymboler.81 
De indrammes af snoede fladbuer med en smal, 
indvendig vulst. Sviklerne udfyldes af indristede 
menneskeansigter (fig. 51). Skaftleddet er kort og 
består af en tovstav. Den kedelformede kumme, 
af mere mørkkornet granit, har en diameter på 
73 cm. Dens sider prydes af to forskellige bøl-
geranker adskilt ved to spinkle rundstave. Mun-
dingen har tovstav både på yder- og indersiden. I 
bunden af kummen er en cylindrisk udhugning 
(ca. 13 cm i diameter) med et cirkulært afløbshul 
i midten, ca. 3 cm i diameter. Der findes spor 
af bemaling, navnlig på foden.82 Fonten antages 
ligesom de beslægtede stykker i Ejlby (s. 5849) 
og Særslev (s. 5964) at være hugget på Djursland, 
hvor der findes en gruppe af nærtstående, ran-
kesmykkede fonte.83 Den er af kunsthistorikeren 
Francis Beckett tilskrevet en stenhugger iden-

rødt bomuldsfløjl med sølvbrokade.47 Synet fandt 
1867, at den burde udskiftes, og den blev kasseret 
før 1876.10 3) 1876,10 med kanter og kors af sølv-
brokade.37 4) O. 1897, med guldgaloner.10

 †Alterbog. Ved Jacob Madsens visitats 1590 
fandtes biblen bortstjålet (»Biblen staalen bort«).17 
 Alterskranke (jf. fig. 40), 1927,80 femsidet, med 
tømret knæfald og jernrækværk udformet som 
firkantede, hjørneknækkede tremmer med småro-
setter som mellemled. Håndliste og hylde af blank 
eg. Rækværket har grå bemaling med forgyldning 
på rosetterne. Knæfaldet er lysegråt og har hynder 
med betræk af lysebrunt skind. Skranken er blevet 
forkortet, idet hængslede låger fra dens nord- og 
sydside henstår på tårnloftet.
 †Alterskranke (jf. fig. 39), fra 1800-tallet, med 
træbalustrade udformet som en række rundbuede 
arkader, antagelig femsidet. En tilsvarende skranke 
fandtes i Nørre Højrup (s. 5399). Det tømrede 
knæfald var 1862 betrukket med sort skind, der 
1883 skulle udskiftes med rødt plys.10

Fig. 49. Dåbsfad, et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet, 
med drevet vinranke omkring en lille roset (s. 5907). 
Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Baptismal dish, Nurem-
berg work from the 1500s with chased vine ornament around 
a small rosette.

Fig. 48. Romansk døbefont af ‘Djurslandstypen’ (s. 
5906). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Romanesque font 
of the ‘Djursland type’
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 Dåbskande, 1884,50 af tin, fra Arendal Høy, Kø-
benhavn, der har leveret sidestykker til andre af 
grevskabet Gyldensteens kirker (jf. f.eks. Nørre 
Sandager s. 5795). Den 25 cm høje kande har 
rund, profileret fod, kegleformet korpus med 
udkragende hals og lodret hank med trekvartcir-

tificeret med signaturen ‘Horder’,84 ligesom de 
djurslandske rankefonte over en bred kam er ble-
vet forbundet med ham.85 Døbefonten var 1590 
opstillet i tårnrummet (»Fonten i Tornet«).17 Den 
står nu i skibets nordøsthjørne. 
 Dåbsfadet (fig. 49) er et Nürnbergarbejde fra 
1500-tallet af drevet og punslet messing, 42,5 cm i 
diameter. Udsmykningens centralmotiv er relativt 
sjældent blandt kirkernes fade: en lille fembladet 
roset86 inden for dobbelt cirkelslag og omgivet af 
en bølgeranke med fire korsblomster i de indre 
slyng og fire drueklaser i de ydre. Medaljonen 
omkranses af en delvist udslidt indskrift, en ofte 
forekommende remse af syv gotiske majuskler 
gentaget fem gange.87 Der er desuden stemplede 
ornamentborter, yderst i bunden ses liljevaser(?) 
og på fanen fembladede rosetter samt en rundbue-
frise med nedhængende palmetteblade. På bagsi-
den af fanen ses graverede initialer »IL« (fig. 52), 
uden tvivl et mærke for en tidligere, verdslig ejer. 
Fanen har nyere sikkerhedsgravering med kursiv. 
Bunden er repareret med tinlodning og messing. 
Som ejermærket viser, har fadet oprindeligt været 
anskaffet til profan brug. Det er måske kommet til 
kirken inden 1718, idet et messingbækken næv-
nes dette år.25 Utæthed fordrede 1880 en repara-
tion, og fadet er formentlig atter repareret 1978.88

Fig. 50-51. Detalje af romansk døbefont (jf. fig. 48). 50. Relief af panter eller løve (s. 5906). 51. Indhugget mands-
hoved (s. 5906). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Details of Romanesque font (cf. fig. 48). 50. Relief of panther or lion. 51. 
Carved male head.

Fig. 52. Graverede initialer »IL« på dåbsfadet (s. 5907, jf. 
fig. 49), uden tvivl tilhørende en tidligere, verdslig ejer. 
Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Engraved initials “IL” 
on a baptismal dish (cf. fig. 49), uindoubtedly belonging to an 
earlier secular owner. 
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11,28). Stolen er opstillet i skibets sydøsthjørne 
på en muret, polygonal og hvidpudset sokkel, 
der er fra 1927 ligesom den korte opgang langs 
triumfmuren. Denne har jerngelænder svarende 
til alterskranken, men med håndliste af jern.80 
Prædikestolen var fra første færd opstillet på en 
†muret sokkel58 (jf. †prædikestol) med opgang 
fra koret ad en vinkeltrappe, hvis gelænder havde 
høje, slanke tremmer (jf. fig. 39). Den var oprin-
deligt bemalet med perlegråt,10 men blev 1871 
overstrøget med en egetræsådring (jf. fig. 39).89 
Ved kirkens hovedistandsættelse 1927 fik prædi-
kestolen ny sokkel og opgang. Det vides ikke, om 
den samtidig blev nystafferet. 
 En muret †prædikestol omtaltes 1590 af Jacob 
Madsen (»Prædikestolen muret«).17 En ‘stor, rund, 

kulært greb foroven. Det hængslede låg mangler 
nu sin korsformede knop. Under foden ses kan-
destøberens stempel: »ARENDAL HØY«, mens 
korpus har initialer med graveret kursiv: »B.G.« 
for kirkeejeren J. H. E. Bernstorff-Gyldensteen; 
derunder nyere sikkerhedsgravering. 
 Prædikestol (fig. 53), i empirestil, o. 1820. Dens 
fem fag udfyldes af højrektangulære fyldinger 
med lodret rifling, kvadratiske hjørnerosetter og 
fasede kanter. Rammeværkets lodrette ramme-
stykker er kannelerede. Postamentet har glatte, 
bredrektangulære fyldinger, glat rammeværk og 
falsede fodlister. Gesimsen har tandsnit over hul-
kel; nyere dækplade. Ingen lydhimmel. 
 Bemalingen, der antagelig er fra o. 1948, om-
fatter hvidt, to gråtoner og forgyldning. I posta-
mentfelterne læses et skriftsted med lysegrå ver-
saler på hvid bund (sml. altermaleriet ovf.): »Sali-
ge er de som høre Guds ord og bevare det« (Luk. 

Fig. 53. Prædikestol o. 1820 (s. 5908). Foto Arnold 
Mikkelsen 2019. – Pulpit, c. 1820. 

Fig. 54. Pengeblok, 1800-tallet (s. 5910). Foto Arnold 
Mikkelsen 2019. – Poor box, 1800s.
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Fig. 55. Skibets indre set mod vest. Foto M. Mackeprang 1903. – Interior of the nave looking west. 

muret fod’, som indtil 1927 bar den nuværende 
prædikestol (jf. fig. 39),58 kan have været en rest 
af stolen.

 †Prædikestolsbeklædning af skind omtaltes 1862 
og skulle ifølge kirkesynet 1868 erstattes af rødt 
plys med sølvtresser.10 
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 To pengebøsser (jf. fig. 56), o. 1850, omtalt 1862,10 
af blik, er ovale, 15×13,5×9 cm, med pengetragt 
foroven og beslag til en hængelås. Under den ly-
segrå bemaling anes ældre skriveskrift, der anfø-
rer modtagerne som hhv. »Fattige« og »Kirken«. 
Bøsserne er ophængt på hver deres side af døren 
i tårnrummets skillevæg. 
 †Klingpung (jf. fig. 39), o. 1800(?), med stofpose 
og skaft med drejet håndtag. †Pengetavle, omtalt 
1814,19 fremgår muligvis af fig. 39 og havde i så 
fald langt skaft.
 Dørfløje. 1) (Jf. fig. 25), o. 1911(?),39 en rundbu-
et plankedør med krydsende vandrette og lod-
rette smedejernsbeslag på ydersiden samt lyse-
grå bemaling. Udvendig i våbenhuset. 2-3) (Jf. 
fig. 56), 1927, fladbuede fyldingsdøre af lakeret 
eg, hængt i et næsten omløbende smedejerns-
beslag med fire vandrette, liljeprydede forgre-
ninger. Forsiden har lodret plankebeklædning. 
Udvendig i tårnets vestfacade og indvendig i 
tårnrummets skillevæg. 
 En udvendig †dørfløj i våbenhuset trængte 1911 
til at blive udskiftet.39

 Orgel (jf. fig. 56), 1985, med fem stemmer, ét 
manual og pedal. Bygget af Bruno Christensen 
& Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Manual (C-
g3): Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 
2'. Pedal (C-f 1): Subbas 16'. Kobling: M-P. Op-
stillet på vestpulpitur med vestvendt spillebord 
og østvendt facade indbygget i pulpiturbryst-
ningen. Facaden, der er tegnet af Ebbe Lehn Pe-
tersen,16 består af prospektpiber i fire rundbuede 
felter. De ydre felter er udformet som tårne med 
krenelering og udgør sammen med den solide, 
murede underbygning en reference til den him-
melske stad. Facaden er bemalet med to lysegrå 
nuancer.
 †Orgel. 1913. Med tre stemmer, ét manual. 
Disposition (C-f 3): Bordun 16', Principal 8', Sa-
licional 8'. Kobling M-M 4'. Svelle.94 Bygget af 
Horsens Orgelbyggeri v/ M. Sørensen. Pneu-
matisk aktion, bælgventilvindlade. Orglet stod på 
pulpitur i vest, med østvendt facade og spillebord 

 Stolestader (jf. fig. 40), 1927,80 opstillet i to ræk-
ker af 13.90 De 111 cm høje gavle er udført som 
empire-pasticher med forbillede i prædikestolens 
fyldinger (ovf.). De prydes således af lodret rifling 
med kvadratiske hjørnerosetter og glat fyldings-
postament, men har desuden lav trekantfronton. 
Der er ryglæn af to profilbrædder og desuden 
bræddepanel langs væggene. Bemaling med lyse-
gråt, på gavlene desuden hvidt og forgyldning. 
 †Stolestader. 1) Behøvede 1725 ‘stor hjælp på 
adskillige steder’.25 2) (Jf. fig. 39), formentlig o. 
1820, idet tilsvarende stole opsattes i størstedelen 
af Gyldensteens kirker på dette tidspunkt. Gav-
lene var pilasterformede, med flad afslutning og 
glatte profillister.91 Der var 25 stole, alle med plan-
keryglæn og løse fodskamler, der 1862 skulle fast-
gøres; ingen låger.10 Et syn 1911 beskrev dem som 
‘meget gamle og umagelige efter nutidens krav’.39

 †Skrifte- og degnestole. 1) Antagelig fra o. 1600. 
Begge stole omtaltes 1817 som ‘upassende’ og 
blev antagelig efterfølgende fjernet.19 Degnesto-
len fandtes ifølge L. S. Vedel Simonsens opteg-
nelser fra 1831 i sognefogedens gård, hvor den 
tjente som skorstensspjæld. Den havde degne-
graffiti, der daterede den til senest o. 1625: »NPS 
1625« ved siden af yngre navnetræk fra 1750-
60: »Jacobus Ephraim Frölich« og »Henrick 
Hövinghof«.92 2) O. 1820(?), to stole med låger 
og træ gulv. De blev begge fjernet fra koret 1863, 
idet præsten fik en ny stol (ndf.), og degnen blev 
anvist plads i et af de forreste stolestader.47 3) 
1863, en præstestol med trægulv indrettet bag 
alteret.10 Den blev 1864 fundet at være for mørk, 
hvorfor man genåbnede, et vindue i apsiden (jf. s. 
5893).47 
 Tre †bænke til børnene nævnes 1818,19 for-
mentlig de samme, som 1862 stod i koret.10

 Løse stole, o. 1950, tegnet af arkitekt Viggo Har-
die-Fischer, i blank eg og med fletsæde. Opstillet 
i tårnrummet.
 Pengeblok (fig. 54), 1800-tallet, med sidestykker 
i andre af Gyldensteens kirker.93 Blokken, af fyr-
retræsplanker, 88×26×18 cm, har profileret dæk-
plade med ét pengeindkast og låge med én lås. 
Under lågen er profillister, mens tilsvarende lister 
ved fodstykket er borte. Lysegrå bemaling; opstil-
let i tårnrummet. Formentlig omtalt 1862.10

Fig. 56. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2019. – Interior looking west.
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ger og et knækket forløb, der følger skillevæg-
gen. Opgang ad en trappe i tårnets sydvesthjørne. 
Indtil ombygningen 1927 hvilede pulpituret på 
fire stolper, mens brystningen havde et lineært 
forløb, og opgang skete ad en centralt placeret li-
geløbstrappe.101 Pulpituret blev måske opsat som 
en gave fra Mads, Marie og Constance Hansen, 
Jullerup Mark (jf. †orgel), idet kirketiendeejeren 
havde afslået at betale for det.102 

 To salmenummertavler (jf. fig. 40), antagelig fra 
1923,103 højrektangulære, 81×60 cm, til hænge-
cifre i fem rækker. Bunden er hvid, mens den 
smalle profilramme er grå.
 To †salmenummertavler (jf. fig. 39), sortmalede 
til kridtskrift, optræder i inventariet 1818.104 Den 
ene var en simpel, glat plade, mens den anden 
havde profilramme med udsavet, svejfet topstyk-
ke og malet frakturskrift: »Før Prædiken« og »Ef-
ter Prædiken«. 
 To lysekroner fra o. 1925 af jernblik opbevares 
i tårnets mellemstokværk. De er snurretopsfor-
mede og har seks elektriske lyskilder i vandrette 
arme. 
 To †lysekroner var købt 1923 i forretningen H. 
Friis på Fisketorvet i Odense.105 De havde otte 
svagt svungne arme i en krans, refleksblomster og 
hængekugle med profilknop; ophængt i skibet.101 
 Væglampetter (jf. fig. 56), 1975, fra firmaet Fog 
& Mørup,16 med skærm af to lodrette, overlap-
pende plader af hvidmatteret, hærdet plast. I kor 
og skib.
 †Hatteknager (jf. fig. 39) blev opsat 1863 og 
1886 flyttet til sydvæggen i skib og tårnrum, over 
mandsstolene.106

 En †ligbåre er nævnt 1814.19

 Klokker. 1) 1875, af stål, støbt af Bochumer Ve-
rein für Bergbau und Gußstahlfabrikation, Bo-
chum (Tyskland).107 Klokken har en diameter på 
70 cm og støberinitialerne »B.V.G.« med versaler. 
Den henstår ude af brug i klokkestokværket med 
sin slyngebom af træ. Klokken var 1881 ophængt 
nær et glamhul.10 Det forlød 1911, at den ikke 
altid var vellydende og var ‘bævende’ ved kraftig 
ringning.39 2) (Fig. 57), 1947, støbt af Jysk Klok-
kestøberi i Brønderslev, diameter 100 cm,107 og 
skænket af Simon Hansen, Jullerup. Halsen har 
omløbende versalindskrift mellem dobbelte li-

mod syd.95 Facaden, der sad let fremskudt i pul-
piturbrystningen, var tredelt med høj midtdel og 
rundbuede felter. Gesimsen havde konsolfrise og 
småtårne i hjørnerne. To sølvplader med grave-
ret skriveskrift, der oprindeligt sad på orgelfaca-
den,96 er nu opsat i tårnrummet. Ifølge den ene 
blev orglet indviet 19. maj 1913 og var skænket 
af Mette Katrine Jensen født Hansen, Jullerup, til 
minde om hendes afdøde mand og søn, begge 
ved navn Jens Jensen (jf. syvstage).97 Den anden 
anfører, at boet efter Mads, Marie og Constance 
Hansen, Jullerup Mark, havde bidraget til orglet, 
hvad der muligvis dækker over et bidrag til pul-
pituret (jf. ndf.).98 
 Pulpitur (jf. fig. 56), 1913, ombygget 1927,99 
vestligst i tårnrummet. Bjælkelaget hviler på en 
muret skillevæg fra 1927 og er desuden indmuret 
i tårnets mure.100 Brystningen har glatte fyldin-

Fig. 57. Klokke nr. 2, støbt 1947 af Jysk Jernstøberi i 
Brønderslev (s. 5912). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 
Bell no. 2, cast in 1947 by Jysk Jernstøberi in Brønderslev
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KILDER OG HENVISNINGER

Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller 
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af 
Melby Kirke. For en oversigt over arkivalier og litte-
ratur samt forkortelser anvendt i Odense Amt i almin-
delighed jf. også s. 52-54 samt 56-59. Henvisninger 
til Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, er angivet som DK, 
efterfulgt af betegnelsen for det pågældende amt; re-
ferencer inden for Odense Amt har dog kun sidean-
givelse.

Arkivalier. Rigsarkivet, København (RAK). Rentekam-
meret, Regnskaber 1433-1559. Fortegnelser over ind-
krævede klokker 1528-29 (Rtk. Regnskaber 1433-1559. 
Fortegnelser over indkrævede klokker 1528-29). 
Danske Kancelli, 1. departement. Brevbog 1816. H17-
21 (DaKanc, 1. dept. Brevbog 1816. H17-21); Journal 
1845. H44-42 (DaKanc. 1. dept. Journal 1845).
 Rigsarkivet, Odense (RAO). Bispearkivet. Skovby 
Herreds breve 1529-1852 (Bispeark. Skovby Her-
reds breve); Synsforretninger og andre indberetninger 
1631-1702 (Bispeark. Synsforretninger 1631-1702); 
Synsforretninger over kirker 1718-35 (Bispeark. Syns-

ster: »Jysk Klokkestøberi i Brønderslev gjorde 
mig, og Simon Hansen Jullerup, skænkede mig 
til Melby Kirke den 19. juni 1947«.108 På legemet: 
»Af Guds naade til Gud ære«. Ophængt i ny vug-
gebom af eg med stålkonsoller, i klokkestolen (s. 
5896).
 †Klokker. 1) Afleveret ved klokkeskatten 1528-
29, vejede 1 skippund og 3 lispund (184 kg).109 2) 
Klokken, der havde en diameter på kun 60 cm 
og en højde på 55 cm,110 blev 1831 omtalt af L. 
S. Vedel Simonsen som ‘den mindste kirkeklokke 
jeg nogensinde har set’.74 Sognets beboere anmo-
dede 1842 om at få en større, der bedre kunne 
høres.110 I første omgang ville kirkeejeren ikke 
imødekomme ønsket, men klokken blev 1844 
kasseret som defekt.111 3) O. 1845, havde 1862 en 
‘god klang’,10 men var 1873 vanskelig at ringe.49

 Mindetavle (fig. 58), o. 1888, for sognepræst 
gennem 41 år, Rasmus Christian Heilmann, *31. 
aug. 1817, †23. aug. 1888, begravet i Sverige. Den 
rektangulære tavle af lysegråt marmor, 52×41,5 
cm, har indhuggede, forgyldte versaler og er ind-
sat i korbuens nordvange i en fladbuet cemen-
tramme, 79,5×58 cm, med relief af krydsede 
palmegrene. Den er bekostet af Ejlby og Melby 
menigheder; et sidestykke findes i Ejlby (s. 5860).
 †Gravsten, o. 1689, over den formuende bonde 
Mogens Hansen i »Becke« (Bækkegård), †1689 i 
sin alders 69. år, som efter kirkeejerens tilladelse 
begravedes i kirken 9. dec. 1689.112 Stenen fand-
tes 1831 borttaget fra kirkens gulv og henlagt i 
sognefogedens gård i Melby.74

 †Muret begravelse eller gravkrypt for præsterne. 
Her blev sognepræst Laurits Madsen Trøstrup be-
gravet 1664 og sognepræst Erik Jacobsen Hvids 
dødfødte søn ‘nedsat’ 1694.113 Begravelsen omta-
les i Danske Atlas som ‘indvendig’114 og i en ind-
beretning til provsten 1813 som en ‘åben’ begra-
velse, det vil formentlig sige en muret begravelse 
med adgang via en lem.115 Den omtales senest 
1817, da det forlød, at ‘især den gamle begravelse’ 
var fugtig.19 Begravelsen var sløjfet før 1831, da L. 
S. Vedel Simonsen beskrev, hvorledes præsternes 
begravelse i en lille udbygning ved nordsiden var 
blevet fyldt op og den derover værende bygning 
fjernet for at spare vedligeholdelsen.116 Der ken-
des dog ingen tilbygning her.

Fig. 58. Mindetavle (s. 5913), o. 1888, for sognepræst 
Rasmus Christian Heilmann (1817-88). Foto Arnold 
Mikkelsen 2019. – Memorial tablet, c. 1888, for the parson 
Rasmus Christian Heilmann (1817-88).
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 Tegninger og opmålinger. NM. J. Vilhelm Pe-
tersen el. Alfred Petersen o. 1885 (forslag til kirke-
gårdsportal); N. P. Jensen o. 1900 (plan); Mogens Clem-
mensen 1911 (opmåling med tilhørende måleblad af 
apsisvindue samt skitse af skibets vestgavl); Knud, Erik 
og Ebbe Lehn Petersens Tegnestue u.å. (plan), 1960 
(tværsnit), 1983 (længdesnit, forslag til orgelfacade).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokrono-
logisk undersøgelse af tagkonstruktion over Melby Kirke, 
Odense Amt, NNU rapport nr. 02, Nationalmuseet 
2020 (Hylleberg Eriksen 2020).

Historisk indledning og omgivelser ved Lasse J. Bendt-
sen, bygningsbeskrivelse ved Kirstin S. Eliasen, inventar 
og gravminder ved Lasse J. Bendtsen, orgler dog ved 
Kristian Lumholdt. Oversættelse ved James Manley 
(engelsk). Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og gra-
fisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet oktober 2021. 

1  Diplomatarium Danicum, udg. af Det danske Sprog- 
og Litteraturselskab, Kbh. 1938-, 2. rk., IV, nr. 163 (1. 
apr. 1295); J. P. Trap, Statistisk-topographisk Beskrivelse af 
Kongeriget Danmark, 5. udg. Kbh. 1953-72, XII, 377. 
Præsten blev desuden tilgodeset med tjenesten ved et 
alter, som testators bror Hamund Litle skulle opføre 
på ‘et passende sted’. Dette alter er muligvis identisk 
med Skt. Laurentius’ alter i Odense Skt. Knuds Kirke 
(s. 90). 
2  Den mulighed nævntes også af L. S. Vedel Simon-
sen. RAO. Vedel Simonsens Samlinger. Skovby Herred.
Ifølge Danske Atlas skulle der have stået en kirke på 
Sdr. Åby mark, østligt i Husby Sogn. Erich Pontop-
pidan og Hans de Hofman, Den danske Atlas I-VI, Kbh. 
1763-81, VI, 1774, 644, jf. Jakob Kieffer-Olsen, Kirke 
og kirkestruktur i middelalderens Danmark, Odense 2018, 
345. I den tilstødende del af ejerlavet Håre vestligst i 
Tanderup Sogn optræder på det ældste matrikelkort 
stednavnet ‘Kirkeresten’.
3 Diplomatarium Danicum nr. 14020524001, online 
siden: 2010, besøgt: 2019-06-17+02:00, URL: http://
diplomatarium.dk/dokument/14020524001. 1348 
nævnes sognepræsten Henneke, muligvis også til 
denne kirke. Diplomatarium Danicum (note 1), 3. rk., 
III, nr. 63-64 (efter 29. sept. 1348).
4 RAO. Bispeark. Skovby Herreds breve. Oplysningen 
om annekspræstegården er ikke medtaget i publika-
tionen af kilden i De ældste danske Arkivregistraturer I-V, 
Kbh. 1854-1910, V, 952.
5 L. S. Vedel Simonsen, Fyens Vilkaar i den saa kaldte 
Grevens Feide med et Chart over Valpladsen paa Øxnebjer-
get, Kbh. 1813, 102.
6 Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold 
1551-1660, udg. af Rigsarkivet, Kbh. 1885-2005, 20. 
juli 1607.
7 1660 fik Erik Quitzow kongetienden af de to sogne 

forretninger 1718-35); Indberetninger om kirker 
og kirkegårde 1812-30 (Bispeark. Indb. om kirker og 
kirkegårde 1812-30); Synsforretninger over kirker og 
præstegårde 1872-98 (Bispeark. Synsforretninger 1872-
98). Odense Amtsprovstis arkiv. Korrespondance ang. 
Lunde, Skam og Skovby herreder 1807-37 (Provstiark. 
Korrespondance 1807-37). Lunde-Skam-Skovby herre-
ders provstis arkiv. Synsprotokol 1844-1922 (Provstiark. 
Synsprotokol 1844-1922); Kirkesyn 1924-49 (Provsti-
ark. Kirkesyn 1924-49). Bogense provstis arkiv. Synspro-
tokol 1904-2000 (Provstiark. Synsprotokol 1904-2000). 
Pastoratsarkivet. Ministerialbog 1655 ff (Pastoratsark. 
Ministerialbog 1655 ff.); Diverse skrivelser angående 
Ejlby-Melby Pastorat 1863-1922 (Pastoratsark. Div. 
skrivelser). Menighedsrådsarkivet. Kirkeprotokol 1862-
1925 (Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925). 
Gyldensteen godsarkiv. Grevskabets kirker 1699-1918 
(Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker 1699-1918); 
Vedr. kirkerne 1803-1907 (Gyldensteen godsark. Vedr. 
kirkerne 1803-1907). Den kgl. Bygningsinspektørs arkiv. 
Sager vedr. kirkebygninger på Fyn 1915-25 (Den kgl. 
Bygningsinspektør. Sager vedr. kirkebygninger på Fyn 
1915-25). Vedel Simonsens Samlinger. Geografiske be-
skrivelser af Fyn. VI Skovby Herreds beskrivelse (Vedel 
Simonsens Samlinger. Skovby Hrd.).
 Kirkens arkiv. Menighedsrådsprotokol 1920-85 (Kir-
kens arkiv. Menighedsrådsprotokol 1920-85); Kirke-
protokol 1925-88 (Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1925-
88). 
 Nordfyns Kommune, Byggesagsarkivet.
 Nationalmuseet (NM). Indberetninger: Mogens Clem-
mensen 1911 (kirkegård, bygning); Chr. Axel Jensen 
1911 (inventar). Manuskripter. C. T. Engelstoft, Kirkerne 
i Fyns Stift, (Tillæg til Jacob Madsens Visitatsbog). Begyndt 
1853.

Fig. 59. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visi-
tatsbog. I RAO. – Sketch of the church in Bishop Jacob 
Madsen’s Book of Visitations.
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33 NM. Indb. ved Mogens Clemmensen 1911. Vindu-
eskvadrenes forskellige størrelse bevirker, at en ombyt-
ning kun har kunnet finde sted ved en fuldstændig 
omsætning af apsidens kvaderfacade.
34 C. T. Engelstoft, Kirkerne i Fyens Stift (Tillæg til Jacob 
Madsens Visitatsbog). Begyndt 1853. Manuskript i NM, 
100.
35 De er formentlig genanvendte sten fra en ældre 
gavltrekant.
36 Mogens Clemmensen omtalte det 1911 som nyt 
(note 33), men ifølge den første indførsel i kirkens 
protokol 1862 var der da ‘et halvt vindue’. RAO. 
Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925. 
37 RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925; 
Bispeark. Synsforretninger 1872-98.
38 Biskop Engelstoft oplyser i sin beskrivelse, at kapel-
let, der ifølge den lokale præst, Sidenius, skulle have 
rummet præstebegravelser, skulle være nedrevet o. 
1800. Engelstoft (note 34), 100.

på livstid. Kancelliets Brevbøger (note 6), 1. okt. 1611, 14. 
aug. 1660.
8 Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet jordegods i Dan-
mark, fra Reformationen til Nutiden, 1535-1765, I-IV. Udg. 
af Rigsarkivet, Kbh. 1892-1955, II, 623 (8. aug. 1687).
9 RAO. Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker 1699-
1918.
10 RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925.
11 Ellen Jørgensen, Helgendyrkelse i Danmark, Kbh. 
1909, 154 med henvisning til L. S. Vedel Simonsen, 
Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Histo-
rie I-IV, Odense 1845-46, I, 61, hvor værnehelgenen 
imidlertid ikke omtales.
12 De tre andre er udmøntet hhv. under Erik 5. Klip-
ping (1259-86), Erik 6. Menved (1286-1319) og Chri-
stian 3. (toskilling 1536). NM. Den Kongelige Mønt- og 
Medaillesamling, Fundprotokol (nr. 1245 og 1276).
13 NM. Korrespondancearkiv; Nordfyns Kommune, 
Byggesagsarkivet.
14 RAO. Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker 1699-
1918; Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925.
15 De kløvede sten er måske tilført ved en omsætning 
1886. RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98.
16 NM. Korrespondancearkiv.
17 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 284-285.
18 RAO. Bispeark. Synsforretninger 1631-1702.
19 RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907.
20 RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925; 
Pastoratsark. Div. skrivelser.
21 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1925-88; NM. Korre-
spondancearkiv.
22 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; Menig-
hedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925; Bispeark. Syns-
forretninger 1872-98.
23 De oprindelige †låger fra 1885/86 var antagelig af 
træ og med udsavet udsmykning (jf. fig. 4).
24  Kirkens arkiv. Menighedsrådsprotokol 1920-85.
25 RAO. Bispeark. Synsforretninger 1718-35.
26 En p-plads samme sted blev anlagt 1973. NM. Kor-
respondancearkiv; Nordfyns Kommune, Byggesagsar-
kivet.
27 Trap 5. udg. (note 1), XII, 377-378.
28 Der anførtes 1886 at være behov for en låge til kir-
kehuset, formentlig fordi det lå på nordsiden, hvor der 
året før var opsat et trådhegn mellem huset og kirke-
gården (s. 5873). RAO. Menighedsrådsark. Kirkeproto-
kol 1862-1925.
29 NM. Indb. ved Mogens Clemmensen 1911.
30 RAO. Provstiark. Korrespondance 1807-37; Gyldens-
teen godsark. Vedr. kirkerne 1803-1907.
31 RAO. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde 1812-
30.
32 Nogle sokkelkvadre med skråkant, der nu sidder 
som sokkel på tårnets sydside, må formodes at hidrøre 
fra skibets gennembrudte vestgavl.

Fig. 60. Måleblad af apsidens vindue (s. 5876) ved Mo-
gens Clemmensen 1911. I NM. – Scale drawing of the 
apse window.
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tre grupper. Den ældste fase består af 41542029 og 
41542089; yngste årring på førstnævnte er dannet 
i 1227 e.Kr. Efter tillæg af årringe i det manglende 
splintved kan det beregnes, at træet, som prøven stam-
mer fra, er fældet ca. 1247 e.Kr. Undersøgeren tolker, 
at denne datering også kan gælde for den anden prøve 
i denne gruppe. Næstældste fase består af 41542039 
og 41542069; yngste årring på sidstnævnte er dannet i 
1517 e.Kr. Der er en splintårring bevaret. Efter tillæg af 
årringe i det manglende splintved kan det beregnes, at 
træet, som prøven stammer fra, er fældet ca. 1536 e.Kr. 
Undersøgeren tolker, at denne datering også kan gælde 
for den anden prøve i denne gruppe. Den yngste fase i 
skibets tagværk består af 41542019 og 41542059. Efter 
tillæg af årringe i det manglende splintved kan det 
beregnes, at træet, som prøven stammer fra, er fældet 
ca. 1556 e.Kr. Denne datering ansås af undersøgeren 
også at gælde for den anden prøve i denne gruppe. 
Af de to prøver fra våbenhusets tagværk (41543019 
og 41543029) var yngste årring på 41543019 dannet 
i 1428 e.Kr. Efter tillæg af årringe i det manglende 
splintved kan det beregnes, at træet, som prøven stam-
mer fra, er fældet ca. 1443 e.Kr. Denne datering ansås 
af undersøgeren også at gælde for den anden prøve i 
denne gruppe.
53 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1904-2000; Kirkens 
arkiv. Menighedsrådsprotokol 1920-85.
54 Kirkens arkiv. Menighedsrådsprotokol 1920-85; 
RAO. Provstiark. Kirkesyn 1924-49.
55 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1925-88; Menigheds-
rådsprotokol 1920-85.
56 I forbindelse med opsætningen af altermaleriet 1948 
fremgik det, at rammen skulle males i overensstem-
melse med alterbordet. Kirkens arkiv. Menighedsråds-
protokol 1920-85.
57 NM, Korrespondancearkiv; RAO. Provstiark. Kir-
kesyn 1924-49; Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1925-88. 
Istandsættelsen blev delvist finansieret ved 3.875 kr. fra 
en basar afholdt af menigheden. Kirkens arkiv. Menig-
hedsrådsprotokol 1920-85.
58 NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen 1911.
59 RAO. Den. Kgl. Bygningsinspektør. Sager vedr. kirke-
bygninger på Fyn 1915-25.
60 Jf. også NM. Indb. ved Mogens Clemmensen 1911.
61 NM. Korrespondancearkiv; jf. også en malet ind-
skrift på bagsiden af rammeværket.
62 Det oprindelige lysmål var 205×165 cm. Efteraars-
udstillingen, Charlottenborg 1935, kat.nr. 291. Maleriet 
er afbildet i sin oprindelige form i Kai Flor, Johannes 
Kragh, Dansk Nutidskunst 1946, 95.
63 Rammen er ifølge malet påskrift på bagsiden tegnet 
af arkitekt Axel Jacobsen og udført af tømrermester H. 
Sørensen og malermester G. Scheffmann-Jacobsen.
64 Maleriet omtaltes 1946 som ‘alterbillede’. Flor 1946 
(note 62), 95.
65 Efteraarsudstillingen, Charlottenborg 1935, kat.nr. 291.

39 RAO. Pastoratsark. Div. skrivelser.
40 RAK. DaKanc, 1. dept. Brevbog 1816. H17-21. Nr. 
1466a, 1. juni 1816.
41 RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98; Provstiark. 
Synsprotokol 1844-1922.
42 Ifølge biskop Engelstoft 1860 var bindingsværks-
væggen da ‘uden på buen’. Engelstoft (note 34), 100.
43 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922.
44 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1925-88. 
45 RAO. Provstiark. Kirkesyn 1924-49.
46 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1904-2000; Kirkens 
arkiv. Kirkeprotokol 1925-88.
47 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; Menig-
hedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925. 
48 RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925; 
Bispeark. Synsforretninger 1872-98; Provstiark. Syns-
protokol 1844-1922.
49  RAO. Bispeark. Synsforretninger 1872-98.
50  RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925; 
Provstiark. Synsprotokol 1844-1922.
51 Engelstoft (note 34), 100; RAO. Menighedsrådsark. 
Kirkeprotokol 1862-1925; Provstiark. Synsprotokol 
1844-1922.
52 Hylleberg Eriksen 2019. Der blev i alt udtaget 17 
prøver som boreprøver fra apsidens, korets, skibets 
og våbenhusets tagværk. Alle de borede prøver er 
udtaget gennem splintveddet, som var bevaret på en 
af prøverne, men smuldret bort på de øvrige. Ingen 
af de henholdsvis to og fem udtagne prøver fra apsis 
og kor kunne dateres. Syv af de otte udtagne prøver 
fra skibets tagværk kunne dateres; de fordeler sig i 

Fig. 61. Skibets vestgavl (s. 5882). Skitse af Mogens 
Clemmensen 1911. – Sketch of west gable of the nave. 
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min Sidenius, sognepræst i Særslev 1804-54. Engelstoft 
(note 34), 100.
76 Dahlins tavler findes i Rørup (Vends Hrd.), Verninge 
(s. 3233), Østrup (s. 4968), Klinte (s. 5540) og Ejlby (s. 
5844) foruden en ældre tavle i Hjadstrup (s. 5006), som 
han har nystafferet og dertil rimeligvis en tabt tavle i 
Stenstrup (DK Svendborg 2144).
77 Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før 
1870, I-III, revideret og udvidet udg. ved Bo Bramsen 
m.fl., Kbh. 1979-82, II, 130-31.
78 Bøje 1979-82 (note 77), nr. 4303.
79 Den ene stages lysetorn (‘tappen’) var 1893 løs og 
blev loddet. RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 
1862-1925.
80 NM, Korrespondancearkiv; RAO. Provstiark. Kirke-
syn 1924-49.
81 Jf. DK Vejle 1426; Lise Gotfredsen og Hans Jørgen 
Frederiksen, Troens Billeder, 2. udg., Herning 1993, 261. 
Chr. Axel Jensen opfattede dem som løver. NM. Indb. 
ved Chr. Axel Jensen 1911.
82 Ulla Haastrup, »Bemalede romanske døbefonte i det 
middelalderlige Danmark«, hikuin 22, 1995, 23.
83 Mackeprang foreslog, at kalkskuder kunne have 
transporteret rankefontene til Fyn. M. Mackeprang, 
Danmarks middelalderlige Døbefonte, Kbh. 1941, 14-15, 
140, 299-305.
84 Francis Beckett, Danmarks Kunst I-II, Kbh. 1924-26, 
I, 248. Også H. K. Hein opfattede fonten som ‘Hor-
ders’ værk, mens den ikke er nævnt i Weilbachs Kunst-
nerleksikon, formentlig som et led i en opløsning af 
værkstedet. H. K. Hein, Horder – en romansk stenmester, 
Romanske Stenarbejder 3, Højbjerg 1986, 67; Søren 
Bo Christensen, »Horder«, Sys Hartmann (red.), Weil-
bachs Kunstnerleksikon, 4. udg., 3, Kbh. 1995, 409.
85 Johnny Roosval, Studier i Danmark, Stockholm 1918, 
52-53; Beckett 1924-26 (note 84), I, 247-48; Mackeprang 
1941 (note 83), 303-305.

66 Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1925-88; Menigheds-
rådsprotokol 1920-85; NM. Korrespondancearkiv.
67 Dolcis maleri findes i Musei di Strada Nuova, 
Genova (inv.nr. PB 267). Faber har formentlig benyttet 
en grafisk reproduktion som forlæg, der kunne f.eks. 
være tale om Jakob Felsings kobberstik fra 1828 (Bri-
tish Museum, nr. 1917,1208.785).
68 Generelt er maleriets farveholdning desuden var-
mere end originalen.
69 Engelstoft (note 34), 100. Maleriet er ikke nævnt i 
Weilbach. Hannemarie Ragn Jensen, »Christoffer 
Faber«, Weilbachs Kunstnerleksikon, 4. udg., II, Kbh. 
1994, 268.
70 Uden for Gyldensteens domæne har Faber, bortset 
fra Østrup (s. 4969), primært leveret altermalerier til 
sin nordøstfynske hjemstavn: Kerteminde (s. 1952), 
Drigstrup (s. 4097), Rynkeby (s. 4441), Revninge (s. 
4502) og Mesinge (s. 4620). De to sidstnævnte er for-
svundet.
71 »Tafflen: S. Franciscus paa malit met nogre andre 
Muncke om, oc paa Fløyelen ocsaa«. Rasmussen og 
Riising 1995 (note 17), 284-285.
72 Jf. Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks middel-
alderlige altertavler, Odense 2010, 631; sml. en malet 
altertavle fra Nordrhein-Westfalen o. 1500, der viser 
historien om Frans’ stigmata i midtfeltet og andre fran-
ciskanerhelgener på sidefløjenes første og anden stand. 
Frank Günter Zehnder, Katalog der Altkölner Malerei, 
Kataloge des Wallraf-Richartz-Museums, XI, Köln 
1990, 520-28.
73 Frans optræder som underordnet figur på altertav-
lerne i Odense Domkirke (s. 459), Horsens Kloster-
kirke (DK Århus 5769), Ulkebøl (DK Sjyll 2336) og 
Vester Alling (Randers Amt). Jf. Plathe og Bruun 2010 
(note 72), 1372.
74 RAO. Vedel Simonsens Samlinger. Skovby Hrd.
75 Engelstofts oplysninger stammer antagelig fra Benja-

Fig. 62-63. Pantere eller løver, relieffer på romansk døbefont (s. 5906, jf. fig. 48). 62. Foto Erik Moltke 1937. 63. 
Foto M. Mackeprang 1903. – Panthers or lions, reliefs on Romanesque font (cf. fig. 48)
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Orglet indviedes 19 Maj 1913 2 Aar efter sidstes 
Begravelse«. Jf. også RAO. Gyldensteen godsark. Grev-
skabets kirker 1699-1918.
98 Indskriften lyder: »Af Boet efter Mads, Marie og 
Constance Hansen Jullerup Mark, er givet et Beløb til 
Kirkens Orgel«.
99 NM. Korrespondancearkiv; RAO. Provstiark. Kirke-
syn 1924-49.
100 Ifølge Ebbe Lehn Petersen. NM. Korrespondance-
arkiv.
101 Jf. foto B2613 i Søndersø & Omegns Lokalhisto-
riske Arkiv.
102 RAO. Gyldensteen godsark. Grevskabets kirker 1699-
1918; Pastoratsark. Div. skrivelser.
103 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1904-2000; Menig-
hedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925.
104 RAO. Gyldensteen godsark. Vedr. kirkerne 1803-
1907; Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925.
105 Kirkens arkiv. Menighedsrådsprotokol 1920-85; 
RAO. Den. Kgl. Bygningsinspektør. Sager vedr. kirke-
bygninger på Fyn 1915-25.
106 RAO. Provstiark. Synsprotokol 1844-1922; Menig-
hedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925. Jf. foto B2613 i 
Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv.
107 Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Højbjerg 
1996, 57.
108 Jf. Kirkens arkiv. Menighedsrådsprotokol 1920-85.
109 RAK. Rtk. Regnskaber 1433-1559. Fortegnelser over 
indkrævede klokker 1528-29.
110 RAO. Bispeark. Skovby Herreds breve.
111 RAO. Bispeark. Skovby Herreds breve; RAK. DaKanc. 
1. dept. H44. Journaler 1845. 6. sept. 1845.
112 RAO. Pastoratsark. Ministerialbog 1655 ff.
113 Laurits Madsen Trøstrups efterfølgere blev begravet 
i Ejlby (s. 5868, note 119). RAO. Pastoratsark. Ministe-
rialbog 1655 ff.
114 Danske Atlas (note 2), VI, 1774, 616.
115 RAO. Provstiark. Korrespondance 1807-37.
116 RAO. Vedel Simonsens Samlinger. Skovby Hrd., jf. 
også Engelstoft (note 34), 100.

86 Rosetsmykkede bækkener, dog ikke nødvendigvis af 
eksakt samme type, markedsførtes 1471, hvilket frem-
går af en vareliste fra den nürnbergske handelsmand 
Hans Praun, der nævner bl.a. »rosen beck«. Horst Pohl, 
»Das Rechnungsbuch des Nürnberger Grosskaufmanns 
Hans Praun von 1471 bis 1478«, Mitteilungen des Vereins 
für Geschichte der Stadt Nürnberg 55, 1967-68, 128.
87 Indskriften, der er tydet som »mlvcave« (jf. s. 
3782 note 107), blev 1911 læst svagt afvigende som 
»mjvcave« af Chr. Axel Jensen. NM. Indb. ved Chr. Axel 
Jensen 1911. 
88 RAO. Menighedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925; 
Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1925-88.
89 Både menighedsråd og synsmænd ønskede 1907 
stolen malet, men hvis dette blev efterkommet, var der 
i så fald tale om atter en egetræsådring. RAO. Menig-
hedsrådsark. Kirkeprotokol 1862-1925; NM. Indb. ved 
Chr. Axel Jensen 1911.
90 Der var oprindeligt 2×15 stolestader, men ved fjer-
nelsen af to stolestader i hver række er der i nyere tid 
indrettet et fleksibelt område i tårnrummet. 
91 Samme forenklede pilasterskema fandtes i Grindløse 
(s. 5606) og Ejlby (s. 5854), mens en anden variant med 
en ophøjet, glat pilaster i næsten hele gavlens bredde 
fandt anvendelse i Uggerslev (s. 5329), Nørre Højrup 
(s. 5403), Klinte (s. 5551), Guldbjerg (s. 5761), Nørre 
Sandager (s. 5800) og Særslev (s. 5968).
92 RAO. Vedel Simonsens Samlinger. Skovby Hrd., jf. også 
L. S. Vedel Simonsen, Samlinger til den fyenske Herregaard 
Elvedgaards Historie I-IV, Odense 1845-46, IV, 42.
93 Guldbjerg (s. 5762), Ejlby (s. 5854) og Særslev (s. 
5970).
94 Kassationsrapport i NM. Korrespondancearkiv. 
95 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
96 Jf. NM. Korrespondancearkiv.
97 Pladens indskrift lyder: »Gaardejer, Sognefoged, Dan-
nebrogsmand Jens Jensens Enke Mette Katrine, født 
Hansen, skænkede Melby Kirke dette Orgel til Minde 
om sin afdøde Mand og deres afdøde Søn Jens Jensen. 

MELBY CHURCH 

The church is built on regular hilly terrain and 
is located on the southern outskirts of Melby (cf. 
fig. 3). Beyond this the parish only includes the 
village of Jullerup.

 The church is thought to be mentioned in a 
will of 1295, but is earliest mentioned with cer-
tainty in 1402. The church was annexed to Ejlby 
(p. 5821) as early as the Catholic era. No later than 
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can be dated to the 1420s. Presumably in connec-
tion with the planned vaulting-over of the nave, 
the western pediment was renewed. The gable is 
decorated with two tall, narrow, pointed-arched 
recesses, the bottoms of which were whitewashed 
(fig. 21). In the southern one a later opening has 
been broken through. giving access to the loft of 
the nave. The vaulting of the nave is two bays of 
cross-vaults that have straight-edged half-brick 
ribs, and which are borne by double-bevelled 
piers. In the east, in connection with the vault-
ing-over of the chancel arch, ledges must have 
been installed for the vaulting of the nave, where, 
unlike the rest of the nave, there is no wall rib. The 
wall rib in the west is slightly narrower than the 
tower arch, which suggests that the vaulting of the 
nave is older than the opening to the tower arch. 
A porch (cf. fig. 25) of brick was built outside 
the north door of the nave. In the north gable 
there was a segmentally round-arched door with 
half-brick arches in a pointed-arched tympanum. 
On both sides of the door there is a recess, with 
the corbelled pediment decorated with a recess. 
The roofing of the porch could be dated by the 
dendrochronological analysis to c. 1443, which 
may well be the date of the erection of the porch. 
A tower in the west (figs. 1, 6 and 26) which is 
as wide as the nave and a little shorter on the 
east-west axis, rises through three floors and has a 
gable in the east and west. A segmentally arched 
door with a tall pointed-arched tympanum with 
half-brick bevelling in the west (cf. fig. 26) is pre-
sumably original, but has been rebuilt. An origi-
nal tall segmentally arched window with outside 
half-brick bevelling and inside bevelling on the 
south side of the tower was bricked-up, but was 
re-opened and rebuilt in 1926. A †storeroom 
was installed in the tower interior before 1820. 
Around 1913 the interior was divided by a par-
tition wall into an eastern and a western part. In 
the eastern part an organ loft was placed. Around 
1926 the former porch was turned into a mortu-
ary chapel, while the porch function was moved 
to the tower interior. This now has a partition wall 
on which there is an organ gallery divided into an 
eastern and a western part opening into the nave 
with a wide, pointed-arched opening (cf. fig. 56). 

the Reformation the church became Crown pro-
perty. In 1687 the chief diocesan officer Helmut 
Otto von Winterfeldt of Jerstrup acquired the 
advowson. Later the church belonged to Jerstrup 
and was included when the main estate was taken 
over in 1804 by the Gyldensteen manor. From 
there it passed into freehold in 1917.

Building. The Romanesque church consists of a 
nave with a narrower chancel and apse. The apse 
has profiled footing with an upper element with 
grooving and a lower one with chamfering (p. 
5630, fig. 6), while the chancel only has an ele-
ment with chamfering and the nave must be sup-
posed also to have had a now earth-covered foot-
ing with chamfering. The apse, chancel and the 
easternmost part of the nave are built with granite 
ashlars, while the remaining part of the nave is 
built in raw fieldstone above a course of ashlars. 
The †north door of the nave (cf. figs. 11-12) is well 
preserved, but the opening is bricked up. Of the 
†south door, which is bricked up on the external 
face of the wall and partly replaced by a window 
(cf. fig. 13), the ashlar-built side pieces of a c. 140 
cm wide door are visible on the south side of the 
nave. In the interior it stands as a niche (fig. 13). In 
the middle of the apse there is an original, round-
arched, double-bevelled window (figs. 10, 14-15 
and 60) with a monolithic lintel with bevelling 
and side members decorated with three-quar-
ter columns with capitals and bases. Each of the 
flanking walls of the chancel has a window that 
was installed later; the interior of the church is of 
raw fieldstone. The apse was originally covered by 
a half-dome vault of fieldstone, most of which has 
later been rebuilt in brick. Both chancel and nave 
originally had flat ceilings. The oldest of the Late 
Medieval changes are at the eastern end of the 
church, where the apse arch and vaulting as well 
as the chancel arch were rebuilt, and the chan-
cel was vaulted over. The vaulting of the chan-
cel is a cross-vault with profiled half-brick ribs 
(fig. 19). Related chancel vaulting is known from 
the churches in among other places Fraugde (p. 
3523), Lunde (p. 5038), Lumby (p. 5093), Skamby 
(p. 5420), Klinte (p. 5510) and Særslev (p. 5927). 
Among these the vaults in Fraugde and Klinte 
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dish of brass (fig. 49) is a Nuremberg work from 
the 1500s and is decorated with a rosette and vine 
ornamentation; it bears the initials of an earlier 
secular owner (fig. 52). A Communion table panel 
from c. 1600 (fig. 41) has flat-relief arcade deco-
ration like that of the Communion table panel 
in Ejlby. The altar candlesticks from c. 1635 (fig. 
47) are closely related to candlesticks in Ejlby (p. 
5848) and Klinte (p. 5546). The poor box from the 
1800s (fig. 54) has counterparts in other churches 
of the Gyldensteen territory. The pulpit from c. 
1820 is in the Empire style (fig. 53). Two money 
boxes come from c. 1850. A bell of steel (no. 1), 
cast in 1875 in Bochum, Germany, lies unused. 
The Communion set from 1877 (fig. 45) is the 
work of the Odense goldsmith Laurids Grønlund. 
A baptismal jug of pewter was supplied in 1884 by 
the Copenhagen pewterer Arendal Høy and has 
many counterparts in the region; an altar jug of 
porcelain from Bing & Grøndahl was acquired at 
about the same time. A wine skimmer (fig. 46) was 
made around 1887 by the goldsmith Lars Rasmus 
Rasmussen in Bogense, while a wafer box of silver 
plate (fig. 46) was supplied c. 1889 by the Copen-
hagen factory H. C. Drewsen. A seven-branched 
candelabrum was donated in 1913. The same year 
the gallery was set up (rebuilt in 1927). The altar 
painting by Johannes Kragh (1870-1946), Christ 
and the Woman Taken in Adultery (fig. 43), was done 
in 1916, but not set up in the church until 1948. 
The hymn boards are presumably from 1923, 
while the altar rail and pews are from a major re-
furbishing in 1927 done by Lorens Andresen and 
Knud Brücker. The present bell (no. 2) was cast 
in 1947 by Jysk Klokkestøberi, Brønderslev (fig. 
57). The altarcloth from 1962 was sewn by the 
organist Martha Hansen. The organ with its five 
stops was built in 1985 by Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl.

The intermediate floor has no openings except 
an †overdoor in the western part of the north side 
(cf. figs. 28 and 29). The door presumably had to 
be reached by way of a free-standing staircase. On 
the north, west and south sides the belfry floor has 
two low, segmentally arched, bevelled openings, 
while two, also segmentally arched and bevelled 
openings in the east, are considerably taller. The 
corbelled gables (cf. figs. 1, 6 and 26) are deco-
rated with rows of sawtooth courses and recess-
es. A †south chapel was built in the Late Middle 
Ages outside the eastern part of the nave (cf. fig. 
30). There are visible traces of the arcade into the 
nave, and of vaulting of the chapel, and remains of 
its flanking walls now function as buttresses. The 
chapel was still preserved at the time of Bishop 
Jacob Madsen’s inspection in 1590, when he says 
that its roof was in very poor condition, but it 
does not seem to be mentioned in later sources. 
It is therefore unknown when it was demolished. 
Medieval roofing is preserved above the apse, 
chancel and nave. The apse and chancel could not 
be dated by the dendrochronological analyses, but 
six of the eight samples from the nave could be 
dated to 1247, 1536 and 1556 respectively. The 
roofing of the porch could be dated to c. 1443, 
which may well correspond to the erection of the 
porch. The roofing of the tower, in deal, is more 
recent. As early as the visitation of Bishop Jacob 
Madsen in 1590 the church had tile roofing ex-
cept for the roofing of the apse, which was more 
or less missing. 

Furnishings. The oldest item of furnishing is the 
Romanesque, vine-ornamented font (fig. 48), 
which is of the ‘Djursland type’ like the fonts in 
the neighbouring churches Ejlby (p. 5849) and 
Særslev (p. 5964). A brick-built Communion ta-
ble is also thought to be medieval. The baptismal 


