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Fig. 1. Prospekt af Svendborg set fra øst. Malet af Viggo Fauerholdt 1864. I privateje. – View of Svendborg seen from
the east. Painted by Viggo Fauerholdt in 1864.

Vor frue kirke
svendborg
noter s. 380
Historisk indledning. Kirken ligger på en bakke
nord for Torvet midt i den middelalderlige by.1
Øst for kirken løber hovedstrøget Møllergade og
vest for findes Fruestræde; herfra er der via det
smalle Frue Kirkestræde køreadgang til kirkepladsens nordside. Gående kan desuden benytte
en trappe fra Torvet.
De ældste dele af den nu stående kirke er opført i 1200-tallets første halvdel. Kirken nævnes
første gang 1337 i forbindelse med indstiftelsen
af en sjælemesse, og det fremgår, at den var sognekirke.2 Samme kilde anfører, at kirken var viet til
Vor Frue (»beate uirginis«), men såvel sognestatus

Danmarks Kirker, Svendborg

som indvielse har formentlig ældre hævd.3 Ifølge
en senere tradition var kirken opført på ruinerne
af borgen Swineburgh, der muligvis blev ødelagt
1253.4 Arkæologiske undersøgelser synes dog at
have afkræftet denne teori (jf. ndf. og s. 265).5
Det lader sig næppe heller afgøre, hvorvidt den
nuværende kirke har afløst en ældre bygning på
stedet.6
Af de to sognekirker synes Vor Frue i senmiddelalderen og på reformationstiden at have været
den mest betydningsfulde i byens religiøse liv.
Den rummede mindst otte altre mod Skt. Nikolajs fire, ligesom dens årlige pengeindtægter var

17

258

svendborg · VOR FRUE KIRKE

Fig. 2. Prospekt af Svendborg set mod sydøst. Radering af Søren Læssøe Lange o. 1800. – View of Svendborg seen
towards the south east. Etching by Søren Læssøe Lange, c. 1800.

dobbelt så store. Tilsvarende var der i hvert fald
fire gilder blandt alterstifterne i Vor Frue Kirke
mod to i Skt. Nikolaj. I den senere middelalder
afspejles Vor Frue Kirkes mere fremtrædende status også rent bygningsmæssigt i opførelsen af udog tilbygninger (kor og korsarme).7
Senest fra senmiddelalderen fandtes byens administrative centrum i området ved Vor Frue
Kirke. Således lå rådhuset umiddelbart syd for
kirkebakken ved den grund, hvor man 1527 besluttede at anlægge en ny torveplads (jf. ndf.), og
1576 opførtes et nyt rådhus tæt ved det gamle.8
Byens ting var formentlig placeret i samme område.9 Den højtliggende kirke har endvidere været benyttet som sømærke.10
Ejendomme. I senmiddelalderen havde kirken
rettigheder i flere gårde i byen ud over det gods,

som hørte til altrene.11 Af et tingsvidne 1543 fremgår, at kirkens adkomstbreve på ejendomme for
størstedelens vedkommende bortkom under Grevens Fejde, ‘da byen blev spoleret og udplyndret’.
Dokumentet opregner en bod og 12 jorder, som
kirken mente at have ejendomsret til.12
Kirken efter reformationen. Da Jacob Madsen besøgte Svendborg i 1589, fandt han, at begge sognekirker var ‘passelig(e) ved bygning med tegl’,
men at de havde ganske ringe underhold. Han
fremhævede desuden Vor Frue Kirkes beliggenhed på en høj bakke.13 Det er uvist, i hvilket omfang 1600-tallets tilbagevendende krige berørte
kirken, men 1682 var den angiveligt, ligesom Skt.
Nikolaj Kirke, i elendig forfatning.14 I 1700-tallet
blev bygningen istandsat flere gange, bl.a. 1738,
da tårnet blev repareret for 300 rigsdaler, hvoraf
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de 80 var indsamlet blandt menigheden.15 1741
blev kirkens tilstand alligevel beskrevet som ‘fattig og slet’, ligesom den indvendigt trængte ‘højligt’ til reparation.16 1755 beskrev sognepræsten
Gregers Hiort kirkens tilstand som ‘maadelig (…)
den kunne være en prydelse for Svendborg, hvis
den blev oppyntet og havde et smukkere spir efter den nye facon’,17 et ønske, der blev opfyldt få
år senere (s. 305). 1884 blev kirken underkastet
en hovedrestaurering ved arkitekt Ove Petersen.
2003-04 gennemførtes en restaurering af kirkens
indre.
Kirkens regnskabsbøger er bevaret fra 1569, men
indeholder i de første godt hundrede år hovedsageligt oplysninger om ejendomsretten til forskellige jorder og begravelser med mere. Noteret
er også navnene på kirkens to værger, der ud-
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skiftedes med få års mellemrum. Fra 1702 blev
værgemålet varetaget af en enkelt person. Deciderede regnskaber med udførlige oplysninger om
indtægter og udgifter er først anført fra 1675. Fra
det tidspunkt er det muligt at følge nyanskaffelser,
reparationer og vedligeholdelsesarbejder, ligesom
kilderne giver glimt af dagliglivet ved kirken.
1634 ejede kirken en ambolt, som blev optegnet
i inventariet for dette år, og hvoraf den havde en
lejeindtægt på 4 mark.18 1675 blev der indkøbt
12 kander øl til de mænd, der synede kirkebygningen.19 1705 klagede præsten Poul Jacobsen
Langeland over, at han på grund af ‘indfaldende
vinde, sne og slud’ ikke havde kunnet stå i våbenhusets dør, når kvinder indførtes i kirken efter barsel.20 Natten mellem den 25. og 26. august
1835 holdt fire mand vagt ved kirken, da en pen-

Fig. 3. Kort over Svendborg. Tegning af G. Heiberg 1819 i Joachim Begtrups Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg
Kjøbstæd, Odense 1823. – Map of Svendborg. Drawing by G. Heiberg, 1819.
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Fig. 4. Svendborg set fra sydvest. Ukendt maler o. 1850. I Svendborg Museum. – Svendborg seen from the south west.
Unknown painter, c. 1850.

geblok var blevet brudt op, og man formodede, at
gerningsmanden skjulte sig på hvælvingerne.21
Det påhvilede kirken at vedligeholde sognets
præstegård i Fruestræde, indtil det i 1741 bestemtes, at boligen skulle tilhøre præsten.22 Sammen
med Skt. Nikolaj Kirke varetog man desuden
vedligeholdelsen af byens latinskole, som var
indrettet i vestfløjen af det tidligere Gråbrødre
Kloster.23 I slutningen af 1700-tallet havde kirken
endvidere udgifter til den såkaldte munkebrønds
vedligeholdelse.24

Gudstjenesteskikke m.m. 1541 bestemtes, at sognepræsten eller hans kapellan skulle prædike i
†Klosterkirken hver onsdag. Kapellanen skulle
desuden prædike hver tirsdag i Vor Frue Kirke,
og sognedegnen, der også var hører ved latinskolen, skulle sammen med sine peblinge synge ottesang ved begge prædikener. For denne tjeneste
blev kapellanen tillagt renten af Skt. Annas og
Skt. Knuds altre, mens sognedegnen skulle nyde
indtægt af Skt. Peters og Skt. Hans’ altre samt Vor
Frues Kapel.25 1680 blev kapellaniet ved Vor Frue
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Fig. 5. Svendborg set fra Ørkildsbakke. Malet af C. A. Kølle 1847. I Svendborg Museum. – Svendborg seen from
Ørkildsbakke. Painted by C. A. Kølle in 1847.

Kirke nedlagt og sognepræsten fritaget for at
prædike i †Klosterkirken.26 Når kirkens blok blev
åbnet ved juletid, modtog præsten ‘efter gammel
skik’ 4 mark.27
Anneksforhold. 1541 var Egense Kirke anneks
til Vor Frue,28 og på et tidspunkt må også Tved
Kirke være lagt ind under denne. I 1554 bestemtes, at kirken i Tved skulle lukkes og menigheden
i stedet søge Vor Frue, ligesom landsbykirkens
ornamenter skulle komme bykirken til gode.29
Efter klager fra sognemændene blev Tved Kirke
dog genåbnet 1558 som anneks til Skårup Kirke.30 Samtidig blev kongetienden af Skårup Sogn
tillagt sognepræsten ved Vor Frue, og det bestemtes, at ‘de klokker, tavler og andre ornamenter,
som kirkeværgerne for Vor Frue Kirke har ført
fra Tved Kirke til Svendborg, bestandig må blive
ved kirkerne der’.31 1987 blev Fredens Sogn udskilt af Vor Frue Sogn.
Patronatsret. Patronatsretten lå formentlig som
vanligt hos kongen (jf. s. 77).

Arkæologiske udgravninger. Der har kun været
foretaget få, mindre udgravninger ved kirken.
Disse har primært haft til hensigt at afklare, hvorvidt borgen Swineburgh har ligget på kirkebakken forud for kirkebyggeriet (s. 265).
1972 udførte man i forbindelse med projekt
Middelalderbyen ved Odense Universitet en ræk
ke undersøgelser på og neden for kirkebakken.
Der blev lagt søgegrøfter ved nord- og sydsiden
af kirken såvel som på Torvet neden for bakken.32
I sidstnævnte grøft kunne man konstatere kirkebakkens oprindelige udstrækning, men intet
tydede på, at den skulle have været befæstet.33 I
udgravningerne på toppen fremkom heller ikke
spor af en bebyggelse, som kunne have gået forud
for kirken. Man fandt til gengæld mange begravelser og affald fra kirkebyggeriet.33
1985 undersøgtes grunden Fruestræde 8. Man
fandt her spor af, at nordsiden af kirkebakken i
højmiddelalderen var afgravet og udjævnet, og at
der først efterfølgende opstod bebyggelse på om-
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Fig. 6. »Prospect af Frue Kirke i Sve(n)dborg«.Tegnet af guldsmed Olaus Arthedius 1851. I privateje. – »View of Frue
Kirke in Sve(n)dborg«. Drawn by the goldsmith Olaus Arthedius in 1851.

rådet. Teorien om borgen på kirkebakken syntes
hermed afkræftet (jf. også s. 66).34
2003 udførte Svendborg Museum en udgravning inde i kirken i forbindelse med restaureringen. På overgangen mellem kor og skib fandt
man fundamenter af †triumfmuren (jf. s. 289).
En mønt fra o. 1200 kan muligvis markere begyndelsen på byggeriet af kirken, men mønten
havde ikke nogen direkte relation til fundamentet.35
Mønter. I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser i kirken 2003 fandt man 41 mønter
fra middelalderen og frem til 1800-tallet. Den
ældste mønt stammede som nævnt fra o. 1200,
slået under enten Knud VI eller Valdemar Sejr.36

middelalderlige altre mv.
Hovedkilden til viden om kirkens ni altre (inklusive højalteret) er en liste over altrene og deres
årlige indtægter, som formentlig kan dateres til
1537 eller umiddelbart herefter.37 Hertil kommer enkelte ældre omtaler, tidligst 1337. Kirken
kan dog have haft flere altre end de her anførte,
ligesom den tilsyneladende har rummet mindst
et kapel.
Det er bemærkelsesværdigt, at mindst fire, måske fem af de otte kendte sidealtre var knyttet til
gilder i byen. Det ældst kendte var Skt. Knuds Alter, omtalt 1337 og knyttet til byens Skt. Knudsgilde, mens det rigeste var Skt. Hans’ Alter, der var
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stiftet af gildet for guldsmede, remmesnidere og
sværdfegere før 1475 (jf. ndf.). Af de øvrige altre
vides Skt. Annas Alter at være stiftet af købmændenes Skt. Annagilde og Kollokviealteret af byens
kollokviegilde, mens Hellig Kors’ Alter muligvis
har haft en tilknytning til Skt. Hjælpers gilde (jf.
ndf.). Stifterne af de tre resterende altre, der var
viet til Maria Magdalene, Skt. Peter og Vor Frue,
kendes ikke.38 1541 blev indtægten af altergodset
fordelt mellem kapellanen og sognedegnen.39
Skt. Hans’ Alter fandtes i kirkens sydside, mens
de øvrige altre ikke er stedfæstet. Det samme
gælder Vor Frue Kapel.
Skt. Annas Alter var oprettet af købmændenes
gilde. Gildet var angiveligt stiftet Skt. Jakobs
dag (25. juli) 1444,40 men havde muligvis allerede eksisteret en tid forinden.41 1498 omtales
Nis Esbernsen, Hans Hack og Per Tywrneburgh
som alterværge og lensmænd til alteret.42 Alteret
vides at have modtaget en del gaver. Således testamenterede Knud Bysvend og hustru Marine
1502 deres hus i rådhusets gård til købmandslavet som sjælegave,43 og 1503 tilskødede rådmand
Oluf Keryrth halvparten af en gård i Møllergade
til købmandsgildet mod, at dette lod afholde
en ugentlig messe ved Skt. Annas Alter.44 Knud
Jensen og hustru skænkede en gård til alteret i
1516,45 og 1526 overdrog skomager Jes Madsen
en grund og gård i Møllergade til gildet, hvoraf
årligt skulle gives 2 mark til gudstjeneste ved alteret.46
	O. 1537 havde Skt. Annas Alter en årlig indtægt
på 15 mark 12 skilling.47 1541 blev indtægten tillagt kirkens kapellan.48 1552 blev forhenværende
sognepræst Hans Gaas tilkendt en jord med et
hus, som hans forældre havde givet til Skt. Annagildet, mod en årlig afgift på 3 mark til kapellanen.49
Skt. Hans’ Alter. Alteret var stiftet af gildet for
guldsmede, remmesnidere og sværdfegere,50 og det
var tilsyneladende kirkens rigeste. 1475 pantsatte
Jeppe Fynbo og hustru Johanne Pedersdatter
halvparten af en gård i Skattergade til alteret.51
I 1480’erne modtog alteret rige gaver.52 1481
skænkede Axel Valkendorf til Glorup således en
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gård i byen, som han havde købt af gråbrødreklostret, mod at der hver tirsdag skulle afholdes
messe for ham selv, hans hustru og hans forældre,53 og samme år gav rådmand Nis Hay og hustru Karine Jepsdatter gods til alteret mod afholdelse af hele seks ugentlige messer. Desuden
fik parret patronatsret, så længe de levede.54 1484
omtales en testamentarisk gave, som en kvinde,
»Guner« (Gunnur), gift med Herman, havde
skænket kirken og alteret.55 1485 gav Hans
Guldsmed og hustru Mette to huse i byen til
kirken, hvoraf sognepræsten årligt skulle give 2
mark til Skt. Hans’ Alter. For disse penge skulle
alterkapellanen hver fredag holde messe for ‘min
sjæl og begge mine hustruers sjæle og alle vore
børns sjæle og alle vore kære forældres sjæle’.56
1527 solgte alteret en gård til byen. Gården, der
lå ‘sønden næst rådhuset’, skulle nedbrydes og
grunden udlægges til et ‘evigt akseltorv og almindeligt marked’.57 O. 1537 blev alterets årlige
indtægt opgjort til 23 mark 2½ skillling.58Alteret
fandtes i kirkens søndre side,59 formentlig i sønd
re korsarm.60
Hellig Kors’ Alter. 1485 tilskødede Jacob Bast og
hans søster Anne, Hans Hundertmarks hustru,
en gård til alteret.61 Alterets indtægt blev o. 1537
opgjort til 3 mark og et byhus.47 Det kan muligvis have haft tilknytning til byens Skt. Hjælpers
Gilde.62
Højalteret var sandsynligvis ligesom kirken viet
Vor Frue.
Skt. Knuds Alter. 1337 gav Tyge Vindsen (til Held
agergård) og hustru Arlug midler til, at byens
Skt. Knudsgilde to gange årligt skulle afholde
en sjælemesse med ‘messer, purpur, lys og hvad
der ellers har været sædvane i samme gilde fra
arilds tid’.63 Alteret må således allerede da have
eksisteret i en årrække. 1417 oprettede biskoppen i Odense, Johannes Ovesen, et vikarie ved
Knudsgildets alter mod årlige messer for sig og
sine venner.64 1448 og 1457 blev henholdsvis en
bod og en gård i byen tilskødet alteret,65 og 1462
pantsattes en bod i byen til det.66 1499 var Hans
Ipsen alterkapellan.67 O. 1537 havde alteret en
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Fig. 7. Udsnit af prospekt af Svendborg. Kobberstik fra Peder Hansen Resens Atlas Danicus, København 1677. –
Detail of a view of Svendborg. Copper engraving, 1677.

indtægt på 12 mark;47 1541 blev indtægten tillagt kirkens kapellan.68 1550 fik borgmester Hans
Skriver og hustru Marine stadfæstet deres ejendomsret til en gård i byen mod en årlig afgift på
2 mark til ‘kompagniet’ (dvs. gildet) og 2 mark til
vikariet ved Skt. Knuds Alter (dvs. kapellanen).69
Kollokviealteret eller Den Hellige Trefoldigheds Alter
var stiftet af kollokviegildet, der nævnes første
gang 1515, da Henning Valkendorf til Glorup
mageskiftede en gård med gildet.70 O. 1537 var
den årlige indtægt 3 ørtug byg m.m.47
Maria Magdalenes Alter kendes kun fra alterlisten
o. 1537, hvor det fremgår, at alterets gods var gået
tilbage til dets stifter, fru Gertrud, da dets præst
var død.71

Skt. Peters Alter nævnes første gang i alterlisten fra
o. 1537, hvor dets indtægt er opgjort til 4 mark
8 skilling.47 1541 blev degnen tillagt 4 mark om
året af en gård, som var givet til alteret.39
Vor Frues ( Jomfru Marias) Alter og Kapel. 1535
bortlejede Per Lauritzen, præst ved ‘Vor Frue
Kapel i Vor Frue Kirke’, en gård i byen, som en
Søren Persen fra Falster havde givet til ‘fornævnte alter’.72 Det nævnte kapel har antagelig haft
form af et afskildret rum i kirken, hvor alteret var
opstillet (jf. f.eks. Benedikts Kapel i Odense Skt.
Knuds Kirke, DK Odense 88, og kapeller i Odense Skt. Hans Kirke, DK Odense 1224-26). Alteret
havde o. 1537 en indtægt på 13½ mark, 2 pund
og 18 skilling byg.73 1541 blev degnen tillagt 5
mark om året af ‘Vor Frues Kapels vikarie’. 39
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Kirkens omgivelser
Vor Frue Kirke i Svendborg er beliggende på en
høj bakke nord for Torvet. Bakken er byens højeste punkt med en nuværende topkote på 21 meter over havet, og den skråner stejlt nedad mod
alle fire verdenshjørner. Kirken lå centralt placeret i middelalderbyen.
I kraft af sin beliggenhed på bakken troner kir
ken monumentalt over byen. Størstedelen af
bakken er græsklædt, men mod nord og vest findes en brolagt plads, som delvis anvendes til parkering. Pladsen er reguleret 1974,74 og en kørevej går fra pladsen ned til Frue Kirkestræde mod
nord. Fra kirkebakkens sydøstlige hjørne findes
en adgangsvej til Møllergade. Fra søndre korsarm fører Wessels Trappe ned til Torvet. Granittrappen er fra 1921, og anlæggelsen kom i stand
ved en donation fra generalkonsul Peter Mathias
Wessel.75 Den er tegnet af arkitekt Andreas Jensen.76
De ældst bevarede oplysninger om gaderne om
kring Vor Frue Kirke går tilbage til senmiddelalderen. Hvordan gadenettet har været før den
tid, vides ikke. Middelalderbyens nord-sydgående
hovedstrøg, Møllergade, forløber umiddelbart øst
for Vor Frue Kirke. Mod syd ligger Torvet eller
Akseltorvet, som har eksisteret i hvert fald siden
senmiddelalderen, idet udlæggelsen af Torvet om
tales 1527 (jf. s. 263).57 Vest for kirken omtales
1485 en gård beliggende ‘vesten for Vor Frue
Kirke og vesten op til strædet’.77 Det vil formentlig sige det nuværende Fruestræde.78
De omgivende bygninger ligger ned ad eller
neden for bakken med lidt varierende afstand til
kirken. Mod øst ligger baghuse til Møllergades
ejendomme fra midten af 1800-tallet. Torvet ligger som en åben plads syd for kirken og er omkranset af bygninger fra slutningen af 1800-tallet
og begyndelsen af 1900-tallet. Det to og tre stokværk høje bindingsværkshus på hjørnet af Torvet
og Ramsherred er opført 1938 som en efterligning af et renæssancehus. Ved kirketårnets vestside ligger i Fruestræde 2 en bygning fra 1843.
På den anden side af gaden findes en af områdets
mest interessante bygninger, den fredede Anna
Hvides Gård, en bindingsværksbygning i to stok-

værk fra omkring midten af 1500-tallet. Den er
nu museum. Mod nord findes en øst-vestvendt
husrække fra 1996 i Frue Kirkestræde.
Ifølge en forsvunden indskrift fra 1600-tallet i
Vor Frue Kirke skal Svend Tveskæg have grundlagt Svendborg på bakken, hvor kirken nu står
(s. 320). Dette udsagn er gennem mange år tolket som refererende til borgen Swineburgh, bl.a.
af Joachim Begtrup, der 1823 skrev om borgen:
»Kirkegaarden ligger rundt om Kirken, dog begraves kuns de Fattige paa den nordre Side; den
er meget tør, da den udgjør Toppen af en Banke,
men Grunden er fuld af Rudera fra Oldtidens
Taarn og dermed forbundne Bygninger«.79 Borgen menes ødelagt 1253,80 og Vor Frue Kirke
skulle således være bygget umiddelbart efter. Arkæologiske udgravninger 1972 og 1985 både på
og neden for bakken har dog ikke kunnet bekræfte dette (jf. s. 261). Fundamentet til kirken
fandt man ca. 40 cm under nuværende niveau, og
det var sat direkte på den rene lerflade.81 Afgravninger 1848 og 1884 har dog ødelagt en del af
mulighederne for at se ældre spor (jf. ndf.).82
†Kirkegården
Kilderne til kirkegårdens udstrækning i ældre tid er
meget fåtallige, både med hensyn til skriftlige og
arkæologiske udsagn. Man kender afgrænsningen, da kirkegården blev nedlagt 1821, og det
er muligt, at dette også er den middelalderlige
udstrækning. Der er i hvert fald ikke konstateret
begravelser uden for dette areal.82 Den middelalderlige kirkegård var i så fald begrænset til området omkring kirken på selve bakken.83
På Resens prospekt af Svendborg fra 1677 (fig.
7) er Vor Frue Kirke omgivet af en kirkegårdsmur, som indhegner et nærmest rektangulært
område. På østsiden ses Møllergade, mod vest
Fruestræde og nord for kirken Frue Kirkestræde og Pistolstræde. Mod syd ses det i senmiddelalderen anlagte torv, hvor rådhuset lå syd for
kirkegårdsmuren. Med undtagelse af et hus, der
ligger ganske tæt på kirkegårdsmurens nordvestre
hjørne, ser det ud til, at de omgivende gader ikke
har bebyggelse på den side, der vender mod kirken.
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Fig. 8. Svendborg Torv o. 1840 med Vor Frue Kirke og det gamle rådhus. Ukendt kunstner. I Svendborg Museum.
– The market square Svendborg Torv c. 1840 with Vor Frue Kirke and the old city hall. Unknown artist.

Med loven fra 1805 blev det forbudt at foretage begravelser inde i kirkerne. Man udvalgte da
et område i den sydlige del af byen til anlæggelse
af den nye Assistens Kirkegård, som blev indviet
1821.84 Vor Frue Kirkegård synes dog først sløjfet
1824, og der blev tilsyneladende foretaget enkelte
begravelser helt frem til 1841. Man skulle dog betale en takst fire gange så høj som den normale.19
Der kendes ikke noget til frasalg af kirkegårdens arealer. Hvis udstrækningen som foreslået
ovenfor svarede til bakken, er det formentlig slet
ikke foregået. Bakken har dog ikke længere den
oprindelige udstrækning. Ved en planering 1848
fjernede man 1½ alen, hvilket gjorde, at nogle af
gravene, til manges store utilfredshed, blev frilagt.
Man mente dog, at det var nødvendigt, da kirkegården på grund af de mange begravelser var blevet forhøjet, så overfladen lå så højt, at man flere
steder kunne se ned i kirken.85 To år senere var
planeringen endnu ikke tilendebragt. Den nordre

side kunne ikke passeres, og indholdet af gravene
lå angiveligt på jorden.86 1884 foretog man afgravninger mod Torvet, som formentlig også formindskede kirkegårdens område.87
	Brugsret over en del af kirkegården tildeltes
1849 brygger Wiborg, som fik lov til at anlægge
en muret kælder på 48 kvadratalen under Frue
Kirkegård. Om kælderen nogensinde blev bygget, er uklart, men bestemmelsen optræder hvert
år og så sent som 1878.19
Hegn og indgange. Mod syd findes et kampestensdige, som formidler overgangen mellem kir
kebakken og det lavere liggende torv. Diget opsattes 1921 i forbindelse med anlæggelsen af Wessels Trappe.88 I diget er indsat et fragment af en
romansk gravsten (nr. 2).
†Hegn og indgange. 1559 nævnes et †hegn vest
for kirken, da man indgik en aftale om, hvem der
skulle vedligeholde det.89 Den første indirekte
omtale af †kirkegårdsmuren er fra 1674-75, hvor
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Fig. 9. Kirken set fra sydøst før restaureringen 1884. Syd for kirken ses †terrasserne (jf.
s. 269), som blev fjernet 1884, og Torvet. I venstre side ses hjørnet af †rådhuset. Foto
i Svendborg Museum. – The church seen from the south east before the restoration, 1884.
South of the church one can see the †terraces which were removed in 1884, and the market
square. On the left, the corner of the †city hall.

der blev gravet en grav til en rist, som fragtedes til
kirken.19 Selve muren omtales i de efterfølgende
år, 1675-77, hvor den blev istandsat, da den var
‘ganske brøstfældig mesten alt sammen’.19 Allerede 1683 måtte Jens Christensen og Hans Vinter
reparere muren rundt om kirken igen, da den var
‘næsten nedfalden’.19 Det kan have været medvirkende til murens forfald, at folk tilsyneladende
forcerede den. I hvert fald betaltes der 1698 for
en tillysning på bytinget om, at ingen måtte ‘overstige eller nedtræde’ kirkegårdsmuren.19 Gennem
hele 1700- og 1800-tallet omtales reparationer af
kirkegårdsmuren med jævne mellemrum. Således
indkøbtes 1714-15 fire læs kampesten til muren,
1721 fik Christen Tøesing til opgave at forbedre

kirkegårdsmuren, der nogle steder var nedfalden,
og 1736 renoverede Peder Murermester muren
omkring kirken og den østre og søndre mur omkring kirkeristene.Til dette arbejde blev der brugt
mursten, tagsten og brunrødt til at farve murene
med.19 Muren måtte atter repareres 1742, da et
stykke var faldet ned i Rådstuegården.90 Der synes i det hele taget at have været problemer med
denne strækning af muren, da den 1761 endnu en
gang måtte omsættes.19 †Plankeværk omtales 1742
i forbindelse med sakristiet, hvor kirken betalte
for et lille plankeværk ‘for sakristidøren til kirkegården’, og samme plankeværk omtales formentlig igen 1774 og 1781-82.20 I hvert fald vestre
side af kirkegårdsmuren blev nyomsat med ‘dob-

268

svendborg · VOR FRUE KIRKE

Fig. 10. Kirken set fra Torvet før 1884. Foto Schleimann/Brødr. Gydstarff. I
Svendborg Museum. – The church seen from the square Torvet before 1884.

belt sten’ 1794 af Jørgen Niss og Hans Block,21 og
mod øst opsatte tømrer Hans Andersen 1801 en
ny mur.19 Efter indvielsen af Assistens Kirkegård
1821 blev Vor Frue Kirkegård som nævnt ovenfor
sløjfet 1824.19 Tilsyneladende udskiftede man da
dele af muren med stakit og bindingsværkshegn.
I hvert fald betaltes snedker M. Knudsen 1827 for
nyt stakit til Vor Frue Kirkegård, og tømrermester
Peder Steen udførte 1831-32 et bindingsværkshegn sammesteds.91 1850 solgtes kampesten og
en mur fra Frue Kirkegård, men kirkegårdsmuren
eksisterede helt eller delvis frem til 1863, hvor en
stenmur omkring kirken blev repareret.20 1920
fornyede og reparerede man plankeværket mod
henholdsvis snedker Jensens enke og klodsemager Brogaard.88 En solid cementmur erstattede
1921 ‘det udsatte plankeværk’.88

1674-75 nævnes en indgang til kirkegården i
form af en †kirkeport (portal). Den var beliggende ud til Torvet.19 1695-96 ser der ud til at have
været tre indgange til kirkegården, idet en murermester fik løn for at reparere kirkegårdens tre
porte, låger, tage og mur.19 Der er på dette tidspunkt ingen angivelse af indgangenes placering,
men der er formentlig tale om indgange mod
nord, syd og øst.92 Mindst to af portene havde
hvælvinger (dvs. buer), som Peder Kielfører 1702
betaltes for at aftage, hvorefter kirkelågerne ‘igen
med piller blev bedækket’.19 Nordre kirkelåge
måtte 1723 repareres for at holde svin ude, og tre
år senere var alle tre kirkelåger angrebet af råd og
måtte udskiftes.21 Den nordre portbom og buen
over porten blev renoveret af Peder Murermester
1736, og 1746 blev den nyopmuret med hvæl-
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Fig. 11.Torvet, Vor Frue Kirke og politi- og brandstationen o. 1900. Foto i Svendborg Museum. – The market square
Torvet,Vor Frue Kirke and the police and fire station, c. 1900.

ving på grund af faldefærdighed, og der indmuredes en bjælke over porten for at holde murene
sammen. Samtidig blev østre kirkeport istandsat
og fik nye låger.21 1759 opsatte man ud over en
ny låge ved søndre kirkerist også en ny ved vestre side af kirkegården. Der kan være tale om en
nyetableret låge i vest og dermed fire låger i alt.93
1773 blev en stenpille ved kirkeporten repareret,
den var ‘nedfalden i Jens Bartolomeisens gård’.19
År 1800 fremstillede Jens Anthon tre kirkelåger,
og Frans Johansen malede dem.19 Sidste omtale af
låger er i 1946-47.88
	En †kirkegårdsrist nævnes første gang 1674-75
( jf. ovf.), men der var sikkert allerede på dette
tidspunkt riste i alle indgange. I hvert fald betalte
man 1687-88 for, at ristene blev »op Ryede«, og
der blev indlagt et træ i den ene rist.19 Den søndre kirkerist fik 1690-91 nyt træværk, og det må
være samme kirkerist, der 1701 blev renset. Den
omtales her som liggende ud til Torvet.20 Der
var jævnligt reparationer og udskiftninger af de
forskellige riste, bl.a. 1721, hvor Berendt Smed
efter et tyveri måtte sætte nogle nye stænger i

kirkeristene.21 1753 udfærdigede Mads Snedker
en ny låge ved nordre kirkerist.19 Sidste omtale
af en kirkerist er 1861, hvor L. Lange leverede en
rist.21
I 1700- og 1800-tallet nævnes ved flere lejligheder †stenbro omkring kirken. Første omtale er
fra 1727, hvor Jacob Christophersen lagde sten
på nordsiden af kirken hen til lågen og ved søndre side af kirkedøren.20 En stenbro fra østre kirkeport og låge op til vejen til kirken blev anlagt
1746.21 1760 lagde man stenbro i ‘Kirkestræde’,
formentlig Frue Kirkestræde, og ved lågen på vestre side af kirkegården.21 1793 betalte man for at
få lagt stenbro rundt om kirken,21 mens det 1803
atter gjaldt ‘kirkens stræde’, hvor Jørgen Niis og
Hans Nielsen Brock lagde stenbro.19 1826 udskiftedes brolægningen nord og syd for kirken, og
20 læs brosten bortsolgtes.21 Efter nedlæggelsen
af kirkegården anlagde man en ny vej hen over
området. Dette arbejde blev udført af Mikkel
Andersen 1834.94
	Bakken og kirkegården var i en periode efter
nedlæggelse af kirkegården inddelt i †terrasser (fig.
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6 og 9-10). 1834 og 1836-37 reparerede murermester West terrassemuren, og året efter lagde N.
Nielsen græstørv på terrasserne.20 De blev jævnligt sat i stand, indtil de blev fjernet 1884 ved
Ove Petersens hovedrestaurering, da området
blev omreguleret.19 Samtidig anlagdes en kørevej
fra Torvet op mod kirken.95 Denne vej er siden
fjernet og erstattet af Wessels Trappe.
Inddeling og takster for begravelse. 1682 var taksterne for begravelse på kirkegårdens øst- og sydside 1 rigsdaler og for børn under fem år 3 mark.
På vest- og nordsiden kostede det 4 mark, mens
det for børn under fem år var 2 mark.96
Beplantning. Trappen ned til Torvet flankeres af
to hængepile, og derudover findes spredte buske
og mindre træer (magnolia) omkring kirken.
†Beplantning. I forbindelse med den store afgravning af kirkebakken i 1848 fjernede man alle
træer på kirkegården. Man mente, at de gav husly
for larm og uorden, og at fugtigheden fra træerne
var til skade for kirkens træværk.97 Efterfølgende
plantede man en halv snes rønnebærtræer på den
søndre side ud mod Torvet.86
Sten med skålgruber i tårnets vestfacade. Over tår
nets sokkel findes til venstre for hovedindgangen
en sten med skålgruber fra bronzealderen (fig.
106). Ved restaureringen 1884 var det ikke muligt at fjerne den pga. fare for tårnets stabilitet.
Da skalmuringen måtte trækkes et par tommer
frem,98 blev stenen næsten skjult, og man lavede
derfor et hul, så stenen stadig er synlig.99
Bygninger ved kirken
Menighedshus. Nordvest for kirken i Frue Kirkestræde 4 ligger, delvis op ad bakken, menighedshuset og kirkekontoret. Det blev indrettet 1986
dels i en bygning fra 1900, dels i en nyopført
bygning.
†Bygninger. 1586 købte kirken et †hus på kirkegården, som var ejet af Maren ‘Clauses’ og hendes
medarvinger.19 Huset beskrives ikke nærmere.
1634 nævnes indtægter for leje af †stenhuset på
kirkegården, det lille †hus ved kirken samt et †hus
ved præstegården.18
	Et øde, muret †hus på kirkegården omtales
1652. Det nævnes da, at kirkeværge Hans Lau-

ritzen skyldte kirken for huset, som Christopher
Pedersen fik efter vurdering.100 Der kan være tale
om et af de huse, der nævnes 1634.
†Præstegården nævnes 1558,101 men dens placering kendes først fra 1700-tallet, hvor den lå
i Fruestræde på den grund, hvor Borgerskolen
siden opførtes.102 Den blev istandsat 1714-15,21
men ved Gregers Hiorts tiltrædelse som præst
1741 skal den have været så forfalden, at den »af
nye måtte opbygges«. Den nye præstegård var 14
fag lang og i to stokværk med gavlen mod gaden.
Omkring 1800 beskrives den som en bindingsværkbygning, ligeledes i to stokværk med gavlen mod gaden og placeret tilbage på grunden.103
1823 var den meget forfalden.104 En ny præstegård opførtes 1853 i Fruestræde af provst Hall.
Den beskrives 1924 som tofløjet og bygget i tegl
med tegltag. Facaderne var pudsede.105
†Rådhuset (rådstuen) nævnes med sikkerhed
første gang 1469.106 Beliggenheden på dette tidspunkt kendes ikke, men 1527 lå det på Torvet
umiddelbart syd for Vor Frue Kirke (jf. s. 263).57
Dette rådhus stod antagelig frem til 1576, hvor
man påbegyndte opførelsen af et nyt på omtrent
samme sted.107 Det ses formentlig på Resens prospekt over Svendborg fra 1677 (fig. 7) og blev
1823 beskrevet af Begtrup.108 Bygningen var opført af bindingsværk og i to stokværk.109 Bygningen havde gamle blyvinduer, hvoraf ‘kun få er
tjenlige til at oplukke’. 1829 påbegyndtes et nyt
rådhus på Torvet, og 1830 blev det gamle nedrevet.110 Det nye stod frem til 1882.111
Flere småbygninger, som må antages at have
ligget på kirkegården eller i umiddelbar nærhed
heraf, nævnes en enkelt gang. 1684-85 indkøbtes
der således materialer til et †benhus.19 Dette benhus omtales 1699 som ‘ganske øde og nedfalden,
og det skal af ny igen opsættes’.112 Det kan være
dette, som 1705 betegnes benkisten (jf. s. 376).
Et benhus ved kirken nævnes så sent som 1913,
formentlig en i øvrigt ukendt mindre bygning på
kirkegården.74 Efter nedlæggelsen af kirkegården
byggedes et rundt †lysthus, som omtales 183839.21 Endelig omtales 1871 et †kulhus.21
1552 nævnes den ‘tidligere skole’, formentlig Vor
Frue Kirkes skole, der antagelig har ligget nær
kirken.113
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Fig. 12. Kirken set fra syd med Wessels trappe ned til Torvet. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – The church seen from the
south with the stairway Wessels Trappe down to the square Torvet.

bygning
Påbegyndelsen af Vor Frue Kirke i Svendborg går efter
alt at dømme tilbage til første halvdel af 1200-tallet.
Her opførtes †kor og skib, hvoraf sidstnævnte fra begyndelsen var toskibet og overdækket med 2×4 hvælv.
I anden halvdel af 1300-tallet omskabtes kirken til
et langhus ved opførelsen af et nyt to fag langt kor.
Formentlig i løbet af 1400-tallet tilføjedes korsarme,
af hvilke den nordre er ældst. I umiddelbar forlængelse heraf fik skibet og det vestlige korfag nye hvælv.
Dette korfag kom herved til at udgøre det østligste fag
i skibet. I senmiddelalderen blev der desuden opført
†sakristi, tårn og våbenhus. Kirken fik sit nuværende

udseende ved en omfattende hovedrestaurering 1884.
Orienteringen af kirken er ret nøjagtig øst-vestvendt.

Oversigt. Bygningsbeskrivelsen er inddelt i tre hovedafsnit: 1) Den senromanske teglstenskirke (s.
284). 2) Middelalderlige ændringer og tilføjelser
(s. 291). 3) Eftermiddelalderlige istandsættelser og
restaureringer (s. 305).
Disse hovedafsnit indledes af en redegørelse for
forskningshistorien (s. 272) og en præsentation af
tegningsmaterialet (s. 274).
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Den senromanske teglstenskirke:
Plan og opbygning (s. 284).
Materialer og teknik (s. 284).
Ydre (s. 285-88): a) skib (s. 285), b) døre (s. 286),
c) vinduer (s. 287).
Indre (s. 289-90): a) †triumfmur (s. 289), b) skib
(s. 289).
Arkitektoniske forudsætninger og datering (s. 290).
Middelalderlige ændringer og tilføjelser:
a) (†)langhuskor (s. 291), b) nordre korsarm (s.
294), c) søndre korsarm (s. 297), d) våbenhus (s.
299), e) hvælv i skib og vestlige korfag (s. 301),
f) †sakristi (s. 301), g) tårn (s. 302).
Eftermiddelalderlige istandsættelser og restaureringer:
1600-1800 (s. 305-06): a) istandsættelser i 1600tallet (s. 305), b) istandsættelser i 1700-tallet (s.
305), c) nyt spir 1768 (s. 305).
Istandsættelser i 1800-tallet (s. 306).
Ove Petersens restaurering 1884 (s. 308).
Tiden 1900-2011 (s. 310).
Tematisk oversigt:
Gulve (s. 311), døre (s. 311), vinduer (s. 314), tagværker (s. 314), tagbeklædning (s. 316), murbehandling (s. 317), farveholdning (s. 317), varme
og lys (s. 317), vindfløje (s. 318), bygningstavler (s.
318), †kalkmalerier (s. 320), glasmalerier (s. 321).

Fig. 13. Skitse af Vor Frue Kirke (s. 274). Efter Jacob
Madsen. – Sketch of Vor Frue Kirke.

Forskningshistorie
Sognepræst ved Vor Frue Kirke Lauritz Pedersen
Næraae beskrev 1771 Svendborg og Vor Frue
Kirke. Han mente, at Vor Frue Sogn var byens
ældste, og at kirken var opført på den gamle
borgs plads som byens første kirke. Til kirkebyggeriet var desuden anvendt en del af materialerne
fra den gamle borg. Næraae mente, at tårnet først
var opført efter reformationen, og at det havde
fået nyt spir 1768.114
Joachim Begtrup, sognepræst ved Skt. Nikolaj
Kirke, mente i sin beskrivelse af Svendborg fra
1823, at Vor Frue Kirke blev bygget af Valdemar
II på det gamle borgtårns plads. Han anså kirken
for at være yngre end Skt. Nikolaj Kirke. Tårnet
skulle have fået sit spir umiddelbart efter reformationen. Han nævnte desuden, at kirken blev
restaureret og fik nye vinduer i 1806, og at den
havde et rummeligt sakristi med stengulv.115
I de tre første udgaver af Trap Danmark fra henholdsvis 1858-60,116 1872-79117 og 1898-1906118
antog man ligeledes, at Vor Frue Kirke blev bygget på den bakke, hvor der tidligere skulle have
stået et forsvarstårn. Kirken måtte dermed være
fra Valdemar Sejrs tid. I 3. udgaven mente man
dog, at kirken vistnok blev opført i 1200-tallet,
mens hvælvene, formentlig samtidig med det nuværende kor, kom til i ‘den senere middelalder’.
Dernæst fulgte korsarme, tårn, sakristi og våbenhus.
Da arkitekt Ove Petersen restaurerede kirken i
1884, anså han kor og korsarme for at være en
senere tilføjelse, koret formentlig fra dronning
Margretes tid.98
Museumsleder Johs. Olsen skrev i Svendborg
Bys Historie fra 1919, at Vor Frue Kirke er yngre end Skt. Nikolaj og opført imellem 1253 og
1279. Han fortsatte rækken af historikere, der
mente, at den blev bygget på den gamle borgs
plads. Dette fremførte han på grundlag af gamle
beretninger, som vil vide, at den oven i købet
blev opført på resterne af borgen. Han fastslog, at kirken oprindelig var bygget i romansk
stil, men at den ved Ove Petersens restaurering
blev ombygget, hvorved mange spor i murværket forsvandt. Olsen mente også, at hvælvene i
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Fig. 14. Opstalt af nordfacade (s. 274).Tegning af Lauritz Pedersen Næraae 1771. – Elevation of the north facade. Drawing
by Lauritz Pedersen Næraae, 1771.

skibet blev indbygget i senmiddelalderen, muligvis samtidig med korhvælvingen. Tårnets første
spir gik muligvis tilbage til reformationen, mens
det nuværende blev opsat 1768. Sakristiet med
bjælkeloft og ligkapellet (dvs. våbenhuset) skulle
være fra samme år.119
I Trap Danmarks 4. udg. fra 1920-32 beskrives
kirken som en senromansk teglstenskirke, hvoraf
dele er bevaret i skibets sidemure fra tårnet til
korsarmene. Man mente desuden, at et smallere
kor blev nedrevet i senmiddelalderen, og efterfølgende blev det nye med skibet jævnbrede kor
opført. På samme tidspunkt skal kirken være omdannet til korskirke. Der blev indbygget hvælv i
hele kirken, og senere i middelalderen opførtes

Danmarks Kirker, Svendborg

et overhvælvet sakristi nord for koret, et våbenhus mod syd ved skibets vestlige fag samt et vesttårn.120
I Svendborg Købstads Historie fra 1959 gentog historikeren J. O. Bro-Jørgensen antagelsen om,
at borgen tidligere havde ligget på kirkebakken.
Kirken skulle dermed være fra efter 1253, hvor
borgen blev nedrevet.121 Han mente, at skibets oprindelige senromanske hvælv blev afløst af gotiske,
og kirken fik korsarme. I senmiddelalderen tilføjedes et tårn, et sakristi ved korets nordside samt et
ligkapel (dvs. våbenhus) ved sydsiden af skibet.122
I Trap Danmarks 5. udg. fra 1953-72 blev kirken beskrevet af bibliotekar og tidligere medarbejder ved Danmarks Kirker Kirsten Weber-An-
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dersen. Hun fastholdt sin teori om bygningens
udvikling fra senromansk kirke med smallere kor
til gotisk korskirke. På skibets sydside ved våbenhuset var der fundet rester af en spærstikfrise.
1884 blev mange partier af murværket skalmuret.
Dette gjaldt også tårnet, mens sakristiet blev nedrevet og erstattet af et nyt.123
Middelalderarkæologen Helle Reinholdt beskrev
1992 i Middelalderbyen Svendborg Vor Frue
Kirke som en senromansk kirke, hvoraf kun skibets langmure er bevaret. Denne kirke kunne dateres til første halvdel af 1200-tallet. Langhuskoret blev tilføjet i senmiddelalderen sammen med
korsarme og hvælv, men skibet har spor af ældre
hvælv. Våbenhuset, sakristiet og tårnet er ligeledes senmiddelalderlige.124
I forbindelse med byjubilæet 2003 og den samtidige restaurering af kirken udførte Svendborg
Museum en mindre arkæologisk undersøgelse på
overgangen mellem kor og skib (jf. s. 289). Man
fandt en del mønter, hvoraf den ældste syntes at
være fra o. 1200. Udgraveren, museumsinspektør
Per O. Thomsen, antog, at mønten kunne stamme
fra opførelsen af kirken, og at kirken dermed også
var fra o. 1200.35
I en artikel fra 2008 om Skt. Nikolaj Kirkes
middelalderlige bygningshistorie omtalte middelalderarkæolog Hans Krongaard Kristensen også Vor
Frue. Han vurderede, at de få bevarede og synlige
spor af oprindelige detaljer og vinduer ikke var
tilstrækkelige til en præcis datering. Krongaard
Kristensen nøjedes derfor med at formode, at kirken blev opført i første halvdel af 1200-tallet.7
Tegningsmateriale
Biskop Jacob Madsen beskrev 1589 under sin
visitatsrejse Vor Frue Kirke og tegnede en lille
skitse af kirkebygningen (fig. 13).125 Man ser kirkens sydfacade med korsarm og våbenhus. Både
tegning og beskrivelse skal findes under Skt. Nikolaj Kirke, da navnet på de to kirker er blevet
byttet om (jf. s. 92).
Sognepræst Lauritz Pedersen Næraae lavede
i forbindelse med sin beskrivelse af Svendborg
1771 (jf. s. 272) to skitser, en plantegning og et
‘prospekt’ (opstalt) af nordfacaden (fig. 58 og 14).

Plantegningen er nummereret og viser døre, placering af alter, prædikestol, døbefont og stolestader m.m. På prospektet er ligeledes indtegnet
indgange, men også vinduer, blændingsdekoration på korsarmens gavltrekant og placering af
urskiven på tårnet. Tegningerne synes i høj grad
at være korrekte, men ikke målfaste.
Apotekeren J. G. Burman Becker, som også
var historisk forfatter, fremstillede i midten af
1800-tallet to skitser af Vor Frue Kirke, en opstalt af kor, sakristi og søndre korsarm set fra øst
og en opstalt af skib og nordre korsarm set fra
nord (fig. 15a-b). Ved en sammenligning med
Ove Petersens opmålinger (jf. ndf.) ser de ud til
at være temmelig korrekte, hvad angår detaljer og
placering af vinduer og døre m.m. Størrelsesforholdene er dog ikke pålidelige.
1882 fremstillede Ove Petersen et sæt opmålingstegninger af kirken forud for den store
hovedrestaurering, som fandt sted 1884 (fig. 1623). Sættet omfatter nu otte tegninger: to grundplaner, fire facadetegninger, et tværsnit samt en
række detaljer, herunder placering af lydpotter
i koret. Tegningerne er let kolorerede. Den ene
grundplan er en registrering af kirken 1882 (fig.
22), og den anden er situationen efter 1884 (fig.
23). På denne grundplan er med rødt indtegnet
spor af ældre vinduer i skibet og nicher i koret.
Tilsyneladende bestod tegningssættet oprindelig af 24 tegninger.126 Det er uvist, om dette antal
også dækker over de otte ovennævnte. Det er dog
tydeligt, at de otte kendte tegninger ikke udgør
et komplet sæt. Der mangler bl.a. et længdesnit
og nogle detaljeopmålinger, som der er henvisninger til på grundplanen.
Fra den seneste restaurering 2003-04 findes
tegninger med plan, snit og opstalt ved arkitektfirmaet Clausen & Weber. Tegningerne er et
forslag til restaurering og viser den indretning af
kirken, som også blev resultatet af istandsættelsen.
Fig. 15a-b. a. Opstalt af østfacaden før restaureringen.
b. Opstalt af skibets nordfacade og nordre korsarms
nordgavl før restaureringen. Skitser af J. G. Burman
Becker o. 1850 (s. 274). – a. Elevation of the east facade before the restoration. b. Elevation of the north facade of the nave
and the north gable of the north transept before the restoration.
Sketches by J. G. Burman Becker, c. 1850.
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Fig. 16. Opstalt af østfacade. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Elevation of east facade. Scale drawing by Ove
Petersen, 1882.
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Fig. 17. Opstalt af vestfacade. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Elevation of west facade. Scale drawing by Ove
Petersen, 1882.
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Fig. 18. Opstalt af sydfacade. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Elevation of south facade. Scale drawing by Ove
Petersen, 1882.
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Fig. 19. Opstalt af nordfacade. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Elevation of north facade. Scale drawing by
Ove Petersen, 1882.
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Fig. 20. Tværsnit mod øst. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Cross-section towards the east. Scale drawing by
Ove Petersen, 1882.
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Fig. 21. Opmåling af detaljer, 1:75 (vindue) og 1:150 (opstalter af korvægge). Opmåling ved Ove Petersen u.å. –
Scale drawing of details by Ove Petersen, n.d.
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Fig. 22. Plan af kirken før restaurering. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Plan of the church before the restoration. Scale drawing by Ove Petersen, 1882.
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Fig. 23. Plan af kirken efter restaurering. 1:300. Tallene henviser til †begravelser (s. 376). 1. Knud Knudsen. 2-3.
Jørgen Jørgensen og Mads Andersen Bang. 4. Oluf Gaas. 5. Niels Hansen. 6. Et skelet. 7. ‘Junker Abels skelet’.
Opmåling ved Ove Petersen o. 1886. – Plan of the church after restoration. The figures refer to †burials. 1. Knud Knudsen.
2-3. Jørgen Jørgensen and Mads Andersen Bang. 4. Oluf Gaas. 5. Niels Hansen. 6. A skeleton. 7. ‘Junker Abel’s skeleton’. Scale
drawing by Ove Petersen, c. 1886.
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Fig. 24. Grundplan. 1:300. Målt af Ove Petersen 1882 f. (jf. fig. 22-23), korrigeret af Marianne Goral Krogh Johansen
og tegnet af Merete Rude 2011. Fundamenter til †triumfbue efter opmåling i Svendborg Museum. – Ground plan.

Den senromanske teglstenskirke
Af den senromanske kirke fra første halvdel af
1200-tallet står nu kun skibets ydermure mellem
tårn og korsarme samt vestgavlen tilbage. Hele
kirken er stærkt præget af den hovedrestaurering,
som den undergik 1884 ved arkitekt Ove Petersen. Store dele af facaderne blev skalmuret, og
spor af ældre detaljer forsvandt.
Plan og opbygning. Den senromanske kirke var
adskilt i †kor og skib.Ved en udgravning 2003 på
overgangen mellem det nuværende skibs to østlige fag mente man at have fundet dele af fundamenterne til koret.35 Der er dog nok snarere
tale om fundamenter til †triumfmuren (jf. s. 289).
Skibet må være opført som en toskibet hal overdækket med 2×4 næsten kvadratiske †hvælv.

Materialer og teknik. Skibets facader har granitsokkel, hvorover der ses et kantstillet binderskifte med
skråkant, som udgør overgangen mellem sokkel og
murværk. Både sokkel og skråkant er indsat 1884.
På både skibets nordre og søndre facade fandt man
1884 mellem korsarmen og tårnet ca. 18 tommer
under jorden den oprindelige granitsokkel med
profilering. På korets østgavl ses genanvendte sokkelsten af granit, foroven udsmykket med to vandrette riller. Disse sten kan hidrøre fra den senromanske kirke, og de er muligvis flyttet 1884.98
Skibet ses over hvælvene at være opført af mørkerøde munkesten. Skibets mure er ca. 1,20 m
tykke, mens tykkelsen på korets mure ikke kendes. Det skalmurede murværk på nordfacaden af
skibet er lagt i polsk skifte, mens sydfacaden er
lagt i munkeskifte. Om dette bunder i oprinde-
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lige forhold, eller om det skyldes Ove Petersen,
vides ikke. Oprindeligt murværk på vestgavlen
ses fra tårnets første mellemstokværk, og her er
der tale om munkeskifte.
Ydre
Skibets facader har teglstensdekorationer med
forskellig udformning. Nordfacaden har et skifte
over vinduerne en savsnitfrise, herover tre glatte
skifter og dernæst endnu en savsnitfrise. Over
savsnitfriserne følger tre glatte skifter og øverst en
gesims med to retkantede kvartstens fremspring.
Det nederste fremspring er af bindere, det øverste
af kantstillede bindere. Friserne er en rekonstruktion fra 1884, men de må antages at være udført
på grundlag af oprindelige friser med samme udformning, da de ses på Ove Petersens opmåling
fra 1882 (fig. 19). Af sydfacadens tre fag er kun de
to synlige, da det vestlige er skjult bag det senere
tilføjede våbenhus (jf. s. 299). Skiftet umiddelbart
over de nuværende spidsbuede vinduers toppunkt er en savsnitfrise, som med to glatte skifter
er adskilt fra endnu en savsnitfrise. Over savsnitfriserne ses et glat skifte og dernæst en temmelig
flad spærstikfrise, hvor hvert tredje ben hviler på
en lille afrundet teglstenskonsol. Spærstikfrisen er
rekonstrueret på baggrund af rester fundet inde
i våbenhuset 1884. 4½ tommer af frisen var bevaret i en ‘meget mangelfuld tilstand’.98 Svage
rester af denne frise ses endnu fra loftet over vå-

Fig. 26. Skitse af tagspærfrisen på Vor Frue Kirke (s. 285).
Tegning af N. L. Høyen i notebog 1830. – Sketch of
the rafter frieze at Vor Frue Kirke. Drawing by N. L. Høyen,
1830.

benhuset. De oprindelige savsnitfriser kan også
observeres her, men de er dårligere bevaret. De
ses oprindelig at have været adskilt af fire glatte
skifter og ikke af de to, som er rekonstrueret.127
Disse dekorationer er også bevaret på vestgavlen.
Nord for tårnets østlige hvælvkappe ses nederst
en savsnitfrise, dernæst et glat skifte og øverst
den flade spærstikfrise (fig. 27). Frisen i tårnet
dokumenterer sammen med en lille skitse i N. L.
Høyens notebog (fig. 26), at den flade udformning ikke skyldes Ove Petersens rekonstruktion.
Spærstikfrisen har således haft en afvigende form
i sammenligning med andre kendte spærstikfriser
som på f.eks. Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 113 ff.).
Frisen på skibets sydfacade er dog ikke helt korrekt rekonstrueret, da vestgavlens frise har en lille

Fig. 25. Rekonstruktion af det senromanske skib. Plan 1:300. Ved Marianne Goral
Krogh Johansen på grundlag af opmålinger ved Ove Petersen 1882 (jf. fig. 24) og
tegnet af Merete Rude 2011. – Reconstruction of the Late Romanesque nave.
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Fig. 27. Tagspærfrisen på skibet vestgavl (s. 285) og spor af †hvælv i tårnets nordøsthjørne (s. 303). Foto Mogens Vedsø 2011. – Rafter frieze on the west gable of the nave and
traces of †vault in the north east corner of the tower.

konsol under hvert ben og ikke kun under hvert
tredje.
Mod vest findes på nordfacaden en stræbepille
på overgangen til tårnet (fig. 47). Den har erstattet
en ældre og kraftigere †stræbepille, som var placeret lidt længere mod øst (fig. 22). På samme måde
fandtes ved sydfacadens vesthjørne en (†)stræbepille. Fra loftet over våbenhuset ses det øverste af
den i rummets nordvesthjørne (fig. 28). Den er
også indtegnet i våbenhusets vestmur af Ove Petersen (fig. 22). Stræbepillen har skrå afdækning,
den nuværende er dog en senere udskiftning. Der
har således været oprindelige stræbepiller på det
senromanske skibs facader på hjørnerne ved vestgavlen. Disse stræbepiller modsvaredes formentlig
af tilsvarende mod øst, omend det ikke kan afgøres,
om den bevarede på nordfacaden ved overgangen
mellem skib og det senere tilbyggede langhuskor
er i forbandt med skib eller kor (jf. s. 291).

Skibets vestgavl står skævt på langmurene med
en nordøst-sydvestvendt afvigelse. Den er nu gen
nembrudt af tårnbuen, men fra tårnets første
mellemstokværk er det muligt at se det øverste
af gavlen. Den er bevaret indtil to skifter over
spærstikfrisen, hvilket svarer til tagfoden. På Ove
Petersens opmåling (fig. 19 og 22) ses en stræbepille ved vestgavlens nordre hjørne. Den blev
fjernet 1884, men ses som en udmuring (fig. 47)
på tårnets nordfacade. Den må formodes at have
været oprindelig, og der har sandsynligvis været
en tilsvarende mod syd.
Døre. Den senromanske kirke har formentlig
haft mindst to †døre, placeret henholdsvis mod
nord og mod syd i skibets vestlige fag. Derudover
kan der have været dør til koret og i vestgavlen.
I skibets sydfacade findes i det vestlige fag en
dør til våbenhuset. Døren blev tilmuret 1884,128
men ved en genetablering 1980129 fremkom der
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spor af en ældre (†)dør.130 Der var i begge sider
bevaret en ‘skråfals’131 i tegl, mens anslaget og den
yderste halve sten var fjernet. På grundlag af dette
antog man, at døråbningens højde havde været
2,54 m og bredden 1,38 m (uden anslag). En halv
sten øst for døråbningen fandt man et ca. 0,5 m
bredt spor, der tolkedes som en ‘portalomfatning’.
Dette kan være rester af den oprindelige portal
i den senromanske kirke. Døren i våbenhusets
sydgavl har tidligere været anbragt asymmetrisk i
gavlen, og det kan muligvis give et fingerpeg om,
hvor døren til skibet har siddet (jf. s. 301). Hvis
denne dør til skibet er den oprindelige, har den
været anbragt under det vestligste, senromanske
†vindue. En †norddør er helt forsvundet.
Vinduer. Der blev ved restaureringen 1884
fundet spor af i alt fire rundbuede vinduer, som
man antog, var de oprindelige (fig. 23). På skibets
nordfacade fremkom ét vindue og på sydfacaden
Fig. 29. Stræbepille på (†)langhuskorets nordmur ved
overgangen til skibet set fra loftet over nordre korsarm
(s. 286 og 291). Foto Marianne Goral Krogh Johansen
2011. – Buttress on the north wall of the (†)long nave at
the transition to the old nave, seen from the loft above the
north transept.

Fig. 28. Stræbepille ved det senromanske skibs vesthjørne set fra våbenhusloftet (s. 286). Syd for stræbepillen ses fremspringet, som har båret etageadskillelsen
(s. 301). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011.
– Buttress at the western corner of the Late Romanesque nave
seen from the porch loft. South of the buttress the projection
that carried the floor can be seen.

tre.132 De havde ‘glatte lysninger uden profileringer såvel på den ydre som på den indre side’.98
Nordfacadens vindue ses nu som et rekonstrueret
spor i det midterste fag delvis skjult bag stræbepillen. Det er afsluttet med et rundbuet stik af
bindere. Det østlige af vinduerne på sydfacaden
ses også som et rekonstrueret spor i skibets tredje
fag og er delvis skåret af et vindue fra 1884. Det
er foroven ligeledes afsluttet med et rundbuet stik
af bindere, som forsvinder ind bag stræbepillen.133
	Et andet vindue er heller ikke længere synligt
udefra, men ses fra loftet over våbenhuset. Der
er tale om et tilmuret, rundbuet vindue (fig. 32),
som er afsluttet med et helstensstik af let kileformede sten og et prydskifte af krumme løbere. På
Ove Petersens plan er vinduet indtegnet med en
smig indadtil og en lige karm udadtil (fig. 23).
Vinduet er ved opførelsen af våbenhuset tilmuret i flugt med facaden, og det var således ikke
umiddelbart muligt at konstatere, om Ove Pe-
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i højden og 1 alen og 7 tommer i bredden (71
cm). I bunden af vinduet ligger nu en del brokker, hvorfor den fulde højde ikke kunne måles
ved undersøgelsen. Højden er dog min. 150 cm,
hvortil kommer buen, som ikke kunne ses i sin
helhed. Det kunne desuden konstateres, at den af
Ove Petersen målte bredde ikke er korrekt. Den
blev ved undersøgelsen målt til 112 cm, mens
lysningen er 62 cm. Glasfalsen er 8-9 cm bred og
springer 3 cm frem. Vinduet synes at have stået
åbent, indtil våbenhuset blev bygget. Et tredje
vindue blev registreret helt mod vest, men er ikke
længere synligt. Der må antages at have været i alt
otte af denne type vinduer fordelt med fire i nord
og fire i syd (fig. 25).

Fig. 30. (†)Senromansk vindue efter fjernelse af tilmuring (s. 287). Foto Mogens Vedsø 2011. – (†)Late Romanesque window after removal of bricking-up.

tersens udformning var korrekt. Ved en mindre
bygningsarkæologisk undersøgelse fjernedes tilmuringen, som kun var af en halv stens tykkelse,
og vinduet viste sig at have en typisk romansk
udformning med dobbelte smige (fig. 30). Glasfalsen var bevaret og sås at være opmuret af sten
på fladen. Bevaret var også en del af de søm, som
har holdt ruden fast (fig. 31). I hvert fald buen har
været hvidtet, men det kan også gælde siderne.
De kan dog med sikkerhed kun siges at have været pudsede og hvidtede på et senere tidspunkt
før tilføjelsen af våbenhuset. Indadtil er vinduet
ligeledes tilmuret i flugt med væggen. Tilmuringen kan her være helstens, da den er med til at
bære hvælvet. Denne tilmuring har været åbnet
mod øst, da der ses enkelte små, gule teglsten.
Dette er formentlig sket 1884.Vinduet målte ifølge Ove Petersen 3 alen og 20 tommer (240 cm)

Fig. 31. Glasfals med søm i det (†)senromanske vindue
(s. 287). Foto Mogens Vedsø 2011. – Glass groove with
nails in the (†)Late Romanesque window.
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Fig. 32. (†)Senromansk vindue i skibets sydfacade set fra våbenhusloftet (s. 287). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – (†)Late Romanesque window in the south facade of the nave seen
from the porch loft.

Indre
†Triumfmuren i den senromanske kirke stod omtrent på overgangen mellem skibets to nuværende østlige fag. Den er formentlig fjernet, da man
byggede langhuskoret og senest ved korsarmenes tilkomst. Der er ikke bevaret synlige rester
af den, men ved en udgravning 2003 fandt man
formentlig rester af fundamenterne (fig. 24) (jf. s.
284).134 De viser, at koret kun har været en smule

Danmarks Kirker, Svendborg

smallere end skibet. Triumfbuen har i givet fald
været ganske bred. Dette ville dog være i god
overensstemmelse med indretningen af skibet,
som på det tidspunkt synes at have været en toskibet hal overdækket med 2×4 næsten kvadratiske †hvælv (jf. ndf.). Med en række †piller på
langs i skibet til at bære hvælvene, kan en bred
triumfbue have været en oplagt løsning.
Skibets tre fag er dækket af glat puds, der skjuler
alle ældre spor.

19
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Fig. 33.Vederlag til †hvælv, placeret mellem andet og tredje fag fra vest af de nuværende hvælv (s. 290). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – Abutment to †vault, located between second and third bay from the west of the present
vaults.

	Over de nuværende hvælv ses mellem andet og
tredje hvælvfag (fra vest) et vederlag til et ældre
†hvælv (fig. 33). Det er afhugget, men vederlaget springer stadig en smule frem. Hvælvet har
ikke haft samme udstrækning som de nuværende
hvælv og dermed heller ikke samme inddeling
i tre hvælvfag. Der må i stedet have været tale
om fire hvælvfag, og de oprindelige vinduer er
placeret i overensstemmelse med disse hvælv. De
fire hvælv har været usædvanligt smalle, hvis de
skulle dække hele rummets bredde. Forklaringen
må være, at skibet var toskibet med 2×4 næsten
kvadratiske hvælv. Disse må have været båret af
fritstående piller i skibets længdeakse og af konsoller på væggene. Hvælvene var oprindelige. De
blev antagelig først revet ned i forbindelse med
opførelsen af de nuværende hvælv (jf. s. 301).
Sporene blev allerede opdaget under Ove Petersens hovedrestaurering, hvor han bemærkede, at
skibet havde spor af ‘buer’, der havde været anbragt ‘på andre steder end de nuværende’.135

Arkitektoniske forudsætninger
og datering
Den senromanske kirke med oprindelige hvælv i to
rækker er ikke nogen udbredt form i 1200-tallets
danske kirkebyggeri. Der findes dog enkelte andre
eksempler, først og fremmest Skt. Nikolaj i Vejle,
men også kirken i Skelskør. I Vejle var kirken ligesom Vor Frue fra begyndelsen planlagt med to rækker hvælv i form af 2×5 omtrent kvadratiske krydshvælv båret af piller i rummets længdeakse. Denne
planløsning og hvælvene har tydelige forbindelser
til en række nordtyske kirker i Lauenburg og det
vestlige Mecklenburg (DK Vejle 83-98). Hvælvpillerne var firpasformede og synes ligeledes at indikere påvirkning fra Nordtyskland (DK Vejle 83-98).
Kirken i Skelskør er ligeledes senromansk. De
2×4 let rektangulære krydshvælv er dog her først
indsat senere, formentlig henimod 1300. Disse
hviler på firkantede piller i skibets længdeakse og
falsede piller i hjørnerne (DK Sorø 242-48).

middelalderlige ændringer og tilføjelser

I Vor Frue Kirke er pillerne i længdeaksen ikke
bevaret, og formen kendes ikke. Den toskibede
plan i sig selv knytter dog som nævnt Vor Frue
Kirke til begge ovennævnte kirker samt kirkerne i Udby (DK Holbæk 467-486) og Stege (DK
Præstø 203-228).
	Også i Vor Frue Kirkes ydre er der elementer,
som peger mod Nordtyskland i form af teglstensdekorationerne. Det kan imidlertid være svært at
få et indtryk af Vor Frue Kirkes dekorationer,
fordi meget er ændret ved hovedrestaureringen
1884. Den flade spærstikfrise på konsoller og savsnitfriserne er dog relativt velbevarede og hører
uden tvivl til i det senromanske teglstensbyggeri.
Mange elementer kan også genfindes på de lolland-falsterske teglstenskirker fra senromansk tid,
som dog ikke er dateret så nøjagtigt. Lignende
dekorationer på Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg
kan knyttes til en nær forbindelse mellem det
sydøstdanske og det nordtyske teglstensbyggeri
(jf. s. 144), og dette gælder også for Vor Frue Kirke. Forbindelsen har bestået i gensidig inspiration
og udveksling.
Datering.Vejle-kirken dateres til perioden 124080, hvor koret tilhører den tidlige del, mens skibet
er en smule yngre, uden at der dog synes at være
den helt store forskel i tid (DK Vejle 98). Der er i
Vejle-kirkens skib anvendt unggotiske, spidsbuede
(lancetformede) vinduer, hvor der iVor Frue Kirke
udelukkende er tale om rundbuede, senromanske
vinduer.Vejle var desuden født med et langhuskor,
hvor Vor Frue oprindelig havde et lidt smallere
kor, som senere blev afløst af et langhuskor. Disse
ting tyder sammen med dekorationerne på, at Vor
Frue Kirkes skib er en smule ældre end Vejles.Vor
Frue må derfor dateres til perioden 1200-50.
Middelalderlige ændringer og
tilføjelser
De to rektangulære fag, som siden korsarmenes tilkomst udgør koret og skibets østlige fag,
er oprindelig opført som et to fags (†)langhuskor,
sandsynligvis i anden halvdel af 1300-tallet. Koret
blev bygget op til det senromanske skib.
Soklen er af granitkvadre, og første skifte derover er et skråkantet, kantstillet binderskifte; begge
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disse skifter er skalmur fra restaureringen 1884.
Det afspejler formentlig den oprindelige udformning, som kan genfindes på Ove Petersens
tegning (fig. 16) og på Burman Beckers skitse
(fig. 15a), dog i en lidt grovere udgave. Blot er
mere af soklen synlig nu, fordi toppen af bakken blev afgravet 1884. På østgavlen ses nederst
senromanske sokkelsten (jf. s. 284). Over soklen
er der på hele det østlige korfag overvejende oprindeligt murværk bortset fra de nederste 9-15
skifter samt de øverste skifter og gesimsen, som er
fra 1884. Gesimsen har to skifter, som springer få
centimeter frem, nederst skiftevis en løber og en
binder, øverst kantstillede bindere. Om der blev
fundet rester af en oprindelig gesims med denne
udformning, vides ikke. Alt er opført af munkesten136 og lagt i munkeskifte, hvoraf størstedelen er gule eller lysere røde end stenene i det
senromanske skib. Der indgår også partier med
mørkerøde og enkelte næsten sortbrændte sten.
Partierne af sten i forskellige farver er ikke regelmæssige, men der synes dog at være tale om en
bevidst anvendelse af farverne som dekoration.
Det vestlige korfag samt hovedparten af østfagets
nordside er i det ydre skjult af senere tilbygninger
(jf. s. 294, 297 og 301).
På koret findes seks stræbepiller. De er opført af de samme gule og lysere røde munkesten
som koret. Afdækningen er med røde vingetegl.
Stræbepillerne har i vidt omfang bevaret det oprindelige murværk, men de blev 1884 skalmuret
forneden og fik en ny gesims, begge dele af nye
mørkerøde munkesten.
På østgavlen findes ved hvert hjørne en stræbepille, som er i forbandt med gavlens murværk.137
Sydfacaden har ved østhjørnet en stræbepille,
som flugter med østgavlen. Den er i forbandt
med sydfacaden. Der må have været en tilsvarende på nordfacaden, som blev skjult af sakristiet og derfor ikke ses på opstalten (fig. 16). På
overgangen mellem de to fag af langhuskoret
findes på nordfacaden en stræbepille. Den er synlig fra loftet over korsarmen (fig. 35) og har som
de ovennævnte haft skrå afdækning. En tilsvarende stræbepille mod syd ses ligeledes fra loftet
over korsarmen. Endelig er der en stræbepille på
nordfacaden ved overgangen mellem langhusko-
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Fig. 34. Korets østgavl set fra sydøst (s. 292-93). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – East gable of the chancel
seen from the south east.

ret og skibet. Den er synlig fra loftet over korsarmen, men det kan ikke afgøres, om den er i
forbandt med skibet eller med langhuskoret (fig.
29). Der kan desuden have været en tilsvarende
på sydfacaden, men den er formentlig revet helt
eller delvis ned i forbindelse med byggeriet af
korsarmen, idet søndre korsarm er bredere end
nordre, og stræbepillen vil dermed have stået i
vejen for byggeriet.

På sydfacaden fandtes tidligere nogle skifter
under gesimsen en savsnitfrise, som ikke blev rekonstrueret ved restaureringen (fig. 18).
På Ove Petersens opmåling (fig. 16) ses en ældre †gavltrekant med fem sandsynligvis spidsbuede blændinger, som dog er skåret af sekundære
kamtakker. Den midterste blænding er bredest og
har i midten et halvstens fremspringende spidsbuet felt, som er muret i flugt med gavlen. De
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følgende blændinger blev smallere for hvert sæt.
Taget over koret blev enten ved opførelsen af
†sakristiet eller senere ført videre ned over denne
bygning. Kamtakkerne på Ove Petersens opmåling stammede sikkert fra denne ombygning, der
har grebet ind i gavltrekantens blændingsdekorationer. Gavltrekanten var således ældre end ombygningen og sandsynligvis oprindelig.
I gavlen (fig. 34) findes et spidsbuet vindue med
halvstensstik. Vinduet er tilmuret i lysningen,
men har bevaret to retkantede halvstensfalse. Sålbænken er muret med nyere sten, hvilket også
gælder en del af murværket derunder. Tre skifter
under sålbænken er helt fornyet, og vinduet har
således været højere. Det er formentlig sket i forbindelse med en reparation af murværket under
hovedrestaureringen 1884. Både vanger og stik er
oprindelige og muret i samme materiale som det
omgivende murværk. Der er også her anvendt
både gule og røde munkesten.

Fig. 35. Stræbepille på overgangen mellem kor og
korsskæring, nu næsten skjult bag nordre korsarms
østmur (s. 291). Foto Marianne Goral Krogh Johansen
2011. – Buttress at the intersection of nave and transept, now
almost hidden behind the east wall of the north transept.
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Fig. 36.Vindue i korets nordmur (s. 293). Foto Mogens
Vedsø 2011. – Window in the north wall of the chancel.

	Over sakristitaget ses i nordfacaden (fig. 36) et
oprindeligt vindue. Det er spidsbuet med halvstensstik, og stenene i stikket er alle oprindelige
bortset fra topstenen. Vinduet har en enkelt retkantet halvstensfals, som dog muligvis er ommuret. 1884 blev der afdækket yderligere spor af
vinduet længere nede (fig. 21).
Langhuskorets indre er nu som resten af kirken
dækket af nyere, meget glat puds (fig. 59). I østvæggen bag alteret fandt man ved restaureringen
1884 en større niche flankeret af to senere tilmurede nicher. I både nord- og sydvæggen fandtes
mod øst en niche svarende til de små nicher (fig.
21), og alle nicherne var med spærstikformede
afslutninger. Tilsyneladende åbnede man de to
små nicher i østvæggen, da indberetningen nævner, at der ikke fandtes noget i dem.98
I korets østgavl, og senere også i nord- og sydvæggene, fandt man 1884 ved udhugning til en
skorsten i alt 16 lydpotter anbragt i grupper (fig.
21). Den nederste række var anbragt ca. 5¼ alen
over gulvet, og den øverste række 2 alen højere
med godt 1 alens afstand imellem. To af *lydpotterne blev udtaget (fig. 37a-b),138 mens de øvrige
ikke længere er synlige.
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Fig. 37a-b. *Lydpotter udtaget fra kirkens kor (s. 293). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – *Resonance pots removed from the chancel.

	Begge langhuskorets fag blev overhvælvet med
fra begyndelsen planlagte firdelte helstens krydshvælv med afrundede ribber med markeret skulder og platte; det vestre er senere nedrevet (jf. s.
301). Det bevarede hvælv afsluttes med en rund
slutsten med en sekstakket stjerne. Slutstenen kan
være oprindelig. Der har fra begyndelsen været
opført skjoldbuer på alle tre vægge, mens ribberne bæres af retkantede pillefremspring i hjørnerne. Disse fremspring har retkantede kragbånd
og må stamme fra Ove Petersens restaurering. På
tværsnittet fra 1882 (fig. 20) ser det ud til, at ribberne går direkte ned på pillerne, men der kan
mangle nogle detaljer på opmålingen. På plantegningen, der er udført inden hovedrestaureringen
(fig. 22) har hjørnerne små afrundede led, som
bærer skjoldbuernes rundstav. Disse led er nu
også retkantede. Mod vest på overgangen til det
vestlige fag af langhuskoret er ribberne båret af
konsoller med samme form som kragbåndene i
østenden. De stammer ligeledes fra restaureringen 1884. De spidsbuede skjoldbuer i koret er
helstens dybe og høje. Skjoldbuerne er ledsaget
af en trekvartrundstav, som udspringer fra piller-

nes kragbånd. Gjordbuen mod det vestlige fag af
langhuskoret har samme profil som ribberne, og
på vestsiden af den har Ove Petersen opført en
støttebue. Det vestlige fag af langhuskoret har som
ovenfor nævnt oprindelig haft et †hvælv svarende
til det ovennævnte. Der ses rester af et vederlag til
dette hvælv på den bevarede gjordbue mellem de
to fag. Det må være fjernet i forbindelse med indbygningen af de nuværende hvælv i skibet (jf. s.
301), vel fordi det gamle hvælv ikke harmonerede
med de nye og højere hvælv i korsarmene.
Kun få detaljer giver grundlag for datering af
langhuskoret. Anvendelsen af hele sten i kapper,
ribber og skjoldbue samt ribbernes form i østfagets hvælv tyder dog på en datering til anden
halvdel af 1300-tallet.
	Efter opførelsen af langhuskoret tog man i
1400-tallet fat på den næste udvidelse i form af
den to fag lange nordre korsarm, som blev bygget
op mod stræbepillerne på det vestlige fag af koret. Den er rektangulær med største udstrækning
nord-syd.
Korsarmen har granitsokkel og derover et skråkantet, kantstillet binderskifte, begge dele fra 1884.
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Murværket af røde munkesten139 er lagt dels i
munkeskifte, dels i polsk skifte. Munkeskiftet er
enerådende i det oprindelige murværk, der foroven afsluttes af en gesims bestående af tre rundede, udkragede rulskifter. Nordre korsarm er i
vid udstrækning skalmuret 1884, men der findes
oprindeligt murværk både på østfacaden, som
dog stort set er dækket af sakristiet, og på vestfacaden. På østfacaden begrænser det oprindelige
murværk sig til et lille parti over sakristiets tag,
hvor også et mindre stykke af gesimsen er bevaret. Vestfacaden er kraftigt skalmuret, især i den
nederste halvdel, men har oprindeligt murværk i
partier omkring vinduerne.
Vestfacaden deles af en stræbepille, som flere
steder har oprindeligt murværk, men det er ikke
muligt at se, om den er i forbandt med murværket.140 Østfacaden har haft en tilsvarende †stræbepille, som ses på Ove Petersens plan (fig. 22).
Her indgik den i det senere tilføjede †sakristis
nordfacade, og den er fjernet 1884, da man byggede et nyt og større sakristi.
På begge facader er foroven bevaret dele af to
savsnitfriser adskilt af et binderskifte, og friserne
er rekonstrueret på den skalmurede del af facaderne og på nordgavlen.
Nordgavlen blev 1884 fuldstændig skalmuret
med røde munkesten (fig. 38). Ove Petersen synes dog stort set at have bevaret det oprindelige
udseende i skalmuringen (fig. 19). Dette gælder
også gavltrekanten, som afsluttes med 15 brynede
kamtakker. Den har fem rundbuede højblændinger, og over den midterste ses desuden en cirkelblænding.
I nordgavlen fandtes der før 1884 en †retkantet dør (fig. 19). Det vides ikke, hvornår denne
dør blev indsat, men den kan have været oprindelig.
På Ove Petersens opstalt af østfacaden (fig. 16)
ses nord for det senere tilføjede sakristi et †spidsbuet vindue. Det ser ud til at have haft samme
udformning som de øvrige vinduer, der var i kirken på dette tidspunkt. Vinduet kan have været
oprindeligt. Der ses ingen spor af det pga. skalmuringen. Da man 1884 nedrev sakristiet, fremkom der også et (†)tilmuret vindue i det sydlige
fag,98 og det blev opmålt i plan og opstalt (fig.
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Fig. 38. Nordre korsarms nordgavl set fra nordvest (s.
295). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. –
North gable of the north transept seen from the north west.

21). I det ydre fandtes først to fladt afrundede
false, som går over i en affaset glasfals. I det indre
findes efter glasfalsen en retkantet fals og en glat
smig. Vinduet, der sandsynligvis var oprindeligt,
blev formentlig muret til ved opførelsen af sakristiet. På Ove Petersens opstalt af vestfacaden
(fig. 17) ses et †spidsbuet vindue i det sydlige fag.
Det synes at være smallere end det nuværende,
og der er ikke bevaret spor af det. Det kan have
været oprindeligt. I det nordre fag på samme mur
har Ove Petersen tilsyneladende ikke fundet spor
af et vindue. På nordgavlen fandtes før 1884 et
†spidsbuet vindue (fig. 19), hvis alder ikke kendes. Også det kan have været oprindeligt.
Det indre af nordre korsarm står hvidpudset
(fig. 39). Disponeringen af øst- og vestvæggen
er den samme med helstensdybe pillefremspring,
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Fig. 39. Nordre korsarms indre set mod nordøst med Tróndur Paturssons glasmaleri. Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– Interior of the north transept seen towards the north east with Tróndur Patursson’s stained glass.
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som bærer de spidsbuede skjoldbuer og gjordbuen. På østvæggen er der mellem pillefremspringene forneden et lille fremspring på væggen, formentlig fra 1884. Fra pillerne udspringer ribberne båret af konsoller, som er placeret i
hjørnerne mellem henholdsvis skjoldbuerne og
mellem gjordbuerne og skjoldbuerne. Konsollerne er udformet som en fjerdedel af en kegle med
spidsen nedad (fig. 105). De er formgivet ved restaureringen 1884. Skjoldbuen på nordvæggen er
som den eneste omgivet af en trekvartrundstav
udspringende fra hvælvkonsollen. Denne udformning svarer til østvæggen i det østlige fag
af langhuskoret. Rummet er overhvælvet med to
firdelte halvstens krydshvælv, hvis ribber ligner
dem i langhuskorets østlige fag. Begge hvælv har
en slutsten med roset, som sandsynligvis ikke er
oprindelig. Over hvælvene ses østgavlen, som i to
omgange bliver tyndere opefter.
Søndre korsarm er formentlig tilbygget kort efter
nordre korsarm, muligvis i sidste del af 1400-tallet.141 Den to fag lange tilbygning blev bygget op
mod stræbepillen mellem de to fag af langhuskoret. En stræbepille, som stod mellem langhuskor
og skib, blev formentlig fjernet. Vestmuren står
derfor ved siden af den placering, som stræbepillen havde. Korsarmen er rektangulær med største
udstrækning nord-syd.
Soklen er af granit, hvorover ses et skråkantet,
kantstillet binderskifte indsat 1884, hvilket svarer til soklen på resten af kirken. Herover ses der
murværk af røde munkesten, overalt i munkeskifte, og de to facader mod øst og vest er foroven
afsluttet med en ommuret gesims af to kvartstens
fremspringende binderskifter fra 1884. Den kan
dog være udført på grundlag af en ældre gesims,
som ses på Ove Petersens opstalter (fig. 16-17).
Murværket i øvrigt er overvejende oprindeligt,
men også i noget omfang skalmur fra 1884, især i
den nederste halvdel.
På søndre korsarm findes fire stræbepiller. Facaderne mod øst og vest har hver en oprindelig
stræbepille omtrent midtfor, mens sydgavlen ved
hvert hjørne har en oprindelig stræbepille, som
flugter med henholdsvis østre og vestre flankemur. I den østre stræbepille findes mod syd en
rundbuet niche.142
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Fig. 40. Søndre korsarms sydgavl set fra sydøst (s. 297).
Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – South
gable of the south transept seen from the south east.

	Både øst- og vestfacaden har foroven en savsnitfrise og derover et glat skifte under gesimsen.
Enkelte sten i savsnitfriserne synes oprindelige.
Sydgavlen afsluttes foroven af en gavltrekant
med 11 brynede kamtakker (fig. 40). Heraf er de
seks nederste oprindelige (dog med ommurede
bryn), mens de fem øverste er ommurede 1884.
Den ommurede del synes dog at være udført
på grundlag af den oprindelige gavl, som havde
samme udseende (fig. 18).
	Blændingsdekorationen begynder nederst med
to savsnitfriser adskilt af et binderskifte, og derover ses en tre skifter høj båndblænding afsluttet
med et let fremspringende binderskifte.
Herover ses fem rundbuede højblændinger, hvoraf den midterste er bredest. Over højblændingerne findes en savsnitfrise adskilt med et enkelt
skifte fra en to skifter høj båndblænding. Derover
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to tætsiddende cirkelblændinger, en enkelt kort
savsnitfrise og øverst, i den midterste kamtak, en
lille retkantet blænding. Under alle kamtakkerne
findes en kort savsnitfrise, som under de yderste kamtakker er suppleret med en to skifter høj
båndblænding placeret over savsnitfrisen.
I bunden af den midterste højblænding findes
en rundbuet åbning. Den ser ud til at være oprindelig, men findes ikke på Ove Petersens opmåling.
	En retkantet †dør eksisterede frem til 1884 (fig.
18), men alderen på døren kendes ikke. Den kan
have været oprindelig, men var det sandsynligvis
ikke, da den synes at være blevet flyttet rundt (jf.
s. 313).
	Både øst- og vestfacaden af søndre korsarm
havde i det nordlige fag indtil 1884 et spidsbuet
†vindue (fig. 16), som kan have været oprindeligt.
I det sydlige fag ses nu på begge facader en nyere
tilmuring, som stammer fra tilsvarende vinduer.
Det er muligvis de vinduer, som omtales 1677 (jf.
s. 314), og som må være forsvundet inden 1882,
da de ikke er med på Ove Petersens opmålinger
(fig. 16).143
På opmålingen fra 1882 ses et spidsbuet †vindue i søndre korsarms gavl, det har færre false og
er en smule mindre end det nuværende. Alderen
på dette vindue kendes ikke, men det kan have
været oprindeligt.
Det indre af søndre korsarm er ligeledes pudset
(fig. 41). Her bæres ribberne i modsætning til i
nordre korsarm udelukkende af konsoller, der har
været en del af byggeriet fra begyndelsen. Konsollerne er udformet som i nordre korsarm, dog
som halve kegler ved gjordbuen mellem de to
fag; de er udformet 1884. Denne gjordbue er af
samme form som ribberne, mens skjoldbuerne
markeres af trekvartrundstave. Ribberne i de to
firdelte krydshvælv er som nordre korsarms meget lig dem i koret.
Sydgavlen ses over hvælvet. Den bliver som
nordre korsarms nordgavl tyndere opefter i to
omgange.
Fig. 41. Søndre korsarms indre set mod sydvest med
Tróndur Paturssons glasmaleri. Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Interior of the south transept seen towards the south
west with Tróndur Patursson’s stained glass.
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I sydvestre hjørne af korsarmen findes en fladbuet dør144 til en spindeltrappe, der udmunder i
det søndre hvælvs sydvestre lomme. Trappeskakten er opmuret overvejende af løbere, og den er
overdækket af vandrette halvstensstik på fladen.
Spindelen er cirkulær og halvstens.
De to korsarme er ganske forskellige, idet nordre korsarms tagryg er lavere end søndre korsarms. Søndre korsarm er bredere end nordre.
I det indre er der afvigelser i forbindelse med
hvælvene. Nordre korsarms hvælv er højere, og
de udspringer fra konsoller på pillefremspring,
hvor søndre korsarm har konsoller, der udspringer direkte af væggene. Disse forskelle må være
tegn på, at korsarmene ikke er opført samtidig.
Da nordre korsarm har størst lighed med langhuskorets østfag, må den være lidt ældre end
søndre korsarm.
Ligeledes i senmiddelalderen byggede man et
våbenhus i to stokværk ved vestenden af skibets
sydfacade foran den oprindelige syddør (fig. 42).
Det blev 1863 indrettet til ligkapel20 og fungerede som sådan til o. 1960.130 1980 indrettedes
det til dåbsventerum og benævnes i dag som sådan.130 Våbenhuset er omtrent kvadratisk og har
granitsokkel, hvorover der findes et skråkantet,
kantstillet binderskifte. Begge dele er som på resten af kirken fra 1884. Murværket er opført af
røde munkesten145 lagt i munkeskifte. Øst- og
vestfacaden afsluttes foroven med en gesims i to
skifter, som springer få cm frem, nederst skiftevis
løbere og bindere, øverst bindere. På østfacaden
er gesimsen oprindelig bortset fra enkelte udskiftede sten. Dele af murværket er skalmuret,
og det oprindelige murværk er bevaret i forskellig grad på de tre sider. Østfacaden er forneden
skalmuret i op til 135-150 cm’s højde over skråkanten, mens det øvrige murværk er oprindeligt.
Vestfacaden har tilsyneladende kun lidt oprindeligt murværk, dog er det usikkert, om området
over vinduet er oprindeligt eller nyt. Der ses lysere sten, og en fladbuet åbning er udmuret med
samme sten. Dette tyder på, at murværket er fra
1884. Sydgavlen har skalmur fra 1884 i hele den
nederste del indbefattende den rundbuede åbning mellem cirkelblændingerne i øverste stokværk. Den øverste del er dog oprindelig, dette
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Fig. 42.Våbenhus set fra sydøst (s. 299). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011.
– Porch seen from south east.

gælder også cirkelblændingerne, hvis bund er
opmuret af kantstillede løbere. På opmålingen
(fig. 18) er cirkelblændingerne placeret med
større indbyrdes afstand og dermed også større
afstand til den daværende åbning. Det må dog
bero på en fejl fra Ove Petersens side, da cirkelblændingerne som ovenfor nævnt er oprindelige.

	En savsnitfrise markerer overgangen til den
kamtakkede blændingsgavl med 13 brynede kamtakker. Dekorationerne består af tvillingdelte høj
blændinger med korte hængestave i to etager (fig.
42). Mellem de to etager findes en savsnitfrise.
Under den nederste kamtak i hver side findes
et felt, hvis bund er opmuret af to kantstillede
løbere på højkant. Det samme gør sig gældende
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for kamtakkerne over den etagedelende savsnitfrise, mens den øverste kamtak blot har en enkelt
kantstillet løber på højkant.146 Hele gavltrekanten
er oprindelig med undtagelse af kamtakkernes
bryn, som er ommuret 1884.
På opmålingen fra 1882 har Ove Petersen tegnet en retkantet †dør lidt vest for den nuværende
(fig. 18). Den skæve placering kan bunde i et
ønske om, at døren skulle placeres ud for den
da eksisterende dør mellem skib og våbenhus (jf.
s. 286). På hans plan fra før hovedrestaureringen
(fig. 22) er døren i gavlen placeret temmelig nøjagtigt over for døren til skibet. Alderen på denne
dør kendes ikke, den kan have været oprindelig.
Over døren findes i øverste stokværk en rundbuet åbning flankeret af de to cirkelblændinger.
Åbningen er fra 1884, men tager udgangspunkt i
en ældre af omtrent samme form.
	Både øst- og vestfacaden ses på opmålingen
fra 1882 (fig. 17 og 22) at have haft et spidsbuet
†vindue, som var mindre end de nuværende. De
kan have været oprindelige. Derover ses, ligeledes på begge facader, i øverste stokværk omtrent
midtfor en fladbuet åbning afsluttet med et binderstik. Åbningerne er tilmuret i flugt med facaden, formentlig 1884, da de ikke var tilmuret
før restaureringen (fig. 17). De har fungeret som
lysåbninger i våbenhusets øverste stokværk). På
vestfacaden synes åbningen at sidde i murværk
fra 1884, og den må i så fald være en rekonstruktion, i det mindste i det ydre.
Det indre af våbenhuset fremstår i den skikkelse, som det fik ved de to restaureringer i henholdsvis 1884 og 2003-04.Væggene er skjult bag
tyk puds, men nordvæggen (dvs. skibets sydfacade) skal tillige være skalmuret med nye, gule
teglsten.130 Inden den nuværende overhvælving
havde våbenhuset †træloft (jf. s. 309). Over hvælvet ses et fremspring mod øst, syd og vest (fig.
28). Fremspringet er lidt bredere i øst og vest, og
de stokværksdelende bjælker har ligget på dette
fremspring. Mod øst ses helt op til det tilmurede,
senromanske vindue et bomhul. Spor af et tilsvarende bomhul ses på stræbepillen i rummets
nordvestre hjørne. Det øverste skifte af fremspringet er muret af små sten og er en udjævning
udført ved fjernelsen af det flade loft 1884.
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Våbenhuset må være ældre end skibets sekundære hvælv. Det senromanske vindue, som ses fra
våbenhusloftet (jf. s. 287) er tilmuret i forbindelse
med byggeriet af våbenhuset. Havde hvælvene
været ældre end våbenhuset, ville vinduet være
blevet muret til ved opsætningen af disse hvælv,
da vinduet ellers ville have været i vejen.
Hvælv i skib og korets vestfag.Ved opførelsen af de
to korsarme opstod der behov for en omdisponering af langhuskoret. Det østlige fag var fortsat kor, mens det vestlige fag, som korsarmene
stødte op til, kom til at udgøre en slags korsskæring, idet de nordsydgående korsarme her mødte
det østvestgående kor og skib. Afsnittet fik således
mere karakter af at være det østligste fag i skibet, hvilket understregedes af, at man indsatte fire
ens hvælv i form af ottedelte krydshvælv med
retkantede halvstensbrede ribber. Hvælvet i det
østlige fag udspringer mod øst fra den vestlige
side af det pillefremspring, som korets hvælv hviler på. Dette pillefremspring er 30 cm dybt. Det
nederste af ribben forsvinder dog bag Ove Petersens støttebue. På overgangen mellem skibets
to østlige fag springer pillerne 17 cm frem og er
ufalsede. De har to skifter højt falset kragbånd
udført 1884. De to resterende pillefremspring i
skibet er falsede og har formentlig en oprindelig
form,147 da en lignende form ses på Ove Petersens opmåling fra før hovedrestaureringen (fig.
22). Kragbåndene er derimod alle nye. På vestgavlen bæres ribberne af et halvstens fremspring
i hjørnerne.
I skibets østlige fag afløste hvælvet det ældre
vestre †hvælv i langhuskoret, der var udformet
ligesom det nuværende korhvælv (jf. s. 294). I
resten af skibet afløste hvælvene de oprindelige, senromanske †hvælv (jf. s. 290). De fire nye
hvælv i skibet blev formentlig tilpasset de højere
hvælv i korsarmene. De må være indsat i senmiddelalderen enten samtidig med korsarmenes
tilkomst eller umiddelbart efter, formentlig i begyndelsen af 1500-tallet.148
	Omtrent på det nuværende sakristis plads fandtes indtil 1884 et ældre †sakristi. Det kendes kun
fra Ove Petersens opmålinger, hvoraf det fremgår,
at det var en smule mindre end det nuværende. På
planen (fig. 22) er det rektangulært med største
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udstrækning øst-vest, og østgavlen flugter med
korgavlen. Nordfacaden var mod vest bygget
skævt ind på korsarmens †stræbepille og sprang
af den grund lidt frem foran den (fig. 19 og 22).
Tilsyneladende har sakristiet haft stræbepiller (jf.
s. 305), som dog i så fald var fjernet før 1882. Korets tag fortsatte ubrudt ned over sakristiet. Rummet var overdækket af et ottedelt hvælv. Der var
adgang til sakristiet fra koret gennem en dør, hvis
udformning ikke kendes (jf. s. 312).
Sakristiet var yngre end nordre korsarm, da det
var bygget op mod korsarmens østfacade. Det
blev formentlig opført i senmiddelalderen, men
opmålingerne giver ikke nogen daterende detaljer. Det kan således også være yngre, men næppe
meget (jf. forskningshistorie s. 272 f.).
Tårn. I senmiddelalderen tilføjedes et omtrent
kvadratisk vesttårn. Tårnet er orienteret efter
skibets vestgavl og står som følge deraf skævt i
forhold til kirkens længdeakse. Det fire stokværk
høje tårn har granitsokkel, hvorover der ses et
kantstillet, skråkantet binderskifte, begge dele fra
1884. I tårnets sokkel fandtes 1884 enkelte sokkelsten med samme profilering som dem, der sidder i korets østgavl.98 De var sekundært indsat og
kan oprindelig have indgået i den senromanske
kirke. Murværket er opført af røde munkesten i
munkeskifte og polsk skifte.149 Facaderne afsluttes foroven af en bloktandgesims, som er opsat
1884.150 Det vides ikke, om den er ommuret
ud fra spor i murværket. Et tidligere †spir omtales 1755,151 og det må være det spir, man rev
ned 1768, da det nuværende spir opførtes.21 Det
førstnævnte spir kan have været oprindeligt og
dermed fra senmiddelalderen.
Tårnet er i vidt omfang skalmuret under hovedrestaureringen 1884, dette gælder hele vestfacaden98 og hele sydfacaden. Østfacaden bæres
over vestgavlen af en aflastningsbue, da man har
haft et ønske om at fordele trykket ud til siderne
pga. tårnbuen. Af østfacaden er kun det øverste
af andet mellemstokværk og hele klokkestokværket synligt i det ydre over skibets tag. Denne
del består overvejende af oprindelige sten, kun
stedvis er der udskiftet enkelte sten eller mindre
områder. Dog er første og delvis andet skifte under gesimsen muret af nye sten og formentlig fra

1884. Også nordfacaden er velbevaret, dog er de
nederste ni skifter over soklen, hjørnet mod vest
og op til fem skifter under gesimsen nye. Dette
gælder også et større parti omkring urskiven i
mellemstokværket. Frem til 1884 stod den senromanske kirkes nordre stræbepille på vestgavlen
delvis indkapslet i tårnets nordmur. Den fjernedes i forbindelse med restaureringen (jf. s. 308).
I tårnets nederste stokværk har der desuden på
sydfacaden været et ældre, spidsbuet †vindue,
som ses på opmålingen fra 1882 (fig. 18). Det kan
have været oprindeligt. På nordfacaden findes en
nyere holder af jern til rebet fra en klokke, som
har hængt i et glamhul (jf. s. 368).
Trappehuset på tårnets sydside har en del oprindeligt murværk, kun dets nederste parti med
døren og de øverste skifter er fra 1884. Før 1884
var adgangen til trappehuset fra tårnets indre (jf.
fig. 22). På trappehuset findes tre retkantede lysåbninger, hvoraf de to nederste er oprindelige. Den
øverste er mindre, men korrekt rekonstrueret på
baggrund af den, der er på opstalten (fig. 18).
I andet mellemstokværk er der 1884 mod
nord, syd og vest opsat urskiver, som er placeret
i en dobbeltfalset cirkelblænding. De er anbragt
lavere end dem, der findes på Ove Petersens opmålinger af tårnets facader (fig. 18-19). På opmålingerne fra 1882 ses der mod øst på nordfacaden
en retkantet (†)luge (fig. 19). Den er høj og smal
og anbragt under det østlige glamhul. I det indre ses en tilsvarende (†)luge mod vest, som er
placeret højere end den østre. På Ove Petersens
opstalt af sydfacaden (fig. 18) ses ligeledes en retkantet, men større (†)luge. Den er placeret lidt
forskudt mod vest fra midten. Det er formentlig
den samme åbning, der ses spor af i det indre,
men den har ikke helt samme form. I det indre
har vestvæggen to tilmurede, fladbuede (†)luger.
De to åbninger er placeret i forskellig højde, idet
lugen mod nord sidder lavere end den mod syd
og de to i nordvæggen. De ses ikke i det ydre eller på Ove Petersens opstalt.
Klokkestokværket har mod alle fire verdenshjørner to fladbuede glamhuller. De har stik af
bindere og en halvstens fals, som ligeledes er
fladbuet med et stik af bindere. Glamhullerne
på nord- og østfacader er oprindelige, mens de
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Fig. 43. Spor af †hvælv i tårnet, nordmuren (s. 303). Foto Mogens Vedsø 2011. – Traces of †vault in the tower, north wall.

på vest- og sydfacader er ommuret 1884 med
samme udformning som de oprindelige. De to
glamhuller mod vest er placeret med større afstand end de øvrige, hvilket formentlig er sket i
forbindelse med ovennævnte skalmuring.
Tårnrummet, der siden 1863 har fungeret som
våbenhus, står hvidpudset og er uden synlige spor
af ældre indretninger. Fra orgelpulpituret ses i
østvæggen den spidsbuede tårnbue. Denne bue
er siden tilmuret, men med en dør til skibet. I
tårnrummets vægge to indmurede og en opsat
gravsten (gravsten nr. 4-5 og 8). Inden det nuværende hvælv blev indsat, havde tårnet †træloft.152
I første mellemstokværk ses imidlertid spor af et
ældre †hvælv. Alle fire vægge har spor af vederlag
(fig. 27, 43 og 107), og i hvælvlommerne findes
rester af ribberne. Dette hvælv var oprindeligt og
blev fjernet på et ikke nærmere kendt tidspunkt.

Som ovenfor nævnt er der adgang til tårnets
øvre stokværk via trappehuset på tårnets sydside. I trappehuset er indsat en ny vindeltrappe af
træ, formentlig 1884. I den forbindelse blev den
gamle trappe fjernet, men øverst er bevaret lidt af
den oprindelige overdækning. Trappeskakten er
her fladt overdækket af løbere.
Væggene i første mellemstokværk er dækket af
et tyndt lag puds. Det er dog muligt at skelne stenene igennem pudsen, og det ses, at væggene står
i munkeskifte. Den østlige væg er opført oven på
den senromanske vestgavl. På sydvæggen i første
mellemstokværk ses en tilmuret, fladbuet (†)dør
(fig. 44) med en enkelt retkantet fals. Den har
mod vest en stabel, mens der mod øst er indsat
låsetræ. Døren, der kan have ført ind til trappehuset, udmunder umiddelbart under toppen af
tårnrummets oprindelige hvælv.
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Fig. 44. Oprindelig, højtplaceret (†)dør i tårnrummets sydvæg (s. 303), nu synlig over
rummets sekundære hvælv. Foto Mogens Vedsø 2011. – Original (†)door high in the
south wall of the tower interior, now visible above the secondary vault.

	En nyere trætrappe fører fra første til andet
mellemstokværk, hvor tårnuret findes (jf. s. 366).
Et fremspring på nordvæggen går neden om urskiven. I murværket ses syd for urskiven et spring
på en halv sten. Det kan skyldes, at den sydlige
del er ommuret i hele tykkelsen, men tyndere
end det oprindelige murværk. Østvæggen, som
er delvis skjult af et trærum med urværket, er i
lidt uregelmæssigt polsk skifte og har et fremspring, der svarer til nord- og vestvæggens.

Fra andet mellemstokværk er der adgang til
klokkestokværket via en nyere trætrappe. Klokkestokværkets indre ser under pudslaget ud til
at være muret i en uregelmæssig skiftegang med
mange løbere. Mod vest ses to retkantede fremspring ved nordhjørnet og midtfor, sidstnævnte
synes afhugget mod syd. Desuden er der mod syd
et skel i murværket ved sydvesthjørnet, og begge
disse uregelmæssigheder kan stamme fra skalmuringen af tårnet 1884.
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Eftermiddelalderlige istandsættelser og restaureringer
Istandsættelser i 1600-tallet
Vor Frue Kirkes ældste bevarede regnskaber er fra
1569. Af disse regnskaber fremgår både større og
mindre betalinger for arbejde udført på kirken.
Desuden findes flere beskrivelser fra licitationer
på istandsættelser.
I 1682 var kirken angiveligt i elendig tilstand.14
Da kirken blev synet 1699, viste den sig fortsat at
være i temmelig dårlig stand. Taget over kirken
samt over nordre og søndre korsarm var meget
brøstfældigt. Det samme gjorde sig gældende for
korets tag. Spærværket i ‘korstaget’ over begge
korsarme var rådnet bort ved samlingen i renderne og skulle repareres. På tårnet skulle både
murværk og tag istandsættes, ligesom taget over
sakristiet var ‘ganske brøstfældig’ og måtte omlægges. Kirkens mure skulle også repareres, værst
så det ud med pillerne på sakristiet.153 I det indre
var det ligeledes nødvendigt med istandsættelser,
og sluttelig manglede våbenhuset fire nye bjælker
til at holde muren.112
Istandsættelser i 1700-tallet
1704 blev tårn, våbenhus og andre steder på kirken repareret af murermester Hans Riider.21
1710 istandsattes tårnet, da Hans Krusskop satte
ankrer uden på, og murermester Rasmus Bertelsen udførte murerarbejde.154 Spiret tog man fat på
1722, hvor Hans Riider nedtog det ‘brøstfældige
spir’. Det blev repareret og atter opsat. Det vurderedes, at det ellers kunne have gjort stor skade.20
	En række forskellige reparationer blev foretaget 1731. Bl.a. smedede Peter Smed et anker,
som gik gennem den østre gavl og blev slået fast
på spærene. Tømrermestrene Daniel Steenbuch
og Rasmus Nielsen foretog tømmerarbejde på
den søndre side af kirken og lagde nye ‘lægter og
tømmer’ på den søndre gavl af korsarmen. Hans
Riider reparerede taget, hvortil der blev anvendt
nye lybske tagsten ‘af de bedste med nøglen på’.21
1735 gennemgik kirken en omfattende reparation af taget og murene ‘rundt omkring’. De involverede håndværkere var tømrer Daniel Steen-
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buch og tømrer Hans Hansen samt Christen og
Peder Murermester.20
Allerede 1737 indkøbtes igen et større antal
mursten,‘de bedste fra Lübeck’. Tårnet gennemgik det efterfølgende år en istandsættelse. En del
forskellige håndværkere var involveret, således
murermestrene Friderich Michelsen og Christen
Christensen, tømrerne Morten Jørgensen, Hans
Hansen og Daniel Steenbuch samt Albert Smed.
Arbejdet blev bl.a. finansieret af en række mindre
donationer.20
1741 klagede kirkeværge Niels West til kongen
over »dend fattige og slette Tilstand bemelte kirke skulle findes udi«, delvis pga. den »udi afvigte
Aaringer store reparation«, som havde kostet en
stor sum. Kirken fik dog besked på selv at afholde
udgiften til reparationen og dertil afbetale en mindre gæld, som kirkeværgen også havde nævnt.16
1758 blev kirken og tårnmuren istandsat, idet
det havde været nødvendigt at ‘reparere udvendig
fra den ene ende til den anden rundt omkring
på kirkemuren fra taget af ’. Taget blev skællet og
sat i ‘skikkelig stand’. Peder og Poul Murermester
brugte hver omkring 60 dage på arbejdet.21 Ved
denne lejlighed fremkom i tårnet en blyplade
med indskrift (jf. s. 318).
1773 betalte kirken for en reparation af kirketårnet og af kirkens tag, som var blæst ned.21 Året
efter indkøbtes blå sten (jf. s. 316) på Hvidkilde til
kirkens tag.19 Det må dreje sig om endnu en reparation af tårnets tag. 1775-76 gennemførtes en hovedreparation af kirken ved murermester Tyberg.20
	Endelig repareredes kirken 1792 af Peder Michael Jensen fra »Odense Murmæster Lissetation«. Flere forskellige andre håndværkere var også
involveret.21
Nyt spir 1768
Sognepræst Lauritz Pedersen Næraae og byfoged
Peter Chr. Spliid berettede 1767, at en murermester og en tømrermester fra Odense ‘for nogle
dage siden’ havde indfundet sig med en tegning til
nyt spir på kirken og et overslag. Murermester Tyberg fra Nyborg havde ligeledes lavet et overslag,

20
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Fig. 45. Spir 1768 (s. 305). 1:300. Opmåling ved Andreas Jensen
1935. – Spire 1768. Scale drawing by Andreas Jensen, 1935.

og hans tegning var bedre og mere sirlig. Næraae
og Spliid anmodede herefter stiftsøvrigheden om
at få at vide, hvornår og hvordan licitationen på
arbejdet skulle holdes.18 På licitationen senere
samme år fik købmand Christen Graae ‘tilslaget’
arbejdet med tårnets reparation og bygning af et
nyt spir.18 Efter endt arbejde blev der på ordre fra
Næraae og Spliid afholdt rejsegilde for tårnspir og
fløj. I samme forbindelse betalte kirken byens tambur for at »lade trommen slåe« og »Synsmændene
til vare Til vor Nye Tårn«.21 Ved opsættelsen af
det nye spir indsattes en bygningstavle (jf. s. 318).
Spiret, som stadig findes, er et lanternespir, hvis
underdel er opskalket og beklædt med sortglaseret
tegl. Det afsluttes foroven af to ottekantede lanterner over hinanden, disse er kobberbeklædte, og
den øverste ottesidede pyramide er opskalket.

Istandsættelser i 1800-tallet
Tilsyneladende foregik der 1805-06 en større reparation af kirken.155
1813 reparerede murermester Lange i perioder
på kirken. Der blev anvendt både almindelige og
blå tagsten (jf. s. 316), og reparationerne må således
have drejet sig om både kirkens og tårnets tag.21
I april 1819 blev der afholdt licitation over Vor
Frue Kirkes reparation med specifikationer om
arbejdets udførsel og om materialer. Kirken skulle hvidtes to gange overalt udvendig såvel på mur
som på fag. Muren over vinduerne måtte ikke
gøres ensformig, og ‘skråningerne’ under dem
skulle belægges med mursten fra Hvidkilde Teglværk i stedet for som hidtil Flensborgsten. Blandt
de murermestre, som afgav overslag, valgte man
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Ditlev Pedersen. En snedker skulle bl.a. udføre
arbejde på gesimserne på tårntaget og spiret. En
tømrer skulle også arbejde på spiret, mens maleren, ud over at arbejde på spiret, skulle tage sig af
en luge ved klokkerne i den sydvestlige side. Til
slut nævnes også blytækkerarbejde på spiret. Man
havde åbenbart glemt at specificere visse ting i
overslaget, og på et nyt papir blev der givet flere
detaljer. Det var således vigtigt, at alt det grønne
på muren blev hugget af til stenene, hvorefter der
skulle nyt puds på. Der skulle kalkes to eller tre
gange, den sidste gang med blåt i kalken. Dette
gjorde sig også gældende for sakristiet, våbenhuset og tårnets indvendige mure. Til slut var man
nødt til at supplere med flere materialer, således
indkøbtes også mursten fra Langeskous Teglværk.21
1835 var kirken under hovedreparation. Af licitationen fremgår det, at der skulle foretages arbejde udvendigt på kirkens mure og både indvendigt og udvendigt på taget. Den udvendige mur
skulle udhugges og udkradses. Derefter kunne
den udspækkes og hvidtes eller kalkes to gange
og sluttelig afskures med røde sten. Soklen skulle
gøres sort.156
1841 foretog murermester Rasmussen hovedreparation på alle kirkens udvendige mure og
tårnet. Brøstfældige sten blev udhugget og nye
indsat. Murene blev udspækket, hvidtet og afskuret med røde sten.19
	En licitation 1853 over et større reparationsarbejde på kirken omfatter istandsættelse af både
indvendige og udvendige mure. De skulle frigøres for grønt og kalkes, og dårlige sten både i
mure og i tag hugges ud og erstattes af nye. Arbejdet gik til M. Lange.21 Da kirken 1856 atter
blev repareret, holdt man imens gudstjeneste for
begge menigheder i Skt. Nikolaj Kirke.21
1863 betalte man J. L. Axelsen for en ‘ventil til
kapellet i Frue Kirke’.21 Det er samme år, som
våbenhuset indrettes til ligkapel (jf. s. 299), og
der må være tale om den træbyggede udluftningsskakt, som endnu findes over hvælvet på
våbenhuset (fig. 46). Skakten er opbygget som
en tønde med stave holdt sammen af en form for
tøndebånd af træ. Den smalner til nedefra og op,
og indvendig er den pudset.130 Den mundede ud
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Fig. 46. Udluftningsskakt i våbenhuset (s. 307). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Ventilation duct in the porch.

i en lille træbeklædt tagrytter (fig. 11). Da skakten blev opført, havde våbenhuset træloft, og der
fandtes en åbning i dette loft op til skakten.
1871 reparerede H. Steen stolper og bjælker
ved kirkespiret i forbindelse med en større reparation af tårnet. Året efter blev det hvidtet indvendig af murermester M. P. Ludvigsen.21
Fem gange i løbet af 1800-tallet nævnes i kirkens inventarium en murervogn og i nogle tilfælde også en kalkbænk.21 Det vides ikke, om
disse redskaber var nyindkøbte, eller om de blot
ikke var medtaget i foregående inventarier. 1835
og 1841 var kirken under hovedreparation, og
redskaberne kan være indkøbt i forbindelse med
disse arbejder.
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Fig. 47. Kirken set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – The church seen from the north west.

Ove Petersens restaurering 1884
1884 gennemførtes en hovedrestaurering under
ledelse af professor Ove Petersen og med bygningsinspektør J. Huusom som konduktør. Der
var lavet et overslag på ca. 70.000 kr., som omfattede istandsættelse af bygningen, varmeapparat, gasindlæg med kroner og kandelabre, nyt ur
og lynafledning. Derudover skulle kirkegården
afgraves, orgel, spir og fløjstang skulle istandsættes, og der skulle købes et stykke af en grund i
Fruestræde. Her ønskede man nemlig at udvide
og forbedre opgangen fra Møllergade til kirken.157
Man ønskede, at arbejdet skulle foretages af lokale
håndværkere bortset fra blyvinduerne, som skulle
udføres af en udenbys, som havde erfaring med
den slags arbejde. Man antog således murermestrene brødrene Madsen, tømrermester A. Andersen,
malerne Thorbensen og Bang, snedkerne Selck og
Knudsen samt kobbersmedene C. Haugsted og B.
M. Wivel.157

	Restaureringen var omfattende og efterlod ifølge kirkeprotokollen kun ‘væggene’ (dvs. murene),
som endda mange steder måtte skalmures på facaden pga. forvitrede sten.157 De nye munkesten,
som blev anvendt ved restaureringen, adskiller sig
fra de oprindelige ved at være en anelse lysere
røde og tydeligt maskinstrøgne.158
I det ydre fik skibet fire nye stræbepiller, en
på sydfacaden og tre på nordfacaden, hvoraf den
vestligste på nordhjørnet erstattede en ældre (jf.
s. 286).
Koret blev forsynet med en ny gavltrekant opført af nye, røde munkesten.159 Den afsluttes af
11 brynede kamtakker, og dekorationerne består
af parvist anbragte højblændinger afdækket med
tvillingdelte trappestik med korte hængestave.
Da højblændingerne er placeret under hver sin
kamtak, er der over den inderste af blændingerne
i hvert par anbragt en cirkelblænding. De midterste højblændinger sidder over et glat felt, hvori
der findes en spidsbuet åbning med helstensstik.

eftermiddelalderlige istandsættelser og restaureringer
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Fig. 48. Sakristi set fra nordvest (s. 309). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011.
– Sacristy seen from the north west.

Åbningen har en halvstensfals og fladbuet overdækning.
Korets sydfacade, skibet, korsarmenes langsider,
våbenhuset og tårnet fik tilsammen 13 nye stavværksdelte vinduer. De er spidsbuede med halvstensstik og med tre false i det ydre. Det indre
kun med en enkelt retkantet fals.
Det indre af kirken blev glatpudset og en lang
række detaljer omformet.
Tårnrummet fik nu stjernehvælv båret af piller i hjørnerne, det afløste et fladt †træloft (jf. s.
303).152 I den tilmurede tårnbue blev der indrettet to depotrum. Dette afløste en tyndere skillevæg (fig. 22-23). Også våbenhuset fik et stjernehvælv med hvælvpiller i hjørnerne. Ribberne fik
samme udformning som dem i kor og korsarme.
Hvælvet havde et toppunkt, som lå højere end
det gamle træloft. Man må derfor have savet det
nederste af udluftningsskakten af, så den kunne

passe til toppen af hvælvet. Der indsattes en lem
til skakten i åbningen.
Sakristiet var i så dårlig stand, at man valgte at
nedrive det og bygge et nyt (jf. s. 301). Det nye
sakristi fik som resten af kirken indsat granitsokkel med skråkantet overgang til murværket opført
af de samme nye, røde munkesten, som man anvendte til skalmuringen (fig. 48), alt i polsk skifte.
Sakristiet ligger, hvor det oprindelige sakristi lå,
men er lidt større. Det er rektangulært med største udstrækning øst-vest, og det teglhængte sadeltag forløber parallelt med korets tag med en skotrende langs nordmuren. Østgavlen flugter med
korets østgavl. Nordfacaden er afsluttet med en
gesims af to retkantede kvartstensfremspring, det
nederste af skiftevis løbere og bindere, det øverste
udelukkende af bindere. Trekantsgavlen har syv
brynede kamtakker og en blændingsdekoration.
Under de tre midterste kamtakker findes parvist
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Fra skibets loft ses på tårnets østfacade et lille
hoved (fig. 49), som er modelleret op i mørtel.
Det er formentlig sket i forbindelse med hovedrestaureringen 1884.
	Under ovennævnte restaurering indsattes nye
døre (jf. s. 311) og nye vinduer (jf. s. 314).
Kirken blev genindviet 21. dec. 1884, og restaureringen løb op i 90.000 kr. Hertil kom et
beløb på ca. 10.000 kr. for afgravning af kirkebakken, fjernelse af terrasserne på kirkegården,
anlæggelse af en kørevej fra Torvet, udvidelse af
adgang fra Møllergade til kirken og opførelse af
en trappe i Fruestræde.160
Tiden 1900-2011

Fig. 49. Hoved på tårnets østfacade set fra loftet over
skibet (s. 310). Foto Marianne Goral Krogh Johansen
2011. – Head on the east facade of the tower seen from the
loft above the nave.

anbragte højblændinger afdækket med tvillingdelte trappestik med korte hængestave. Over den
midterste af de tre findes en cirkelblænding, mens
de to øvrige over højblændingerne har en kort
savsnitfrise. Resten af gavlen har samme udsmykning, men med lavere højblændinger og en cirkelblænding over to af dem. Alle disse kamtakker
afsluttes foroven med en kort savsnitfrise. Der er
adgang til sakristiet via en dør i østgavlen. Denne
dør er fladbuet og afsluttet med et helstensstik.
Den har en enkelt fals af en trekvart rundstav. En
trappe af granit fører op til døren.
Nordfacaden har to spidsbuede vinduer, som er
af samme type som skibets, men med færre profilled. Indadtil er de let smigede og uden profilering.
I det indre er der opsat vægpaneler (s. 353) på
den nederste del af tre vægge. Det gamle sakristi
havde hvælv, men det nye fik fladt træloft med
tætliggende bjælker, som ved murene bæres af
udskårne volutkonsoller. Volutterne er udsmykket med en sekstakket stjerne.

1930 blev koret, vinduet over sakristidøren og
trappestenene istandsat.21
Våbenhuset, som var indrettet til ligkapel, træng
te 1933 hårdt til reparation og istandsættelse. Planen var, at hvælvingskapperne skulle renses og
gives en tonefarve i kalk. Væggene skulle renses,
repareres og forsynes forneden med en fodliste
udført i stærk cementblanding. Den skulle være i
plan med væggen og iblandes sort farve.21 Hvorvidt dette kom til udførsel, er uklart.
	En omfattende reparation af tårntaget blev
foretaget 1940.88 Spiret repareredes atter 1987.
Ved dette arbejde fandt man et dokument i blyrør vedr. restaureringen 1884. Dokumentet blev
udtaget og en kopi indlagt sammen med et nyt
dokument om restaureringen 1987. En udskrift
heraf findes i kirkens arkiv.161
2003-04 blev Vor Frue Kirke restaureret ved
arkitekt Bendt Longmose Jakobsen fra arkitektfirmaet Clausen & Weber. Restaureringen omfattede afrensning af de malede og dekorerede
hvælv og vægge, som efterfølgende blev repareret, filtset og nykalket. Man lagde nye teglgulve,
hvorunder klinkegulvene fra 1884 blev bevaret
(jf. ndf.).162 I vestenden af skibet blev en del af
rummet under orgelpulpituret afskildret med en
skillevæg. Her indrettedes depot- og teknikrum
med døre til gangen mellem tårn og skib. Døren
mellem skib og mellemgang blev i denne forbindelse flyttet frem til den nye skillevæg.130 Kirken
genåbnedes første søndag i advent 2004.
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Gulve
Det nuværende gulv i kirken er fra 2003-04. Det
er lagt af lyse gule kvadratiske teglstensfliser kantet af almindelige gule teglsten. På syv af fliserne
har billedmager Birthe Einer-Jensen fra Svendborg før brændingen indridset forskellige kristne
motiver (fig. 50).163 I tårnet findes stadig det ældre gulv fra 1884 (se ndf.).
	Et (†)klinkegulv fra 1884 af røde, gule og sorte
klinker er bevaret under det nuværende.164
†Gulve. Kirkens gulv nævnes første gang i
1680, hvor Rasmus Bødcher blev betalt for at
omlægge og opfylde kirkegulvet under tårnet.165
Tre år senere betalte man for fragt af tre læs ler
til ‘altergulvet’.19 1718-19 betaltes Hans Riider
for at omlægge gulvet først i søndre korsarm og
dernæst i koret ved alteret, begge pga. brøstfældighed.19 Gulvet i søndre korsarm blev 1730 forhøjet ved Daniel Snedker.20 1743 omlagde man
gulvet i koret ved alteret,20 og året efter blev der
lagt nyt gulv i våbenhuset. Derefter omlagde
Peder Murermester gulvene overalt i gangene,
hvortil der blev indkøbt mursten fra Flensborg. I
sakristiet og nogle steder i koret blev der lagt nyt
gulv, ligeledes af sten fra Flensborg.21 1763 udjævnede og omlagde Peder Murermester gulvet
i hele kirken.20 Murermester Jens Lang udførte
1806 en række arbejder på kirken, bl.a. lagde han
mange nye mursten i gulvet.19 Under en større
reparation 1819 blev gulvet omlagt med sorte
sten i ‘den store gang’, mens man i de øvrige gange kunne nøjes med de bedste af de gamle sten.19
1828 omlagde murermester C. Lange gulvet i våbenhuset.21 Murermester West fik 1832 løn for at
forhøje gulvet flere steder, og det efterfølgende år
omlagde han gulvet i våbenhuset.21 1845 betaltes
murermester Rasmussen for at lægge gulvet i koret af blå og gule fliser. Han anvendte 1200 stk.,
som var ottekantede, slebne og med blå ‘kassetter’. Senere lagde han også nyt gulv i indgangene,
muligvis også af slebne fliser. Samme år malede
Hans Fr. Trabolt gulvet ved dåben i kassetter.21
Også ‘altergangen’ fik nyt gulv af gule og blå fliser, og det var ligeledes murermester Rasmus-

sen, som stod for at lægge det, men først 1847.21
1849 betalte man Graae og Henningsen for at
afslibe kirkegulvet,19 og 1871 reparerede tømrer
H. Steen et gulv i tårnet.21 Trægulvet i sakristiet
blev 1955 repareret efter et svampeangreb.88
Døre
Vor Frue Kirke har nu seks døre, hvoraf ingen har
tilhørt den senromanske kirke. Alle er udformet
1884, men flere har erstattet en ældre dør.
I korets østgavl etableredes en dør til fyrkælderen.
Den er anbragt i granitsoklen, som danner vangerne, og den er overdækket med en granitsten.
I begge korsarmes gavl indsattes en fladbuet dør
afsluttet med helstensstik. Dørene har kvartstensfals og er indfattet i den yderste halvstensfals fra
de spidsbuede stavværksvinduer, som er indsat
herover.
I våbenhusets sydgavl findes en dør, som stort
set er magen til hovedindgangen i tårnets vestfacade (se ndf.). Den er fladbuet og anbragt i en
spidsbuet portal, som dog kun har tre false. Der
ses en dekoration med et firkløver i feltet over
døren. Døren sidder i nyere murværk.

Fig. 50. Gulvflise med udsmykning (s. 311). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – Floor tile with decoration.
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Fig. 51. (†)Åbning fra våbenhusloftet til skibet (s. 313). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – (†)Opening
from the porch loft to the nave.

I tårnets vestfacade findes den nuværende hovedindgang til kirken. Den har fire false og er fladbuet under et spidsbuet spejl, hvori er muret en
dekoration med et firkløver.
Adgang til tårnets øvre stokværk sker via trappehuset på tårnets sydfacade. Her findes en spidsbuet dør med en enkelt retkantet fals. Døren sidder i nyere murværk.
I det indre findes ni døre, der alle i deres nuværende udformning går tilbage til de to restaureringer 1884 (jf. s. 308 f.) og 2003-04 (jf. s. 310).
Flere af dem har dog forgængere.
I koret findes således en fladbuet dør mellem kor
og sakristi fra 1884. Adgangen mellem de to bygningsdele er dog ældre og formentlig indsat, da
sakristiet blev opført. Den omtales tidligst 1728,
da Jens Snedker havde ‘forbedret døren for sakristiet ud til koret’.19

Fra skibets vestlige fag findes mod syd en dør
til våbenhuset. Den er vandret afsluttet foroven, og
den nuværende udformning går tilbage til 1980,
hvor denne dør blev genåbnet (jf. s. 286). Det er
muligvis samme dør, som omtales i en kilde fra
1833, hvor murermester West huggede den indre
dør ud og indsatte en ny. Bagefter foretog han
samme arbejde på den udvendige dør i våbenhuset.21 Ved undersøgelsen 1980 fandt man udmuringer udført med Flensborgsten,130 som kunne
stamme fra dette arbejde. Tilmuringen af døren
kan være foregået allerede 1863, hvor ‘den gamle
hovedindgang’ blev muret til i forbindelse med
indretningen af våbenhuset til ligkapel.166 Den
seneste tilmuring var fra 1884.
	Også i det indre blev der indsat døre 1884,
i sakristiet således to fladbuede døre mod henholdsvis syd og vest. Mod syd fører en dør ind til
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koret og mod vest en dør ind til et rum i murtykkelsen.
Fra tårn til skib findes en mellemgang, som
mod tårnet har en fladbuet dør og mod skibet en
retkantet dør (jf. ndf.), begge indsat 1884. Den
fladbuede dør er i tårnet placeret i et spidsbuet
spejl omgivet af en trekvart rundstav. Over døren findes en cirkelblænding, halvstens dyb og
med omløbende trekvart rundstav. Dertil i mellemgangen fire ens retkantede døre til depotrum
indrettet i vestgavlens tilmurede tårnbue.
I søndre korsarms sydvesthjørne findes en fladbuet dør til loftstrappen indsat 1884.
(†)Døre. Fra loftet over våbenhuset ses en tilmuret åbning (fig. 51), som må antages at være en
(†)dør mellem orglet og bælgeloftet, som muligvis i en periode var indrettet på våbenhusets loft
(jf. note 298). Døren er etableret efter våbenhusets opførelse i senmiddelalderen.
†Døre. †Sakristiet havde adgang fra nordfacaden gennem en ‘spidsbuet’ †dør, som var placeret i et fremspringende murparti (fig. 19). På
Næraaes prospekt af nordfacaden fra 1771 (fig.
14) ses en dør på samme sted. Det kan være den,
som også nævnes 1742, hvor man betalte for en
ny †dør og et lille plankeværk ‘for sakristidøren
til kirkegården’.20 1838 indsattes der otte ruder
‘over sakristidøren’, og Hyllequist blev betalt for
at have fremstillet en ny rund vindueskarm med
rammer til ‘den dobbelte dør ind til sakristiet’.21
Disse kilder må henvise til den udvendige †dør,
som formentlig ses på Ove Petersens opmåling
(fig. 19). 1867 betalte man murermester P. Andersen for at reparere ‘portalen ved sakristidøren’ og
senere på året for at ‘afpudse portalen’.21
I korsarmenes gavle (jf. s. 295 og 299) har tidligere eksisteret †døre med en anden udformning
end de nuværende. De kan ikke dateres, men
man har sandsynligvis allerede ved opførelsen af
korsarmene indsat en dør i hver gavl. Jacob Madsen omtalte i hvert fald, at der var en korsarm
på sydsiden af kirken og en på nordsiden, og at
der var ‘en dør på hver foruden våbenhuset’.167
På prospektet fra 1771 ses nordre korsarms gavl
(fig. 14). Her er en rundbuet dør placeret tæt på
gavlens nordvestre hjørne. På den samtidige plan
(fig. 58) er døren placeret nærmere centrum af
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gavlen, og det er højst tvivlsomt, om prospektet
er korrekt mht. døren. I søndre korsarm har døren tilsyneladende også været placeret anderledes
end nu. 1838 foregik der en udskiftning af nogle
døre, og der blev givet besked om, at entreprenøren måtte flytte døren i søndre korsarm, så den
kom til at være lige under vinduet.21 Det fremgår
dog ikke, hvor meget den skulle flyttes. På opmålingen fra 1882 (fig. 18) er døren lige afsluttet
foroven (jf. s. 299).
1746 betalte man Mads Snedker for at have
fremstillet en ny †dør ‘i tårnet ved den søndre
side’.21 Det er usikkert, om man etablerede en
ny dør, eller om man snarere blot udskiftede en
eksisterende. Døren kan være identisk med den
retkantede dør med en enkelt fals, der ses på Ove
Petersens opstalt af sydfacaden (fig. 18). Døren
blev fjernet 1884. 1863 blev murermester J. Andersen betalt for at ‘bryde hul til en dør i tårnet’
og J. Steen for at bygge en hovedindgang gennem
tårnet.20 Denne †dør ses på opmålingen (fig. 17)
og har her en enkelt fals og en fladt spidsbuet
afslutning. Der må være tale om en ombygning
af en eksisterende adgang til tårnet, da planen fra
1771 (fig. 58) på dette sted viser en dør, og allerede 1706-07 nævnes en dør til ‘tårnporten’ (jf. s.
360).
I våbenhusets sydfacade fandtes tidligere en
†dør med vandret afslutning og en enkelt fals (fig.
18). Den er lidt forskudt mod vest i forhold til
midteraksen. Dørens alder kendes ikke.
Mads Snedker opsatte 1755 et skillerum for
døren ved den søndre side under pulpituret, og
han lavede en †dør i skillerummet.19 Dette skillerum blev uden tvivl indsat i søndre korsarm
under det pulpitur, som ses på Næraaes plan (fig.
58). Om det var et egentligt skillerum, som afsondrede noget af korsarmen fra resten af kirken,
eller om det var et vindfang, kan ikke afgøres. På
Næraaes tegning er der ikke som i nordre korsarm indtegnet et vindfang, hvorfor der i søndre
korsarm sandsynligvis er tale om et skillerum. På
plantegningen fra 1771 (fig. 58) ses i tårnets sydside en indvendig †dør til trappehuset. Dens udformning kendes ikke, da den blev tilmuret 1884
og erstattet af en udvendig dør til trappehuset (jf.
s. 302).
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Vinduer
Kirkens vinduer er gennem tiden ændret flere
gange.
De nuværende stavværksdelte, spidsbuede vinduer i skib, i korets sydside, korsarme, våbenhus,
tårn og sakristi er alle fra 1884 (jf. s. 308 f.).
†Vinduer. Den senromanske kirke fik på et tidspunkt †spidsbuede vinduer, som tidligst er afbildet
på Næraaes prospekt (fig. 14) fra 1771. På nordgavlen af nordre korsarm ses et enkelt vindue og
på skibet to. Hvorvidt antal og placering er korrekt, vides ikke. Koret har i østgavlen og i nordmuren et spidsbuet vindue, som begge stort set
er bevaret i deres oprindelige udformning (jf. s.
293). Det er muligt, at man ved korets og korsarmenes opførelse for første gang indsatte spidsbuede vinduer i hele kirken.
Den ældst bevarede kilde, der omtaler fornyelse
af vinduer, er fra 1677. Jacob Glarmester blev da
betalt for at sætte nyt †vindue i ‘det store vindue i
koret’ (dvs. vinduet i østgavlen) og i de fire andre
»Karmevinduer« i søndre korsarm,19 hvoraf stadig
ses spor (jf. s. 299). Der er sandsynligvis kun tale
om udskiftning af selve vinduet, ikke om nye vinduesåbninger. 1793 betalte man murermester Jens
Lang for at ‘udhugge i muren til et nyt †vindue’.21
Her må der være tale om en ny åbning, men uden
angivelse af, hvor i kirken det var, eller hvordan
vinduet var udformet. Begtrup omtaler nye †vinduer, som blev indsat 1806 (jf. s. 272),115 men form
og størrelse kendes ikke. 1829 afholdtes licitation
over et nyt vinduesfag, som skulle »henlede mere
Lys til Choret og fornemmeligen til Prædikestolen«, og snedkermester Mads Knudsen tildeltes
arbejdet.20 Ved et større reparationsarbejde på kirken 1838 indsatte snedkermester Hyllequist tre
†karmvinduer, som skulle laves ‘med spidsbuede
buer foroven’ af karmenes højde, som er 5 alen
og 6 tommer, forfærdiget af 3-tommer planker
og fyrretræ og 8½ tommers bredde; i hver karm
forefindes seks forsvarlige tremmer (formentlig
sprosser), som er beslaget med godt indhugget beslag’. I konditionerne beskrives det, at det tredje
vindue skulle have samme form som de to andre,
men kun være 4¾ alen højt og 2¼ alen bredt.21
Heller ikke her fremgår det, om man blot udskif-

tede eksisterende vinduer eller etablerede nye.
Det kan være de samme vinduesåbninger, som
fandtes 1882, da Ove Petersen opmålte kirken. I
hvert fald ses der på opmålingerne overalt spidsbuede vinduer. Kun de to oprindelige lysåbninger
i øverste stokværk af våbenhuset er angivet som
fladbuede (fig. 16-19). Nordfacaden af sakristiet
har haft et mindre †vindue umiddelbart over en
†dør (fig. 19). 1838 indsattes der otte ruder ‘over
sakristidøren’,21 men vinduet var sandsynligvis
ældre. De spidsbuede †vinduer på 1882-opmålingerne ses at være delt af jernsprosser. Vinduerne
ser på opstalterne ud til kun at have haft en enkelt
fals i det ydre, ligesom de synes at have været lidt
lavere end de nuværende. Desuden var de ældre
vinduer til dels anbragt lidt anderledes end Ove
Petersens vinduer. På skibets nordfacade (fig. 19)
var det vestlige af de tre vinduer placeret længere
mod øst og det midterste forskudt en smule mod
vest. De var således placeret tættere på hinanden
end de nuværende vinduer. Det østlige vindue
var desuden en smule mindre end de to andre. På
sydfacaden var det vestlige vindue anbragt længere fra hjørnet mod våbenhuset end nu.
Tagværker
Kirkens middelalderlige dele har overvejende
tagværker af egetømmer, hvorfra der er udtaget
prøver til dendrokronologisk datering (jf. s. 316)
Tagværket over de to østligste hvælvfag af
langhuskirken (dvs. (†)langhuskoret) består af 12
fag, hvoraf størstedelen er af eg med stedvise reparationer af fyr. Spærene hviler i spærsko, som
stort set alle er af fyr og dermed ikke oprindelige.
I hvert fag findes spærstivere, som er tappet i spær
og spærsko. Der er to sæt påbladede hanebånd,
hvoraf det nederste skæres af et stort krydsbånd,
som er bladet på spærene både foroven og forneden. I nogle fag er disse krydsbånd udskiftet
med nye, hvilket ses på samlingerne, som ikke
helt passer. Desuden er samlingerne boltet eller
sømmet sammen, hvor de oprindelige samlinger
har nagler. I alle fag er i nyere tid tilføjet et lodret
stående stykke tømmer, som går fra det nederste
hanebånd og helt op til tagryggen. Det er fastgjort på hanebånd og krydsbånd. Tagværket i de

tematisk oversigt

315

Fig. 52. Tagværk over skib og kor set mod øst (s. 314). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Roofing above nave and chancel
seen towards the east.

to østligste hvælvfag har fortløbende tømmermærker, begyndende med nr. 1 i vest.
Tagværket over skibets tre vestlige hvælvfag
(fig. 52) består af 20 fag, som ligeledes overvejende er af eg, men med reparationer af fyr. Stort
set alle spærsko er således af fyr og sekundære.
Opbygningen svarer til de to østligste fag af langhuskirken med to sæt hanebånd og påbladede
krydsbånd. Også her er der i alle fag indsat et
lodret stående stykke tømmer, som går fra det
nederste hanebånd til tagryggen. På de otte vestlige fag har krydsbåndet en anden højde end resten af tagværket. Remmen ind mod kirken er
skiftet både på nord- og sydmuren. Det må være
foregået, uden at resten af tagværket blev taget
ned. Efter udskiftningen blev remmen kilet op
med trækiler, som endnu sidder på deres plads. I
forbindelse med udskiftningen af remmen rykkede man spærskoene, som har spor af sekundær
tildannelse, ligesom mange af spærstiverne blev

flyttet udad. Flere af spærene er skiftet ved denne
reparation, som blev foretaget 1884. Tagværket
over skibet har fortløbende tømmernumre, som
begynder i vest og slutter mellem tredje og fjerde
fag fra vest (dvs. ved overgangen til (†)langhuskoret). Numrene går fra 1 til 20 og er angivet med
romertal. Tagværkerne over kor og skib fremstår
så ensartede, at de synes opsat omtrent på samme
tid. Det er foregået i to faser, da der er to nummereringer med tømmermærker.
	Også de to korsarme har tagværk overvejende
af eg med reparationer af fyr, formentlig opsat
i forbindelse med udskiftning af hvælvene (jf. s.
301). Der er ni hele fag, hvortil kommer to fag,
hvor spærene er afkortede pga. sammenføjningen
med tagværket over langhuskirkens første fag fra
øst. De er af samme type som over kor og skib
med to sæt hanebånd og påbladede krydsbånd. I
begge korsarme er flere krydsbånd udskiftet eller omsat. Der er enkelte forskelle i de to kor-
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sarmes tagværk. Således har nordre korsarm en
langsgående bjælke fra skib til gavl i begge sider,
og søndre korsarm har enkelte stormlægter. På
begge tagværker findes der tømmernumre, men
de adskiller sig fra dem, der er på tagværkerne
over kor og skib.
Tagværket over våbenhuset består af seks fag,
hvor spærene er tappet i spærskoene. Dertil kommer et fag, hvor spærene er afkortet pga. sammenføjningen med skibets tagværk. Alle fag har
spærstivere, som er tappet i spær og spærsko. Enkelte stormlægter ses i begge sider. Der er to sæt
hanebånd, men i det yderste fag (mod henholdsvis skibet og gavlen) er der desuden en bindbjælke. Der kan have været bindbjælker i alle fag, som
i så fald blev fjernet og erstattet af spærsko ved
indbygningen af hvælvet 1884. På to fag findes
store krydsbånd, men begge er sekundære. De er
formentlig indsat i forbindelse med enten opførelsen af udluftningskanalen eller en evt. fjernelse
af bindbjælkerne. På tagværket findes tømmermærker.Våbenhusets tagværk har en anden konstruktion end resten af kirken og kan være opført
før taget over resten af kirken.
Tagværket på tårnet, som bærer det ottekantede spir, er opbygget med otte stolper, som afstives
af krydsbånd (fig. 45).
Sakristiet har tagværk fra bygningens opførelse
1884.
1859 udførtes reparationsarbejder på tagværket
over hvælvingerne ved H. Steen. 1861 opsattes
der i forbindelse med reparation på spirets tag
otte hjælpespær.21
Dendrokronologiske undersøgelser. I 2011 er der
udtaget boreprøver fra egetagværkerne over de
middelalderlige bygningsafsnit.168 Et stykke tømmer i søndre korsarms tagværk er opsat efter o.
1468. Korets og skibets tagværk synes at være opsat næsten samtidig o. 1500-10.
Tagbeklædning
Den nuværende tagbeklædning er overalt på kirken
vingetegl. Tårnet har sortglaserede tagsten, hvilket
det ifølge Lauritz Pedersen Næraae havde fra opførelsen,169 mens resten af kirken har røde. Nordre
korsarm fik ny tagbeklædning mod vest 1993.170

†Tagbeklædning. 1674-75 reparerede Anders Mu
rermester ‘et stort hul på kirketaget’, og 168788 indkøbtes sten til det nedblæste tag over det
‘nordligste kapel’ (dvs. korsarm).19 1694 fik kirken og våbenhuset nye sten og lægter. Det drejede sig dog næppe om hele taget, da der ikke
blev indkøbt så mange materialer. Ved samme
lejlighed blev spiret på klokketårnet ‘rettet’.19
I løbet af vinteren 1705-06 blev et hul i våbenhusets tag tætnet, efter at præsten havde beklaget
sig over utæthederne.21 Magistraten beordrede
1708-09, at en reparation skulle udføres. Det involverede snedkerne Jens og Laurids Lauridsen,
smed Christoffer Brandt og murermester Rasmus Bertelsen.19 Efter et syn 1731 blev taget på
kirken repareret af murermester Hans Riider.20
1733 fortsatte man tilsyneladende med en større
reparation af taget »ved dend syndre fra tornet af
og over gandste vaaben huuset og det lige hen til
senniste gjorde Raparation paa taget«. Murerne
Christen og Peder Christensen udførte reparationen.20 Allerede to år senere iværksattes en
større renovering af hele kirken, hvorunder de
to ovennævnte murere tog gamle tagsten ned og
lagde nye op.21 1773-74 havde man to stormskader på kirken, der krævede reparationer af taget. Først gik det ud over selve kirkens tag, »som
var af blæst«. Dernæst faldt en del af tårnets tag
ned, og hertil indkøbte man »blaa steen«.21 1793
indkøbte man ligeledes blåglaserede tagsten, som
muligvis blev brugt det følgende år, hvor Jens
Murermester opsatte nogle blå sten på spirtaget.21
Taget undergik i 1813 en større reparation ved
murermester Lange. Da arbejdet stod på sit højeste, var murermesteren, to svende og en håndlanger i gang næsten hver dag.21 1835 iværksattes
en hovedreparation af taget både indvendigt og
udvendigt, spirtaget iberegnet.21 1848 og 1852
betalte kirken for blytækkerarbejde udført af kobbersmed J. Lindegaard. 1852 nævnes det endvidere, at man betalte for tre mands daglige arbejde
i 24 dage. Arbejderne dette år var på tårnets tag og
spir, og glaserede sten indkøbtes fra Brendeskov.20
1866 foretog murermester J. Andersen efter en
bemærkning fra kirkesynet en hovedreparation af
taget. Det skulle understryges både på kirken og
på tårnet, og der skulle lægges nye sten op, hvor
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de manglede. Desuden skulle taget på nordre side
af tårnet omlægges og spærværket efterses.20
1910 istandsatte man kirkespiret, der bl.a. fik en
del nye blyplader. Istandsættelsen viste sig at blive
af noget større omfang end forventet.88 En mindre
reparation af blydækningen på tårnet og en udbedring af taget over hvælvingerne iværksattes 192425. Igen viste istandsættelserne sig at blive mere
omfattende end ventet.88 1935 udskiftede man spirets blybeklædning med kobberbeklædning. Dette
kom i stand ved en pengegave fra bankfuldmægtig
Knud Jølver.171 1940 foregik en omfattende reparation af tårntaget både udvendigt og indvendigt.88
Murbehandling
Vor Frue Kirke står i dag med upudsede facader
af røde munkesten, og soklen af granitkvadre fra
1884 er synlig. Murværket bærer stærkt præg af
Ove Petersens hovedrestaurering, hvor en stor
del blev skalmuret.
†Murbehandling. 1735 indkøbtes der materialer
til at farve kirken blå ‘neden omkring’ og brunrødt til at male murene med.21 I en licitation fra
1819 nævnes, at kirken skulle hvidtes to gange
overalt udvendig på såvel mur som tag. Arbejdet
blev givet til murermester Ditlev Pedersen, som
var mindstbydende.20
Farveholdning
Det indvendige af kirken er kalket hvid. Dette arbejde blev foretaget under restaureringen 2003- 04.
†Indre farveholdning. Murermester Rasmus Bertelsen udspækkede 1683 kor, kirke, sakristi, korsarme og tårn og kalkede kirken indvendigt.19 1717
kalkedes kirken, og året efter måtte alt inventaret
sættes i stand, da det var blevet overstænket ved
kalkningen.20 1745 indkøbte man brunrødt, indigo, olieblåt, okkergult, kønrøg og hvidt kridt samt
lim. ‘Den tyske maler’ aflønnedes for at male kirken ‘indvendig alle vegne omkring’.172 Året efter
blev maleren betalt for at male en ‘skrift’ på væggen i den søndre gang i kirken om kong Svend og
Ørkilds Slot (jf. s. 320).20 1763 kalkede Peder Murermester kirken indvendig.21 Samme job udførte
murermester Andersen 1862-63, da han hvidtede

kirken fire gange. Den havde inden da været farvet
gul. L. J. Grønvald betaltes samtidig for at »stegge
en del af Vægen bag Alteret med Ultramarine«.19
Maler Bang malede 1868 hvælvingen i koret samt
baggrunden ved alteret to gange med udtramarinblåt, og ‘stjernerne’ blev forgyldt.21
Varme og lys
Kirken opvarmes med fjernvarme.
(†)Opvarmning. I korgavlen er helt op til tagryggen bevaret en skorsten, som blev opført 1884.
Denne skorsten blev ommuret 1938, og året efter
repareredes og kalkedes fyrrummet under koret.88
1949 opstod der problemer med løbesod ved
skorstenen i korgavlen, og skorstenen over hvælvingerne blev ommuret det følgende år.88
†Opvarmning. 1742 arbejdede en murermester
med at rive en skorsten ned og bygge en ny.21
Skorstenen har ikke nødvendigvis været anbragt
på kirken, men kan have været placeret på en
af kirkens bygninger, f.eks. præstegården. 1855
ses for første gang en udgift til kul.19 Samme år
betalte man J. Lindegaard for noget arbejde på
kirkens nye skorsten og ved »den anden Skorsteen«.21 P. Andersen opførte 1856 to skorstene,
og samtidig blev der opsat to store kakkelovne leveret af jernstøber Lange.20 1868 opsatte murermester M. P. Ludvigsen to kakkelovne i kirken.21
Der er snarest tale om en modernisering af de
eksisterende, da jernstøber Lange samtidig betaltes for at nedtage og forandre kakkelovnene. Året
efter opmurede Ludvigsen to skorstene.21 1875
stod Anders Madsen for at pudse tre kakkelovne.
Smedemester Sophus Bärthelsen leverede samme
år et kakkelovnsrør til sakristiet,21 der på dette
tidspunkt således fik en ovn. På planen fra 1882
ses to skorstene (fig. 22), dels en på nordfacaden
tæt på hjørnet mellem skibet og korsarmen, dels
en på sydfacaden i hjørnet mellem skib og korsarm. Der er formentlig tale om de to ovennævnte
skorstene fra 1856, og disse skorstene blev fjernet
ved hovedrestaureringen.
Belysning. Kirken fik i 1911 indlagt elektrisk
lys.88
†Belysning. 1863 ønskede man at indlægge
gasbelysning i kirken.173 Det blev dog først en
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Bygningstavler
*1) 1768, kobber, 9×14 cm; indskrift i versaler:
»A(nn)o 1768 er denne spiir af ny
opbygt paa Vor Frue Kirke i
Svendborg af kirkens egne
midler for 1680 rdl; da Laurits
Pedersen Næraae var sogneprest
Peter Christian Spliid byfoget
Hans Christian Gommesen Brandt
kirkeværger entrepeneur
Cristen Graae opbygt ved
Iens Tyberg fra Nyborg.«

Atter indlagt 1861 og fundet i spirets kugle ved restaurering 1987. Ophængt i sognegården (jf. ovf.).
*2) 1861, kobber, 9×14 cm; indskrift i skriveskrift:
Fig. 53. Dele af vindfløj 1768, nu i tårnet (s. 318). Foto
Marianne Goral Krogh Johansen. – Fragments of weather
vane, 1768.

realitet 1884, og dette år optræder der også en
gasmåler og en gastænder i inventariet. Fra 1885
er der desuden udgifter til gasregninger.19
Vindfløje
Den nuværende vindfløj bestående af stang, kugle,
fane med årstal og kors er antagelig den oprindelige fra 1768, der blev opsat sammen med det nye
spir dette år. Den er repareret 1861 og delvis fornyet 1987.161 1861 faldt vindfløj og kugle ned.Ved
faldet gik kuglen fra hinanden, og en kobberplade
med inskription fremkom (*bygningstavle nr. 1).
De nedfaldne dele blev repareret af kobbersmed
J. Lindegaard og vindfløjen genopsat med afkortet stang. Samtidig blev en ny plade med indskrift
indlagt i kuglen (*bygningstavle nr. 2 og/eller nr.
3).21 Den afkortede stang blev udskiftet med en
længere 1884.174 1986 undersøgte man lanterne
og vejrhane,88 og det viste sig nødvendigt at forny
flere dele i rustfrit stål, men med samme udseende
som det oprindelige. Året efter blev vindfløjen
renoveret, og den oprindelige fane blev sammen
med kugle og kors belagt med 23½ karat bladguld.
De dele, der blev udskiftet, opbevares i tårnets andet mellemstokværk (fig. 53).

»An: 1861 underkastedes Spiret
en Hoved:Reparation.
Kirkens Inspecteurer vare:
Sognepræsten Salamon Wulff
Byefogden: Overauditör Schrum
Borgerrepræsentant Kjöbmd: R. G. Fog
Kirkens Værge var F. Edsberg
Bygmesteren H. Steen.«

Fundet i spirets kugle ved restaurering 1987 og
ophængt i sognegården.175
*3) 1861, kobber, 9×13,5 cm; indprikket indskrift i skriveskrift:
»Kobbersmedesvend I. C. Larsen
fra Ranlev og Søren
F. Houberg hos kobbersmed
Lindegaard i Svendborg
1861.«176

Fundet i spirets kugle ved restaurering 1987 og
ophængt i sognegården.
4) 1987, kobber. Opsat i spiret ved restaurering
dette år. På tavlen er indskrift med navnene på de
involverede personer samt et lille vers.161
†Bygningstavle, 1652, til minde om en ukendt
begivenhed, formentlig en større reparation. Af
bly. På tavlen var indskrift:
»Pravesten Her Peder Nielsen och Sogenprest, Borgemester Hans Hansen, Christen Pedersen Hellevad,
Anders Andersen, Peder Lavrsen, Hans Lavrsen, Hans
Flick Radmend. 1652. Den 15. junius«.177

Tavlen blev fundet i tårnets murværk under kirkens restaurering 1758.
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Fig. 54. Rester af †kalkmalerier fra forskellige perioder (s. 320). Akvarel af Jacob Kornerup 1884. – Remains of
†wall paintings from various periods.Water-colour by Jacob Kornerup, 1884.
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†Kalkmalerier
Middelalderlige †kalkmalerier. 1) I nordre korsarm
fremkom 1884 fem eller seks indvielseskors i
mørkerødt og blåt (fig. 54). Jacob Kornerup besigtigede dem og anmodede Kirkeinspektionen
om, at de skulle bevares.178
2) Muligvis middelalderlige. I nordre korsarm
og et par andre steder fremkom 1884 fragmenter af ornamenter, bl.a. noget akantusranke (fig.
54). Kornerup anså dem ikke for værdifulde og
mente, at de kunne ‘opgives’.178
Eftermiddelalderlige †kalkmalerier. 1) På søndre
korsarms østvæg nær koret fremkom 1884 en
kerub i menneskestor størrelse med udbredte
vinger og et flammesværd i hånden (fig. 54).178
2) O. 1550. Under Ove Petersens hovedrestaurering fandt man spor af kalkmalerier ved orglets
sydside. Her sås en engel, der blæste i basun.98
3) O. 1600. På korets søndre væg var en frise
med tre meget medtagne våbenskjolde (fig. 54).179
Et af våbenskjoldene tilhørte familien Gaas, som
havde haft gravsted på dette sted (gravsten nr. 5
og †begravelse nr. 1). Kornerup anmodede Kirkeinspektionen om foreløbig at skåne disse våbenskjolde.180
4) Antagelig 1630. Indskrift181 på væggen i
søndre gang (søndre korsarm). Underskrevet af
Niels Heldvad182 og omhandlende kong Svend
og Ørkild Slot:
»VÆR HILSET, LÆSER
Svend Tiuskeg K[on]ig med stor ær’
der han mone Danmarkes Krone bær’
It tusind Aar og ved dend trent
efter Mand at skrive begyndt
Fra Christi Guds Søns Fødsels Tid
Svendborg hand bygde med stor Flid
paa dette Sted som Kirken staar.
Der efter med Toe Hundrede Aar
Woldemar Seyer, hvor af gaar Ry
Bygd Ørken-Slott for Østen-Bye
Og stiftet saa vor Frue til ær’
dend Kirke, som Du seer nu her,
Bygde ogsaa et Taarn ved strand,
som Mand farer over til Taasing land.
Gud gif Svendborg maa staa i Roe
Med alle de, der Byg og Boe
og gif det gaa dem altid vel
Hr. Niels Helvad ynsker det.
Anno XXX.«183

Opmalet 1746.19 1763, da kirken blev kalket, lod
Lauritz Pedersen Næraae indskriften opmale over
sakristiet og tilføjede samtidig nogle linjer:
»Svend Grathe, som og var tillige kaldt Kong Peder
Loed Borg ved Strand og Sund anlegge trende Steder
I Sælland og i Fyn, Sørøvere til Tvang,
Som landløb og saa tidt og giorde Folk Forfang,
Svendborg fra Oldtid er maaske og Sundborg kaldet.
Paa heele Herredet det Navn af Sund er faldet,
Men liigemeget er hvor af det har sit navn,
Gid alting tiene maa Indbyggerne til Gavn!«184

5) 1745. Indskrift på buen (formentlig hvælvet) i
søndre korsarm udført af en malersvend ved navn
Ludvig Bander.
»Gott allein Vertrou auf Erden
Freunde kommen Feinde werden
Van das Glüche dir anlacht
Jeden Mat der Freundschafft Macht
Bin du aber in der Noth
So sind All deine Freunde thodt«17

(Stol alene på Gud (her) på jorden/ Venner kan
blive til fjender/ Når lykken tilsmiler dig, tilbyder
enhver dig venskab/ Men er du i nød, så er alle
dine venner døde).
6) 1855-56. En ikke nærmere beskrevet dekoration i blåt og gult på hvælv og vægge.185
Kornerup besigtigede alle ovennævnte kalkmalerier bortset fra indskrifterne og anbefalede
at skåne bestemte motiver. Enten skiftede Kornerup mening, eller også rettede man sig ikke efter
hans anvisninger. Ove Petersen skrev således i sin
beretning om restaureringen, at Kornerup erklærede, at det, der fandtes, ikke fortjente at blive bevaret.178 De blev således alle sammen overkalket
1884.
7) 1884. Dekoration af ornamentborter i rød,
beige og gråsort på ribber, buer, piller og kapper,
langs med ribberne og rundt om vinduerne (fig.
67). Denne dekoration blev ved restaureringen
2003-04 kun bevaret på den sydvestlige hvælvpille i våbenhuset (dåbsventeværelset). Den er
dog dækket af plasticmaling.186
8) 1895 eller 1903. Meget sparsomme gule
farvespor på skjoldbuen mellem skibets østlige
fag og nordre korsarm. Dertil lyse gule og orange farvespor i skjoldbuen mellem skibets østlige
fag og søndre korsarm forneden mod øst. Langs
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buekanten i den ene side var der rester af en
bladbort. Fjernet formentlig forud for udførelsen af 9).186
9) 1912. Dette år bad den Kgl. Bygningsinspektør om, at man henvendte sig til en erfaren
dekorationsmaler, som kunne komme med et
forslag til kirkens indvendige ‘malning’.88 Det må
have drejet sig om kalkmaleridekorationer, men
det er uvist, om arbejdet blev udført.
10) 1930. Dekorationer på hvælv og ribber
udført af kunstmaler H. Borre fra Århus,186 i stil
med dem, der findes i Århus Domkirke (DK Århus 443).187 Kirken blev senere malet to gange,
den første gang med en cremefarvet olieholdig
maling, og den anden gang med plasticmaling. I
begge tilfælde malede man kun op til dekorationerne og i sidste omgang desuden imellem ornamentikken. Fjernet ved restaureringen 200304.186
Fig. 56. Glasmaleri nr. 2 (Golgata-scenen) i nordre
korsarm af Tróndur Patursson (s. 321). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Stained glass no. 2 (Calvary scene) in
the north transept by Tróndur Patursson.

Glasmalerier

Fig. 55. Sven Havsteen-Mikkelsens glasmaleri nr. 1 i
nordsiden af koret (s. 321). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Sven Havsteen-Mikkelsen’s stained glass no. 1 in the
north side of the chancel.

Danmarks Kirker, Svendborg

1) I korets nordside findes et tredelt glasmaleri
udført af Sven Havsteen-Mikkelsen 1973. Maleriet hedder Korset og Kirken og er udført i gråblå og gule farver (fig. 55).74
2-3) I henholdsvis nordre og søndre korsarms gavlvinduer opsattes 2004 glasmalerier af
den færøske kunstner Tróndur Patursson. De to
vinduer skal sammen med altertavlen skildre påskeugen. Mod nord ses Golgata-scenen udført i
blå og røde nuancer (fig. 56), mens scenen mod
syd viser Opstandelsen udført i gyldne farver (fig.
41).188
†Glasmalerier. 1) 1871. Malermester Lauritz
Vilhelm Berth betaltes for at have malet et treenighedsøje i transparent på glas til en dør i sakristiet.21 Der kan være tale om nordvinduet i koret,
som er placeret over døren til sakristiet.
2) O. 1900. Glasmosaikker i nordvindue i koret omtales.74 Der er formentlig tale om vinduet
over døren til sakristiet.
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Fig. 57. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior seen towards the west.
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inventar
Oversigt. Hovedparten af inventaret hidrører fra restaureringen 1884, og kun en mindre del af det ældre inventar er endnu i behold.
Fra middelalderen er bevaret to klokker, den ene
formentlig fra 1400-tallets første fjerdedel, den anden fra 1505. For begge gælder, at de muligvis først er
kommet til kirken i midten af 1500-tallet ( jf. s. 261).
To pengeblokke stammer antagelig fra anden halvdel af 1500-tallet. Et antal stolestadegavle og -døre fra
1577 er sammen med nogle stoledøre fra første fjerdedel af 1600-tallet genanvendt som vægpaneler i sakristiet. Prædikestolen er fra 1597-99 og skænket af
Detlev Sested og Ingeborg Rosenkrantz, mens altertavlen er fra o. 1604 med maleri af C. W. Eckersberg
fra 1824, skænket af prins Christian Frederik (Christian VIII). Det oprindelige (†)altermaleri med motiv
af Nadverens indstiftelse hænger i sakristiet. Sygesættet er en gave fra rådmand Hans Richartsen og Abel
Jespersdatter 1617. Kirken har endvidere en Christian
IV’s bibel. Den yngste klokke er fra 1656.
	En oblatæske, udført af Nicolai Knudsen, København, er skænket af tolder Johannes Nielsen Friis år
1700, mens alterstagerne fra 1793 er en foræring fra
Henrich Fich Bager og hustru Gertrud. De er udført
af Ole Rye Lindal. En pengeblok stammer vistnok fra
1771. Altersættet er fra 1842 og skyldes Johan Frederik
Edsberg, og et (†)altermaleri i sakristiet er malet af C.
W. Eckersberg 1832. To små pengebøsser stammer fra
1842, mens dåbskanden daterer sig til 1844.
I forbindelse med hovedrestaureringen 1884 fik
kirken talrige nye inventargenstande. Døbefonten er
udført af billedhugger Otto Evens og bekostet af amtmand, greve L. F. H. Brockenhuus-Schack sammen med
det tilhørende dåbsfad. Et altersæt, bestående af kalk,
disk, oblatæske og vinkande, er skænket af en kreds af
frimurere. Også alterskranken, stolestaderne og lysekronerne stammer fra 1884, ligesom et stort gipsrelief af
Johannes Døberen, udført af billedhugger Carl RohlSmith.Tårnuret er anskaffet fra firmaet Bertram Larsen.
	En messehagel i skønvirkestil stammer fra 1906. Altervaserne er skænket 1920 af generalkonsul Peter Mathias Wessel, syvstagen 1928 af menigheden, og lysekronen i koret 1935 af sognepræst M. Schiødte og hustru.
De to kirkeskibe er ophængt 1910 og 1951. Orglet er
fra 1958 ligesom klokkespillet, der 2009 er udvidet til
36 klokker. Skulpturen på skibets vestvæg er udført af
billedhugger Niels Helledie og ophængt 1993.
Farvesætningen. Den nuværende farvesætning stammer fra restaureringen 2003-04. Altertavlen og prædikestolen er holdt i varme, brune og gule farver med

rig forgyldning på sort bund, sidstnævnte desuden med
polykrome detaljer. Stolestaderne er malet med dyb
lilla, næsten sort farve.
Der vides ikke meget om den ældre farvesætning,
men det træskårne inventar har utvivlsomt haft broget
staffering. I første halvdel af 1800-tallet blev prædikestolen og altertavlen malet hvide med forgyldte detaljer; ved hovedrestaureringen 1884 blev begge dele
afrenset, mens de nyere inventarstykker blev egetræsmalet. 1960 blev inventaret malet i gråt og blåt.
Kilder. Det ældste bevarede inventarium er dateret
1576 og har form af en liste over altersølv, tekstiler,
lysestager, løse møbler og klokker mv.189 Den tidligste kendte beskrivelse af kirken som helhed stammer
fra 1589 og findes i biskop Jacob Madsens visitatsbog, der rummer optegnelser fra hans visitatsrejser i
årene 1588-1604. Jacob Madsen omtaler det vigtigste
inventar (altertavlen, korgitteret, døbefonten, prædikestolen, stolestaderne, klokkerne og tårnuret).190 Fra
1674 giver kirkeregnskabsbøgerne i Stiftsøvrighedsog Kirkeinspektionsarkiverne detaljerede oplysninger
om indtægter og udgifter i forbindelse med nyanskaffelser, reparationer og ombygninger.191 To præsteindberetninger, henholdsvis forfattet 1707 af Poul
Jacobsen Langeland og 1755 af Gregers Hiort, rummer fyldige beskrivelser af kirkens inventar og gravminder.192 Det samme gælder et håndskrift, forfattet
1771 af den følgende præst i rækken, Lauritz Pedersen
Næraae, der ydermere er forsynet med såvel en opstalt
af kirken (fig. 14) som en grundplan med angivelse
af de vigtigste inventarstykkers placering (fig. 58).193
Endelig indeholder sognepræst ved Skt. Nikolaj Kirke,
Joachim Begtrups, Svendborg-beskrivelse fra 1823 et
afsnit om nabosognets kirke.194 Alle giver de værdifulde oplysninger om kirkens udseende og indretning
før de gennemgribende forandringer i 1800-tallet, og
de suppleres af et enkelt fotografi af kirkens indre før
1884 (fig. 66). Imidlertid må en anden vigtig kilde,
nemlig kirkens ældste synsprotokol med oplysninger
om perioden 1862-90, anses for bortkommet.195 Hovedrestaureringen 1884 belyses gennem arkitekt Ove
Petersens beretning, journalsagen i Kirke- og Undervisningsministeriets arkiv samt en kirkeprotokol med
spredte optegnelser fra perioden.196
Det middelalderlige kirkerum. Vores viden om indretningen af den middelalderlige kirke stammer primært
fra biskop Jacob Madsens notater og fra inventarlisten
fra 1576. Alterbordet, der stod tæt ved korets østvæg,
var prydet med en altertavle med en udskåret fremstilling af Kristus på korset. På bordet lå et alterklæde, og
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Fig. 58. Plan af Vor Frue Kirke i Svendborg efter Næraae (1771). Tallene markerer placering af inventar og særlige
ruminddelinger. 1. Kirkedørene. 2. Tårnhuset. 3.Våbenhuset. 4. Sakristiet. 5. Indgang til sakristiet. 6. Dør fra kirken
til sakristiet. 7. Skriftestolen. 8. Koret. 9. Alteret. 10. Korsdøren. 11. Degne- og klokkerstolene. 12. Lukkede stole. 13.
Den store gang. 14. Korsgangen. 15. Pulpituret. 16. Dåben. 17. Hvor prædikestolen er nu. 18. Hvor prædikestolen
har været før. 19. Orglet. 20. Opgangen til orglet. 21. Opgangen til tårnet. – Plan of Vor Frue Kirke in Svendborg after
Næraae (1771).The numbers mark the positions of furnishings and special partitioning. 1.The church doors. 2.The tower house.
3. The porch. 4. The sacristy. 5. Entrance to the sacristy. 6. Door from the church to the sacristy. 7. Confessional. 8. Chancel. 9.
Altar. 10. Chancel door. 11. Parish clerk’s and bellringer’s seats. 12. Closed pews. 13.The large passage. 14.Transept. 15. Gallery.
16. Baptism(al font). 17. Where the pulpit is now. 18. Where the pulpit was earlier. 19. The organ. 20. Stairs to the organ. 21.
Stairs to the tower.
korklokken var ophængt tæt ved alteret. I søndre korsarm var et sidealter for Skt. Hans (s. 263). Kirken rummede yderligere mindst syv sidealtre, hvis placering dog
ikke kendes (jf. s. 262). Døbefonten stod i tårnrummet,
og oppe i tårnet hang en eller flere klokker, hvoraf de
to muligvis er at finde blandt de nuværende. Kirken
ejede desuden en prægtig, broderet messehagel, som
formentlig er blevet opbevaret i et skab i koret eller sakristiet sammen med altersættet og andre ornamenter.
Det efterreformatoriske kirkerum. Sidealtrene er sandsynligvis blevet fjernet kort efter reformationen,197
men i øvrigt synes det katolske inventar i første om-

gang bibeholdt, svarende til vanlig praksis. I 1500-tallets sidste del og de første år af 1600-tallet skete til
gengæld omfattende inventarfornyelser, til dels bekostet af medlemmer af menigheden. 1560 tilkom et sæt
våbenprydede herskabsstole for Jesper Friis og Anne
Hvide, som blev opstillet i skibets østfag umiddelbart
foran indgangen til koret, og 1577 blev skibet helt
eller delvist møbleret med stolestader. Også tårnuret
kan være anskaffet på denne tid. Det samme gælder
en prædikestol, der blev opsat på den vestlige pille i
åbningen til nordre korsarm, hvor den 1597-99 erstattedes af den nuværende prædikestol, skænket af Detlev
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Fig. 59. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior seen towards the east.
Sested og Ingeborg Rosenkrantz. Senest fra slutningen
af århundredet blev overgangen mellem kor og skib
markeret af et korgitter, tidligst omtalt 1589, men muligvis af ældre dato. År 1600 forærede rådmand Poul
Pedersen og Maren Hansdatter et fontegitter, som blev
opsat om døbefonten, der måske i denne forbindelse
blev flyttet til nordre korsarm. 1603 bidrog sognepræst
Jørgen Marqvorsen og hustru til anskaffelsen af en ny
klokke, og o. 1604 blev den middelalderlige altertavle
erstattet af en ny, udført i renæssancestil.
Kirkerummet fra begyndelsen af 1600-tallet til 1820. De
følgende godt to hundrede år modtog kirken en række
mindre inventargenstande i form af tekstiler, altersølv
og dåbsudstyr som gaver, bl.a. fra medlemmer af den
lokale adel. En ny klokke tilkom 1656. 1694-96 blev
belysningen i kirken væsentligt forbedret, da tre ægtepar, handelsmand Anders Poulsen og Ellen Clausdatter,
kirkeværge Christen Rasmussen Bierg og Karen Jørgensdatter samt Mads Andersen Bang og Magdalena
Jacobsdatter, hver gav en 16-armet lysekrone, som blev
hængt op i koret og skibet. Førstnævnte bekostede
også en alterskranke. 1702 fik kirken sit første orgel.

I 1700-tallet blev kirkerummet præget af, at der
indrettedes adskillige lukkede stole i korsarmene og
skibets vestende, ligesom der 1737 opsattes et pulpitur
over indgangsdøren i søndre korsarm. 1745-46 anskaffedes en fontehimmel, som blev hængt op over døbefonten, der ved samme lejlighed blev flyttet tættere
på koret. Samtidig blev altertavlens malerier fornyet,
og de følgende år blev såvel alterskranken som fontegitteret renoveret. Kirkens udsmykning berigedes i
denne periode yderligere med ophængningen 1748 af
kirkeskibet »Den flyvende Hiort« og af en glasstjerne
1751. 1768 blev prædikestolen flyttet til sin nuværende
placering på korbuens nordpille. Kirkerummets indretning på denne tid fremgår i øvrigt af en plan fra
1771 (fig. 58).
Forandringer i kirkerummet 1820-80. I første halvdel af
1800-tallet skete ganske omfattende moderniseringer
af inventaret. 1820 blev korgitteret taget ned, således
at der var åbent mellem kor og skib. 1825-32 blev altertavlen forsynet med nye malerier, og alterskranken
fornyedes. I første halvdel af 1840’erne anskaffedes altersølv, alterstager og en dåbskande, prædikestolen fik
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Fig. 60. Altertavle, alterbord og alterskranke (s. 327 og 345). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarpiece, communion table
and altar rail.
ny opgang, baroklysekronerne blev udskiftet, og 1848
tilkom en døbefont samt et nyt orgel. Samme år blev
fontegitteret og formentlig også -himlen, herskabsstolene og pulpituret kasseret, ligesom en middelalderlig
præstestol fra †Klosterkirken, der 1828 var blevet opstillet i våbenhuset. Både altertavlen og prædikestolen
underkastedes yderligere moderniseringer de følgende
år.
Ved hovedrestaureringen 1884 blev store dele af inventaret udskiftet; blot altertavlen og prædikestolen bevaredes, om end i forandret skikkelse, mens dele af renæs-

sancestolestaderne blev genanvendt som vægpaneler i
det nyopførte sakristi. De inventardele, der var anskaffet tidligere i århundredet, blev i vidt omfang fornyet,
således altersølvet og alterskranken, døbefonten, orglet
og lysekronerne med mere.
I 1900-tallet suppleredes inventaret med en række
mindre genstande, deriblandt to kirkeskibe, ligesom
messehaglerne alle er fra dette århundrede. 1958 blev
orglet fornyet.
Restaureringen 2003-04 betød for inventarets vedkommende først og fremmest en nystaffering.
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Alterbord og alterklæder
Alterbord (fig. 60), 1884, med alterbordsplade af
eg og beklædt med panelværk med fyldinger,
dannet af påsatte lister. Panelerne opsattes ved restaureringen 2003-04 som afløser for en ældre,
simpel bræddebeklædning.198 Sortmalet med forgyldte detaljer.
†Alterbord, antagelig middelalderligt, undersøgt
i forbindelse med nedbrydningen 1884.98 Muret,
med ‘enkelte, åbne rum’ (gemmenicher?).199 Intet
var gemt i rummene eller i alterets murværk i det
hele taget. Bordet var placeret umiddelbart foran
østvæggen (jf. fig. 22 og 58).
†Antependium, 1960, udført af kunstvæverne
Kirsten og John Becker, Holte. Rødt med indvævet kors.200
†Alterklæder. 1) Omtalt 1576 som ‘gammelt’.100
2) Omtalt 1576, af skellert (tekstil, changerende
i flere farver).100 3) Formentlig 1638 (jf. †messehagel nr. 4), skænket af Erik Kaas til Lindskov
og hustru Kirsten Gaas. Af rødt, blomstret fløjl,
kantet med guld og silkefrynser.19 Klædet anvendtes på højtidsdage. 4) 1729, skænket af Ellen
Lucasdatter Friis, enke efter sognepræst Poul Jacobsen Langeland, sammen med †alterdug nr. 3.
Af lærred.20 1798 lå dette og nr. 3 permanent på
alteret.19 5) 1758, skænket til kirken (af ukendt).
Af grøn fløjl med guldsnore og kniplinger.20
Bortsolgt 1838.21 6) 1818, af cambric (fintvævet
bomuld) med kniplinger, syet af Marie Jantzen.20
7) 1825, af karmoisinrød fløjl, syet af skræddermester C. Petersen.20 8) 1836, af fint cambric
med kniplinger.20 9) 1884, af rød fløjl.201
*Alterduge. 1) 1884, syet af damer i Svendborg
efter tegning af arkitekt Ove Petersen. Af hvid
bomuld med kniplingskant, udsmykket med me
daljoner med Korslammet og de fire evangelistsymboler, omgivet af vinløv afvekslende med
kors mellem palmegrene. I Svendborg Museum
(SOM inv.nr. 16.786). 2) 1931, en nøjagtig kopi
af ovennævnte, syet af damer i byen. Opbevares i
menighedshuset.
	Blandt †alterdugene kan nævnes: 1) Omtalt 1684,
af drejl. Dugen lå dagligt på alteret.19 2) Omtalt
1694, broderet.19 3) 1729, skænket af Ellen Lucasdatter Friis, enke efter sognepræst Poul Jacob-
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sen Langeland (sammen med †alterklæde nr. 4).20
4) 1909, skænket til kirken af en anonym kvinde,
‘en overordentlig smuk, håndbroderet alterdug’.88
Formentlig er det denne, der ses på fig. 108; i
så fald var den smykket med rosetter, vinløv og
-druer samt ordene »Gud er Kærlighed«.
*Altertæppe, 1979, vævet af Ester Bové Reintoft
i blå og lyse nuancer.161 Opbevares i menighedshuset.
*(†)Altertæppe, 1884, syet af ‘toldforvalter Leimanns døtre og frk. Knox’; fragment. Stramajbroderi med stiliserede blomster- og bladranker i
gyldne, rosa og turkis farver på grøn bund, kantet
af lysere bladranke. I Svendborg Museum (SOM
inv.nr. 15.162).
†Altertæppe, 1911, skænket af ‘kvinder af menigheden’, håndbroderet, beskrevet som ‘pragtfuldt, meget kostbart’.202
Knæleskamlen er malet sort og betrukket med
rød uld.
Altertavler
Altertavle (fig. 61-65 og 109), o. 1604,19 med malerier af C.W. Eckersberg 1824-25. Storfeltets maleri
er skænket af prins Christian Frederik (Christian
VIII), daværende guvernør over Fyn og Langeland,
mens maleriet i topgavlen bekostedes af kirken.203
Altertavlen, der er af katekismustypen, er arkitektonisk opbygget med postament, storstykke, gesims,
topstykke og topgavl med trekantafslutning. Alle
stykkerne har diminutive sidevinger fra 1884, udformet som rulleværkskartoucher i renæssancestil.
Det lave postament har bredt midtfelt mellem
fremskudte, tandsnitindrammede sidefelter, flankeret af halvvinger. Herpå hviler storstykket, som
ved korintiske søjler foran joniske pilastre er opdelt i et bredt storfelt og to smalle sidefelter. Søjleskafterne har prydbælter med beslagværk og bosser, mens storstykket indrammes af svejfede, rosetsmykkede sidevinger. Gesimsen er fremskudt og
omfatter en arkitrav under en firdelt frise, adskilt
af beslagværkprydede volutled, samt en tandsnitsmykket kronliste, der forkrøppes over friseleddene; pyramidespir hviler på gesimsen. Topstykket indrammes af joniske pilastre og fremskudte,
kompositte søjler samt halvvinger. Derover er en
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Fig. 61. Altertavle, o. 1604, med maleri af Bønnen i Getsemane, malet af C.W. Eckersberg 1824 (s. 327). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Altarpiece, c. 1604, with painting of The Agony in the Garden, by C.W. Eckersberg, 1824.

altertavler

gesims med todelt frise, men i øvrigt en gentagelse af hovedgesimsen; på den hviler (sekundære)
kugleformede, flammende olielamper. Altertavlen
krones af en topgavl med tandsnit og trekantafdækning, indrammet af kartoucheværk.
Altertavlens rammeværk er nystafferet ved restaureringen 2003-04 med lys brun og gul farve,
rig forgyldning samt enkelte røde, grønne og
rødbrune detaljer. På nær malerierne i storfeltet
og topgavlen udfyldes tavlens felter af indskrifter fra Det Nye Testamente, udført ved restaureringen 2003-04. Teksterne står med forgyldte
versaler på sort bund. Postamentsfeltet gengiver
Fadervor (Matt. 6,9-13). I storstykkets nordre sidefelt omtales Bebudelsen (Luk. 1,30-35), i det
søndre Korsfæstelsen og Jesu død (Luk. 23,32-33
og 44-47). I hovedgesimsens frisefelter er citater
fra Joh. 3,16, Luk. 10,27, 1 Joh. 4,7 og Gal. 5,2223. Topfeltet gengiver Opstandelsen (Luk. 24,16), og frisefelterne derover citerer fra Åb. 21,5-6.
Altermalerier. Storfeltets maleri (jf. fig. 61) er
malet 1824 af C.W. Eckersberg; i nederste venstre
hjørne signeret »E. 1824«. Det er skænket af prins
Christian Frederik. Maleriet, der viser Bønnen i
Getsemane, er udført i olie på lærred og måler
147,5×114,5 cm. Kristus knæler med samlede
hænder og himmelvendt blik. I baggrunden anes
de sovende disciple og soldaterne, der nærmer sig
i skæret fra en fakkel. Farveholdningen domineres af Kristi røde kjortel og lyse kappe på mørk
baggrund.
Topgavlens maleri (jf. fig. 61) er malet 1825 af
C. W. Eckersberg. Olie på lærred. Det viser Guds
øje i trekantet glorie som en hentydning til Treenigheden og det guddommelige forsyn. Billedet
er udført i lyse, pastelagtige farver.
(†)Altermalerier. 1) (Fig. 62), o. 1604, med delvist bevaret overmaling formentlig fra 1745. Olie
på træ, 177×146 cm, lysmål 149×116 cm, indsat
i nyere profilramme og kantet af et 10 cm bredt
prydbånd med kugler og bosser samt inderst en
rundstav. Billedet viser Nadverens indstiftelse. I
den nuværende tilstand ses betydelige rester af
den oprindelige nadverfremstilling, hvor Kristus
med disciplene er samlet omkring et rundt bord,
placeret omtrent i kompositionens midte. Sceneriet udspilles i en søjlebåren hal og indrammes af
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rødt draperi. I den yngre gengivelse er bordet og
den noget mindre Kristusgengivelse rykket længere frem i billedrummet.204 På bordet står et fad
og en kalk, og bag Kristus er malet en høj, rundbuet åbning med en pillebåren dobbeltarkade.205
Figurerne er klædt i grønne, røde, blå og gyldne
gevandter, bordet er dækket med en hvid dug.
Maleriet, der var indsat i altertavlens storfelt,
blev udtaget 1825 og erstattet af det nuværende.
Det er ophængt på sakristiets nordvæg.
*2) (Fig. 63a), o. 1604, med overmaling forment
lig fra 1745. Olie på træ, 178×56,5 cm. I den
nuværende tilstand ses spor af en fragmentarisk
bevaret indskrift, udført med renæssanceprægede,
forgyldte versaler, der gengiver Fadervor (Matt.
6,9 f.), samt forneden tre næsten udviskede linjer
med fraktur. Formentlig 1745 blev hen over indskriften malet et billede af Moses stående i trekvartprofil med højre hånd løftet, i venstre hånd
holder han Lovens Tavler. Han har gråsprængt
hår og skæg og er klædt i blå kjortel og rød kappe. Øverst tv. tilføjedes i versaler »Moses«.
	Oprindelig indsat i storstykkets nordre sidefelt,
men udtaget 1855 og erstattet af †nr. 2. I Svendborg Museum (SOM inv.nr. 6977).
*3) (Fig. 63b), o. 1604, med overmaling forment
lig fra 1745. Olie på træ, 178,5×55,5 cm. I lighed
med de foregående malerier anes den oprindelige
staffering under den sekundære. Indskrift med
Nadverordene (1 Kor. 23 f.), som på *(†)nr. 2 malet
med forgyldte versaler samt, nederst, fraktur. Formentlig 1745 blev hen over indskriften malet et
billede af Aron, der ses stående i trekvartprofil med
højre hånd løftet, i venstre hånd holder han røgelseskarret. Han har gråt hår og skæg og er klædt som
ypperstepræst i en blå dragt med røde bånd samt
spids hue. Øverst tv. tilføjedes i versaler »Aron«.
	Oprindelig indsat i storstykkets nordre sidefelt,
men udtaget 1855 og erstattet af †nr. 3. I Svendborg Museum (SOM inv.nr. 6978).
*4) (Fig. 64), o. 1604, med overmaling forment
lig fra 1745. Olie på træ, 90×18-23 cm. Bestående af fem løse brædder med stærkt afskallende
bemaling; langs de lodrette sider er et prydbånd
med kugler og bosser (kun delvist bevaret) samt
rundstav, svarende til (†)nr. 1. I den nuværende
tilstand anes det oprindelige motiv bag det se-
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Fig. 62. Nadverens indstiftelse. (†)Altermaleri nr. 1, o. 1604, med overmaling formentlig fra 1745 (s. 329). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Institution of the Eucharist. (†)Altar painting no. 1, c. 1604, with overpainting probably
from 1745.

kundære.206 Det ældste maleri viste Opstandelsen. Heraf ses Kristi venstre arm med sejrsfanen på gul og orange baggrund, indrammet af

en hvid skybræmme. Endvidere hovedet af en
kvinde (Maria?) ved Kristi venstre side samt af en
soldat nederst til højre. Den yngre bemaling viser
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Fig. 63a-b. *(†)Altermalerier nr. 2-3, formentlig 1745, malet oven på indskrift fra o. 1604
(s. 329). a. Moses. b. Aron. I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – *(†)Altar
paintings nos. 2-3, probably from 1745, painted over an inscription from c. 1604. a. Moses. b. Aaron.

Kristus på korset, flankeret af Maria med grøn
kjortel og rosa kappe og Johannes, der er klædt i
rødt.

	Billedet var indsat i altertavlens topfelt, hvorfra
det blev udtaget 1825 og erstattet af *(†)nr. 5. I
Svendborg Museum (SOM inv.nr. 19.740).
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Fig. 64. Opstandelsen og Kristus på korset. *(†)Altermaleri nr. 4, o. 1604 med overmaling formentlig fra 1745 (s.
329). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Resurrection and Christ on the Cross. *(†)Altar painting no.
4, c. 1604, with overpainting, presumably from 1745.

*5) (Fig. 109), 1825, malet af C. W. Eckersberg
og bekostet af menigheden. Maleriet, der viser
Den velsignende Kristus, er udført i olie på lærred og indsat i en profileret ramme med bladbort
og æggestav, udført af snedkermester Heidemann;
det måler 106,5×106,5 cm, lysmål 86×86 cm.
Brystbillede af Kristus med højre hånd løftet og
tydelige vunder, mørkt hår og skæg, iklædt en rød
kappe over hvid kjortel. Baggrunden er lys grålig. Billedet, der er uden synlig signatur, er malet
efter samme skitse som det tidligere altermaleri i
Damsholte Kirke (DK Præstø 1011).207 Det blev
indsat i altertavlens topfelt, men erstattedes allerede 1832 af (†)nr. 6.21 Derpå ophængt i sakristiet,
hvorfra det siden er flyttet til menighedshuset.

6) (Fig. 65), 1832, malet af C. W. Eckersberg
og bekostet af prins Christian Frederik. Maleriet,
der viser Kristi Opstandelse, er udført i olie på
lærred og måler 89×89 cm; spor efter blændrammen anes. Kristus, med vunde i venstre side, ses,
da han træder ud af graven og sætter foden på
den itubrudte sten, der har dækket indgangen.
Med venstre hånd samler han ligklædet omkring
sig, højre hånd er løftet og blikket himmelvendt.
På hver side af graven er en sovende soldat. Billedet har en afdæmpet farveholdning med brune, grå og rødlige nuancer bortset fra Kristus, der
er vist med naturlig karnation og lysglorie om
hovedet samt hvidt ligklæde. Maleriet, der var
indsat i altertavlens topfelt, blev udtaget ved re-
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Fig. 65. Kristi opstandelse. (†)Altermaleri nr. 6, malet af C. W. Eckersberg 1832 (s. 332). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – The Resurrection. (†)Altar painting no. 6, by C.W. Eckersberg, 1832.

staureringen 2003-04 og ophængt på sakristiets
sydvæg.
†Altermalerier. 1) Formentlig 1745, visende Op
standelsen og indsat i altertavlens topgavl.208 1825
blev det erstattet af det nuværende.
2-3) (Jf. fig. 66), 1855,Troen og Håbet, udført af
den lokale malermester Lauritz Vilhelm Berth som
kopier efter C.W. Eckersbergs malerier til altertavlen i Nyborg Kirke (1833-34).209 Malerierne var
indsat i storstykkets sidefelter, henholdsvis i nord
og syd. De blev udtaget (eller overmalet) 1884.
Tilblivelse og senere ændringer. 1604 noterede
kirkeværge Jørgen Knudsen, at han skulle betale
10 daler til Jesper Maler og Bernt Jørgensen, ‘når
altertavlen er fuld færdig’.19 Jesper Maler nævnes
også i forbindelse med anskaffelsen af en ny al-

tertavle til Skt. Nikolaj i 1603 (s. 178), og hans
arbejde kan muligvis både have omfattet det udskårne og det stafferede.210 Altertavlen var i sin
oprindelige tilstand som en skrift- eller katekismustavle smykket både med malerier og indskrifter. I storfeltet sås Nadveren ((†)altermaleri nr. 1),
mens sidefelterne rummede indskrifter i form af
Fadervor og Nadverordene (*(†)altermalerier nr.
2-3). I topfeltet sås Opstandelsen (*(†)altermaleri
nr. 4), og antagelig rummede også topgavlen et
maleri, hvis motiv dog ikke kendes.
1745 blev Peder Maler betalt 5 rigsdaler for
at renovere altertavlen.19 Ved denne lejlighed
kan altermalerierne være blevet overmalet
med motiver svarende til dem, der beskrives i
præsteindberetningen fra 1755.17 I storfeltet sås
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Fig. 66. Indre set mod øst før restaureringen 1884. – Interior seen towards the east before
the restoration 1884.

en fremstilling af Nadveren (»Midt for Alteret
sid(d)er Christus at æde Paaske lammet med sine
Discipler«) ((†)altermaleri nr. 1) samt en indskrift
i form af nadverordene. I det nordre sidefelt sås
Moses og i det søndre Aron (*(†)altermalerier nr.
2-3). Foran sidefelterne (»Her udenfor«) var Lukas
og Johannes, antagelig i form af to †frifigurer.

Topfeltet rummede et maleri af Kristus på Korset
med Maria og Johannes (*(†)altermaleri nr. 4)
samt et skriftsted ( Joh. 19,26-27), flankeret af
Mattæus (tv.) og Markus (th.); antagelig endnu
to †frifigurer. I topgavlen sås Kristi Opstandelse
(†altermaleri nr. 1) samt et skriftsted (Kol. 3,12).
Postamentet og hovedgesimsens frisefelter var
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Fig. 67. Indre set mod øst o. 1925. Foto Emil Hansen. I Svendborg Museum. – Interior seen towards the east, c. 1925.

prydet med indskrifter, sat af en anonym 1754.
På postamentet læstes:
»Den Jesus Dig Indbyder
Hans Ord saa Kierlig lyder
See! Kommer hid eenhver
Nu alting reede er«.

På hovedgesimsen:
»Kom Synder hid, O Rende[!]
Din Synd af Loven Kiende
Speil dig i Lovens Bud
Og frygt din Herre Gud
Gak længer frem at Skue
Din Jesum, dig ej grue
For Lovens Tordenslag
Paa Jesum Kast din Sag
Hand byder dig sin Naade
Lad ham Kun Sagen raade
Troe, æd
Det Sande Lifsens ord
Det Naadens Ord dig trøste
At Jesus dig gienløste
Saa veed du noch din pligt
Dig Aanden lærer Sligt«.

1820 blev altertavlen repareret af snedker Mads
Knudsen, og det følgende år fik N. P. Fogh 24

rigsdaler for at male den sortmarmoreret med
hvide søjler og forgyldte sirater.20
1824 skænkede prins Christian Frederik et
nyt maleri til altertavlens storfelt, udført af C. W.
Eckersberg (altermaleri nr. 1).211 Maleriet ankom
til Svendborg i februar 1825, og en ramme fulgte
efter med skib.212 I slutningen af året blev yderligere to altermalerier, der var udført af Eckersberg
mod en betaling af 65 rigsbankdaler, sendt med
skipper Rasmus Hansens yacht til Svendborg (altermaleri nr. 2 og *(†)altermaleri nr. 5).213 Således
blev der indsat nye malerier i såvel stor- som topog gavlfelt, henholdsvis Bønnen i Getsemane,
Den velsignende Kristus og Guds øje. Derimod
synes fremstillingerne af Moses og Aron i storstykkets sidefelter bibeholdt, om end de må have
stået i skærende kontrast til de nyerhvervede malerier.
Der var tilsyneladende ikke tilfredshed med
billedet af Den velsignende Kristus, for allerede
1832 skænkede prins Christian Frederik et nyt
maleri til altertavlens topfelt ((†)altermaleri nr. 6).
Det var en fremstilling af Opstandelsen og som de
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øvrige udført af Eckersberg;214 et motiv, der blev
betragtet som ‘mere passende’ end det forrige.21
1844 blev altertavlen hvidmalet og forgyldt af
malermester Hans Fr. Trabolt.215 1855 blev de
gamle malerier af Moses og Aron i storstykkets
sidefelter udtaget og erstattet med nye, der viste
Troen og Håbet, udført af L.V. Berth som kopier
efter Eckersberg (†altermalerier nr. 2-3).216 1861
blev en unavngiven maler betalt for at have »forkortet 2 Malerier Troen og Haabet og Laceret og
Repareret paa Altergalleriet med Oliefarue«,21
og året efter blev væggen bag alteret malet ultramarin (jf. s. 317). Versene i frisefelterne samt på
postamentet synes fjernet i perioden 1824-61, og
det samme gælder evangelistfigurerne.
Ved hovedrestaureringen 1884 blev altertavlen atter istandsat. Underbygningen samt de skrå
sidestykker på topstykket, der ses på fig. 66, må
være fjernet på dette tidspunkt, og tavlen forsynedes med diminutive sidevinger samt nye
prydelser i form af topspir og olielamper. Rammeværket blev samtidig afrenset. Malerierne af
Troen og Håbet blev udtaget eller overmalet, og

i stedet blev storstykkets sidefelter prydet med
skriftsteder, malet med fraktur. I nordre sidefelt
Rom. 6,23, i søndre sidefelt Ez. 33,11 samt i postamentfeltet Rom. 4,25 (jf. fig. 108).
1960 blev altertavlens rammeværk malet i grå
og blå farver med forgyldte detaljer af kunstmaler Ernst Trier. Samtidig udførtes nye indskrifter, i
nordre sidefelt Luk. 24,34, i søndre sidefelt Rom.
4,25 og på postamentet Hebr. 13,8.217 Den nuværende farvesætning og indskrifterne stammer
fra restaureringen 2003-04, hvor også maleriet i
topfeltet ((†)altermaleri nr. 6) blev taget ud.
Altertavlen er udført i renæssancestil og traditionelt opbygget med tredelt storstykke, enkelt
topstykke og topgavl. En parallel kan have været den stærkt ombyggede †altertavle i byens Skt.
Nikolaj Kirke, ligeledes af Jesper Maler (s. 175).
†Altertavle, senmiddelalderlig, omtalt 1589 af
biskop Jacob Madsen som en »liden Crucifix Taff
le«,167 dvs. udsmykket med en antagelig udskåret
fremstilling af Kristus på korset.
†Knæleskammel, 1825, udført af snedker Heidemann, af birketræ.21

Fig. 68. Altersæt nr. 1, 1842, udført af Johan Frederik Edsberg (s. 337). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Paten and chalice no. 1, 1842, made by Johan Frederik Edsberg.
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Fig. 69. Altersæt nr. 2, 1884, udført af Jacob S. Prahl (s. 337). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Paten and chalice no. 2, 1884, made by Jacob S. Prahl.

Altersølv
Altersæt. 1) (Fig. 68), 1842,20 udført af Johan
Frederik Edsberg, Svendborg, af †altersæt nr. 1
med tillæg af nyt sølv. Den 23,5 cm høje kalk
har cirkulær fod, balusterlignende skaft og stort
klokkeformet bæger med profileret munding, alt
dekoreret med bladornamenter. På standkanten
er ejerindskrift med skriveskrift: »Tilhører Frue
Kirke i Svendborg« samt mesterstempel (Bøje nr.
4488 eller 4489), bymærke og et utydeligt stempel, vistnok indeholdende et firtal. Den tilhørende disk måler 18,5 cm i tværmål. Fanen har riflet
kant og ejerindskrift svarende til kalkens.
1844 anskaffedes et †skrin af poleret birketræ
med lås og indvendig beklædt med grønt stof.21
2) (Fig. 69), 1884, udført af Jacob S. Prahl, København, og skænket af en kreds af frimurere
sammen med oblatæske nr. 2 og alterkande s.
340.218 Den 28 cm høje kalk har cirkulær, profileret fod og glat cylinderskaft med profileret knop,
hvorpå indskrift med reliefversaler i forsænket
bånd: »Dette er Jesv sande blod«. På bægeret er
graveret et kors med trepasender. Under bunden

Danmarks Kirker, Svendborg

samt ved bægerets munding er mesterstempel
(Bøje nr. 1620 eller 1622), Københavnsmærke
1884 og guardejnmærke for Simon Groth. Den
tilhørende disk måler 21 cm i tværmål. På fanen
er et kors i cirkelslag og under bunden stempler
som på kalken.
†Altersæt. 1) Formentlig middelalderligt, omtalt
1576. Sættet, der bestod af kalk og disk, vejede 80
lod.219 På kalken var fastgjort et støbt krucifiks og
fem apostelfigurer.220 Disken havde udsmykning
midtpå i form af en emaljeret medaljon af størrelse som en 24-skilling med korslammet, hvidt
på blå bund.221 1718 blev sættet repareret af Claus
Guldsmed,222 1761 blev det forgyldt ved guldsmed Erich Erichsen Lindal,20 og 1840 repareret
af guldsmed Peder Harder.21 1842 blev sættet, der
fremstod med mange lodninger i tin, omsmeltet
til altersæt nr. 1.21 Det opbevaredes i et 1828 anskaffet †futteral.19
2-3) Omtalt 1576, ‘to kalke og diske af tin’.223
4) Omtalt 1634, af forgyldt kobber.18
†Kalkklæde, 1705, syet af Hedvig, Niels Clausens hustru, til †altersæt nr. 1 (jf. †messeskjorte
nr. 1 og †begravelse nr. 5). Klædet var af silke og
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Fig. 70. Oblatæske nr. 1, 1700, udført af Nicolai Knudsen og skænket af Johannes Nielsen Friis (s. 338). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – Wafer box no. 1, 1700, made
by Nicolai Knudsen and donated by Johannes Nielsen Friis.

udsmykket med blomster i hvert hjørne samt et
krucifiks på midten.20
Oblatæsker. 1) (Fig. 70), 1700, udført af Nicolai
Knudsen, København, og skænket af tolder Johan-

nes Nielsen Friis sammen med †alterkande nr. 4.19
Æsken, der måler 10,4 cm i tværmål og er 5,5 cm
høj, er kantet med kuglestav og har giverindskrift
i kursiv: »Til Guds Ære, og til det Høyværdige
Alterbrug, i Vor Frue Kircke i Svenborg er denne
Eske gived af Johannes Nielsøn Friis Sammesteds.
Aar 1700 den 26 Junij«. Under bunden er mesterstempel (Bøje nr. 184), Københavnsmærke 1700,
guardejnmærke for Conrad Ludolph og et uidentificeret stempel. Det let hvælvede låg, der ligeledes
kantes af kuglestav, har udsmykning i form af en
graveret bladranke samt et stort, pånittet krucifiks
med liljeformede korsender. Under lågets bund er
indridset en vægtangivelse »13 lod ½ qt.«. En nært
beslægtet oblatæske findes i Humble Kirke (Langelands Sønder Hrd.).224 1865 blev æsken repareret.20
2) (Fig. 71), 1884, udført af Jacob S. Prahl,
København, og skænket af en kreds af frimurere sammen med altersæt nr. 2 og alterkande s.
340.219 Den ovale æske, 14,5 cm lang, 10 cm bred
og 14 cm høj, har udbuget korpus og hvælvet låg,
der er hængslet på den ene langside. Lågknoppen
har form af et liggende lam. Under bunden er
mesterstempel (Bøje nr. 1621), Københavnsmærke 1884 og guardejnmærke for Simon Groth.
Tilsvarende stempler på lågets inderside.

Fig. 71. Oblatæske nr. 2 samt alterkande, 1884, udført af Jacob S. Prahl (s. 338 og 340).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Wafer box no. 2 and altar jug, 1884, made by Jacob S. Prahl.
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Fig. 72. Sygesæt nr. 1, 1617, skænket af rådmand Hans Richartsen og Abel Jespersdatter (s. 339). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Paten and chalice for the sick no. 1, 1617, donated by the alderman Hans Richartsen and Abel Jespersdatter.

Sygesæt. 1) (Fig. 72), 1617, skænket af rådmand
Hans Richartsen og hustru Abel Jespersdatter.19
Den 13 cm høje kalk har sekstunget fod, som hviler på en tilsvarende fodplade med rombesmykket
standkant. Under fodpladen er indridset vægtangivelse »17 lod«. På en af fodtungerne er pånittet
en støbt krucifiksgruppe, og på hver side af denne
er graveret giverindskrift med versaler: »Thenne
Kalck och disk hafver Hans Richartsen och hans
k(ære) høstrv Abel Iespersdaater for erret och gifvet til Vor Frve Kircke vdi Svenborrih anno 1617«.
Endvidere to skjolde, tv. med en arm med et sværd,
hvorover den mandlige givers initialer »HR«, th.
med Jesumonogram »IHS«, kronet af hustruens
initialer »AID«. Skaftleddene er sekskantede med
flad knop hvorpå rudebosser med versaler »Ihesvs«.
Det glatte bæger er fornyet 1862 ved Johan Frederik Edsberg.225 Disken måler 10 cm i tværmål og
har på fanen et hjulkors med versalerne »INRI«.

På fanens underside er giverindskrift med versaler: »Hans Richartsen Abel Iespersdaater«. Sættet
er nært beslægtet med et sygesæt fra Skt. Nikolaj Kirke (s. 181) samt med et altersæt fra 1634 i
Bjerreby Kirke (Sunds Hrd.) og en udateret disk i
Avernakø Kirke (Sallinge Hrd.). Det er formentlig
udført i et værksted i Svendborg.226
2) 1986, udført af T. Linder-Madsen, Viby Sj.
Den 14,2 cm høje kalk har cirkulær fod, på hvis
standkant er indskrift med versaler: »1986 Svendborg Vor Frue Sogn«, cylinderskaft med flad midtknop samt bæger med graveret kors i cirkelslag.
Under bunden er mesterstempel »T.L.M.« samt
lødighedsmærke. Disken måler 9,6 cm i tværmål,
mens den let keglestubformede oblatæske er 3,7
cm høj og måler 6,5 cm i tværmål. Begge dele
har udsmykning, indskrift og stempler som kalken. Vinflasken, 17 cm høj, er af glas. Sættet opbevares i et skrin af mahogni, foret med blå fløjl.

22*

340

svendborg · VOR FRUE KIRKE

der vejede 50½ lod,19 bar en indskrift svarende til
oblatæskens, dog var ordet ‘æske’ skiftet ud med
ordet ‘kande’.17 1844 omsmeltet til nr. 6.
5) 1700-tallets sidste fjerdedel; vægt 31 lod.19
1844 blev kanden sammen med nr. 4 omsmeltet
til nr. 6.
6) 1844, udført af Samuel Prahl, København,
af nr. 4 og 5. Kanden vejede 74 lod.20
Alterudstyr

Fig. 73. Alterstager nr. 1, 1793, udført af Ole Rye
Lindal, og skænket af Henrich Fich Bager og hustru
Gertrud (s. 340). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altar
candlesticks no. 1, 1793, made by Ole Rye Lindal and donated by Henrich Fich Bager and his wife Gertrud.

Alterkande (fig. 71), 1884, udført af Jacob S.
Prahl, København, og skænket af en kreds af
frimurere sammen med altersæt og oblatæske
nr. 2.218 Den 31,5 cm høje kande har cirkulær,
profileret fod, pæreformet korpus og kuplet låg
med knop, der er udformet som et lam.Ved lågets
hængsel og ved tuden er påsatte bladornamenter.
Under kandens bund, under foden og under låget er mesterstempel (Bøje nr. 1620 eller 1622),
Københavnsmærke 1884 og guardejnmærke for
Simon Groth.
†Alterkander og vinflasker. 1) Omtalt 1576, af tin.
Vinflasken rummede 1 potte.100
2-3) Omtalt 1634, to potter af tin.18 1682 blev
vinpotten repareret af en kandestøber, og 1684
præciseredes, at den ene var ‘til at hælde vin i’ og
den anden ‘til at hælde vand i’.19 1717 manglede
den ene låget.19 Tilsyneladende kasseret o. 1730.19
4) 1700, skænket af tolder Johannes Nielsen
Friis sammen med oblatæske nr. 1 og velsagtens
udført af samme mester som denne.19 Kanden,

Alterstager. 1) (Fig. 73), 1793, udført af Ole Rye
Lindal, Svendborg, og skænket af Henrich Fich
Bager og hustru Gertrud (Andersdatter).227 Af
sølv, 35 cm høje (eksklusive lysepig). Den firkantede fod med konkave sider har giverindskrift
med kursiv på den lodrette standkant: »Henrich
Fech Bager og Hustrue Giertrud Henrich Fichs,
haver givet til vor Frue Kirke 2 Sølv Lyse Stager at sætte paa Alteret, til en Admindelse efter
deres død. Svendborg Den 28 Septbr. 1793«.228
Føddernes sider er smykket med en pånittet,
ottebladet roset. En kvadratisk plade hvorpå to
mesterstempler (Bøje nr. 4474) danner overgang

Fig. 74. Syvstage, 1928, skænket af menigheden (s. 341).
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Seven-branched candelabrum, 1928, donated by the congregation.
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Fig. 75. Christian IV’s bibel, 1633 (s. 342). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – King Christian IV’s Bible, 1633.

til det søjlelignende skaft, der prydes af et omløbende graveret bånd. Skaftet afsluttes foroven
af en akantusprydet kapitæl, hvorpå den flade,
firtungede lyseskål hviler. 1858 anskaffedes to
sortpolerede sokler til stagerne.229 Af et fotografi
fra o. 1925 (fig. 108) fremgår, at stagerne på dette
tidspunkt var forsynet med et, vistnok, firearmet
topled med svungne arme.
2) ( Jf. fig. 108), o. 1900, 61 cm høje, af træ beklædt med messingblik. Stagerne har ottekantet
fod, balusterskaft og profileret lyseskål. De var i
en periode indrettet til elektrisk lys.88 Til daglig
brug på alteret.
†Alterstager mv. 1-3) Omtalt 1576 og 1634, af
messing.219 1609 var en af stagerne udlånt til Skt.

Nikolaj Kirke.19 Fra 1684 omtales kun to messingstager, som anvendtes på alteret.19 1785 leverede Christen Lauritzen to ‘jern’ til stagerne,
måske nye lysepigge.21 1844 blev de omstøbt til
†nr. 5-6. 4) Omtalt 1634, en ‘lysekærte’ (dvs. lysestage).18 5-6) 1844, støbt af messing fra †nr. 2-3.
Blikkenslager Jensen fik betaling for arbejdet.
1848 blev der ‘forandret’ ved stagerne.21 7-10)
1876, fire lysestager af messing.20 11-12) 1881, et
par armstager, pletterede.19
Syvstage (fig. 74), 1928, en forenklet kopi af den
såkaldte Grundtvigsstage i Marmorkirken i København (DK KbhBy 5, 740, jf. også DK KbhBy
4, 46). Den 51 cm høje stage har klokkeformet
fod hvorpå indskrift med skriveskrift: »Givet til
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Vor Frues Alter af Menigheden Paasken 1928«
samt balusterskaft med bladkrans, hvorfra stagens
kugleledssmykkede arme udgår.
To altervaser, 1920, skænket af generalkonsul
Peter Mathias Wessel (jf. trappe s. 265). Af sølv,
23 cm høje, i skønvirkestil med graverede blomster og blade om mundingen. På den ene side
er indskrift med kursiverede versaler: »Vor Frue
Kirke i Svendborg«, på den modsatte side: »AD
1920«. Under bunden giverindskrift med kursiverede versaler: »Til Vor Frue Kirke i Svendborg
fra Peter Matthias Oehlenschlæger Wessel« samt
syv stempler: Mesterstempel for firmaet Michelsen, Københavnsmærke 1920, guardejnmærke for
Christian F. Heise, årstallet »1920«, lødighedsmærke »925S«, »HK« og »VF«.
Alterbog (fig. 75), Christian IV’s bibel, København 1633, i samtidig indbinding af brunt skind
over træpermer med stemplede dekorationer i
form af blomster og ornamenter samt hjørnebeslag af messing med kuglebosser (kun det øvre
bevaret).230 På de første blanke sider samt på den
blanke side før Det Nye Testamente har en række
af kirkens præster skrevet oplysninger om deres
indsættelse i embedet m.m.231 1719 blev den repareret af en bogbinder.19 Biblen, der opbevaredes hos præsten, kom på et tidspunkt fra kirken,
men tilbageerhvervedes 1971.232
*Alterbøger m.m. i menighedshuset: 1) Frederik
II’s bibel, København 1589, indbundet i brunt
skind over træpermer.233 Biblen er stærkt slidt og
af bagpermen er kun halvdelen bevaret. På ryggen er anført: »Kong Christi… Den Fierdes Bibel
M.D. LXXXIX«.234
2) Martin Luthers Postil (dvs. Enarrationes sive
Postillæ Martini Lutheri maiores, in lectiones, (…)),
Frankfurt og København 1617. Bogen er tidligst omtalt i inventariet for 1724,20 men af en
indskrift i Christian IV’s bibel (se alterbog ovf.)
fremgår, at den var i kirkens eje før 1662.235 Indbundet i brunt svineskind over træpermer med
dekoration af stemplede blomster og ornamenter. I permernes midtfelter er fremstillinger af
Korsfæstelsen og Opstandelsen. Af de to remme,
hvormed bindet har været lukket, er kun stumper samt fire messingbeslag bevaret. På den forreste blanke side står håndskrevet: »Denne Bog

tillige med Christiani 4ti Bibel Er Eet Inventarium til Vor Frue Kirckes Præster og Mig derfor af Min Sl. formands Encke i sam(m)e Stand
som de nu findes overleverede ann(o) 1730 d. 8.
April G. Hiort«. Bagest er en håndskrevet liste
over: »Postillatores Evangeliorum Dominicalium
a tempore Lutheri« (forfattere til prædikener over
søndagenes evangelier siden Luthers tid).
3) Enevold Ewald, Den Bibelske Concordantzes
1.-3. Deel, København 1748-49, anskaffet 1755.
Indbundet i brunt skind, på forsiden præget med
forgyldte versaler: »Vor Frue Kirke i Svenborg
Tom I (II / III)«.
4) Hans de Hofman, Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve V-VI, København 1760. Indbundet i brunt skind, på forsiden præget med forgyldte versaler: »Vor Frue
Kirke i Svenborg tilhørende. Bekostet 1761«.
	Blandt †alterbøger kan nævnes: 1-2) To, sandsynligvis middelalderlige liturgiske bøger er omtalt
1576 med betegnelsen ‘gamle’. Den ene var et
missale (messebog) på papir, den anden et graduale på pergament.100 Samme år leverede storkøbmanden Christopher Bang i Odense otte til
ti jernlænker til at fastgøre kirkens bøger med,
som dog aldrig blev brugt, da de var for skrøbelige.236 3) Inventariet fra 1634 omfatter ‘Christian III’s bibel på dansk’, der oplyses at være hos
rådmand Rasmus Laursen.18 Muligvis identisk
med alterbogen (omtalt ovf.) eller *alterbog nr.
1. 3) 1634 omtales desuden et eksemplar af Hans
Thomesens salmebog, dvs. Den danske Psalmebog
(…), København 1569 ff. (formentlig et senere
genoptryk), med tilføjelsen ‘blev stjålet’.237 4)
1657 købte kirken et eksemplar af Hans Svanes
danske bibel, dvs. Christian IV’s bibel, udgivet af
Hans Svane, København 1647, for 12 sletdaler.19
5) 1703 anskaffedes en alterbog i sort fløjlsbind
fra København.20
*Nodefragment. Et fragment af et liturgisk manuskript fra 1413 (fig. 76 og 110), der har tilhørt kirken, opbevares i Landsarkivet for Fyn.238 Skriveren
har forsynet pergamentarket med følgende inskription: »Anno D(omi)ni M(illesim)o quadringentesimo tredecimo scriptus est iste liber p(er) fr(atr)em
iohanne(m) nielsøn in honore b(ea)te virginis marie ad ecc(lesi)am eiusde(m) in Swineburgh p(ro)-
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Fig. 76. Nodefragment, 1413 (s. 342). Foto Mogens Vedsø 2011. I LAFyn. – Fragment of music manuscript, 1413.

curantibus d(omi)no erico p (res)b(yte)ro et ceteris eiusde(m) ec(clesi)e 
p(ar)iochianis q(uorum)
no(min)a su(n)t i(n) libro vite Amen« (Denne
bog er skrevet i det herrens år 1413 af broder
Hans Nielsen til den hellige jomfru Marias ære
til brug i sammes kirke i Svendborg på bestilling
af sognepræsten hr. Erik og kirkens øvrige præster, hvis navne findes i Liber vitæ (Livets bog),
Amen).
†Bogstol, omtalt 1677, da Christopher Klejnsmed reparerede låsen (vel til det sted, hvor den

opbevaredes).239 1722 blev den repareret med et
lille bræt og malet.20
†Røgelseskar, indsendt til Oldsagskommissionen i 1810 af sognepræst K. Knudsen, der havde
fundet det i en krog i sakristiet.240 Formentlig
identisk med et ‘kobberildkar’, omtalt i kirkens
inventarier 1576-1694.241 Karret er ikke optaget
i Nationalmuseets inventarprotokol.
Messehagler. 1) (Fig. 77a-b), 1906,242 i skønvirkestil. Af lys silke med violet for. Forsiden er prydet med et påsyet, hvidt bånd med guldkanter,
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hvori applikeret vinløv og drueklaser i rankeformation. På bagsiden er et tilsvarende kors, som i
skæringen har en medaljon med Kristusmonogram med alfa og omega samt to duer, flankeret
af drikkende hjorte. 2) 1976, af rød silke med tilsvarende for.243 På forsiden et smalt bånd, på rygsiden et kors i cirkelslag med evangelistsymboler,
alt af smalle guldgaloner. Fra Dansk Paramenthandel. 3) 1977, vævet af John Becker.243 Af grøn
uld med for af grøn silke, på for- og rygsiden
prydet med kors i gyldne nuancer. 4) 1982, vævet
af Ester Bové Reintoft.243 Af råhvid uld med for
af gylden silke. På hver side er indvævet to brede,
gyldne bånd med korsdekoration. 5) 1984, vævet
af Ester Bové Reintoft.243 Af lilla uld med for af
lilla silke. Prydet med smalle, indvævede, hvide
bånd, på rygsiden et mosaikagtigt sølvkors hvorover et violet kors. 6) 1992, vævet af Ester Bové
Reintoft.244 Af bomuldssilke i grønne nuancer i
felter; grønt for. På forsiden et lille kors på gylden bund, på rygsiden tre små kors i gyldne og
grønne nuancer. Fra Dansk Paramenthandel.
†Messehagler. 1) Formentlig senmiddelalderlig,
tidligst omtalt 1576.100 Messehaglen, der er udførligt beskrevet 1771 af sognepræst Lauritz Pedersen Næraae med karakteristikken »prægtig«,
har åbenbart været et særdeles fornemt eksemplar, som endnu på daværende tidspunkt opbevaredes i kirkens gemmer. Haglen var af blå fløjl,
»huggen i Blomster og Figurer«, dvs. mønsterpræget. Ryggen smykkedes af et kors med »guldbroderede Billeder paa bruun Silke Bund«, dvs.
en applikeret silkebort eller -bånd, hvorpå var
broderier med guldtråd; en tilsvarende udsmykning på forsiden er ikke nævnt. På rygkorset var
en sammensat dekoration med talrige helgenfigurer og tilhørende latinske indskrifter. Midt på
korset sås Kristus, »forestillet med opragte 2de
Fingre« (dvs. med velsignelsesgestus), indfattet i
en oval ramme med minuskelindskriften: »Venite benedicti Patris mei, percipite Re(gnum)«
(Kom, I min faders velsignede, modtag dette rige) (Matt. 25,34). På de vandrette korsarme var
billeder af stående helgener i to rækker, foroven
efter alt at dømme de 12 apostle med tilhørende navne, forneden andre figurer. Apostelrækken omfattede i venstre side: Filip (»Philip(u)s«),

Bartholomæus (»Bar(tolomæus)«), antagelig Mattæus245 (»Ma(ttæus)«), Simon (»Si(mon)«), »Ga(…)«
(måske en fejlskrift for »Pa(ulus)«) og en figur med
en ulæselig benævnelse (Johannes?). Højre korsarms øvre række omfattede: Jakob den ældre eller
yngre (»Ja(kob)«), Thomas (»Tho(mas)«), »Jus(…)«
(måske en fejl for Jud(as) Taddæus), Jakob den ældre eller yngre (»Jacob«), Andreas (»An(dreas)«) og
Peter (»Pe(ter)«). Under venstre sides figurrække
var en række figurer, omfattende en unavngiven
helgen og tilsyneladende en andagtsfremstilling
med to knælende figurer under et lille kors; den
ene af disse er beskrevet som en engel, den anden som en person, der »vender sig imod fordeelen af et Rovdyr«. Sidstnævnte var ledsaget
af indskriften: »Ero mors tua, o mors« ( Jeg vil
være din død, o Død). Højre sides nedre række
viste ti unavngivne helgener, over hvis hoveder
læstes: »Gloriosi Terræ principes estote« (I skal
være jordens herlige fyrster). På eller ved den
lodrette korsstamme var øverst to rækker med i
alt ti helgener, alle unavngivne; endelig sås under det centrale Kristusbillede otte helgener i to
rækker, foroven, parvist opstillet, apostelfyrsterne
Paulus med sværdet (»St. Paulus«) og Peter med
nøglen (»St. Petrus«) samt Skt. Benedikt (»St.
Benedic(tus)«) og Skt. Laurentius med risten (»St.
Laurentius«); forneden sås fire helgeninder: Skt.
Anna (»S. An(na)«), og Skt. Johanne/Johanna (»St.
Johanne«),246 Skt. Elisabeth (»S. Elizabet«) og Skt.
Scholastica (»S. Scolastic(a)«). Nederst på korset
var en fremstilling af Korslammet med fane, indfattet i en cirkelmedaljon.247
Der har været tale om en overordentlig rigt
udsmykket klædning, hvor såvel stoffet som den
broderede figurudsmykning formentlig var af
udenlandsk oprindelse.248 1684 var hagelen ‘gammel og noget slidt’, men i daglig brug.19 1771
betegnedes den som ‘udslidt og ubrugelig’, men
fandtes endnu ved kirken (‘i præstens gemme’).249
2) Antagelig senmiddelalderlig, omtalt 1576 og
da benævnt ‘gammel’, af rød silke.100
3) Antagelig senmiddelalderlig, omtalt 1576, af
sort fløjl.100 Denne eller nr. 2 var endnu i behold
1634.18
4) 1638, skænket af Erik Kaas til Lindskov
(†1676) og hustru Kirsten Gaas (†1677) (jf. †al-
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Fig. 77a-b. Messehagel nr. 1, 1906 (s. 343). a. Forside. b. Bagside. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Chasuble no. 1,
1906. a. Front. b. Back.

terklæde nr. 3).19 Ifølge Næraae (1771) af tykt,
rødt silketøj med gult mønster i form af blomster eller figurer. På ryggen var to ovale plader
med givernes våben og initialer samt årstallet for
donationen, over pladerne ligeledes initialerne
»EK« og »KG«, under dem årstallet »1638«, alt af
messing.250 Hagelen anvendtes på helligdage.19
Muligvis var det denne, der 1717 blev repareret med bomuldslærred og kantebånd af Samuel
Skrædder.20
5-6) Anskaffet 1752 og 1755.20 Formentlig
identisk med en grøn hagel med guldhager og en
rød med sølvhager, der omtales fra 1798.19 1825
var sidstnævnte ubrugelig og blev solgt på auktion.20
7) 1825, med guldgaloner, syet af skræddermester C. Petersen.20
Stola, 2011, designet og skænket af sognepræst
Anne-Grete Thestrup i anledning af hendes 25års jubilæum og syet af Thomas Sjølander. Af grøn
silke med gyldne broderier, inspireret af stregmotiverne i gulvfliserne (s. 311).251 For af lysegrøn
silke.

	Blandt †messeskjorterne kan nævnes: 1) 1705, af
lærred, syet af Hedvig, Niels Clausens hustru (jf.
†kalkklæde s. 337 og †begravelse nr. 5).21 2) 1790,
med broderet årstal.19 3) 1818, syet af skrædder
Claus Chresten Pedersen, af cambric (bomuld).20
Alterskranker og †korgitter
Alterskranke (jf. fig. 60), 1884, af træ, femsidet,
bestående af spinkle, drejede balustre med flade
midtled og profilerede baser og kapitæler samt
glat håndliste. Hvidmalet med forgyldte detaljer
og lakeret håndliste. Skranken havde oprindelig
en låge i hver side og sluttede sig til østvæggen
(jf. fig. 108). I forbindelse med restaureringen
2003-04 blev den afkortet, og der opsattes en
mægler for hver ende.198 Knæfaldet er malet med
dyb lilla og betrukket med rødt uldent stof.
†Alterskranker. 1) Et †knæfald er muligvis omtalt
1675, da Anders Murermester blev betalt for at
‘mure for alteret’.19 1690 blev knæfaldet opmuret i forbindelse med reparation af en begravelse.19 Formentlig omkring dette år opsattes eller
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fornyedes selve alterskranken, der blev forsynet
med en giverindskrift: »Gud til Ære og Kirken til
Prydelse Haver ærlige og Velagte Mand Anders
Povelsen og Hans Hustrue Ellen Claus Datter
Ladet dette af Nye opsette og staffere« (jf. †lysekrone nr. 2).17 At dømme efter fig. 58 var der
tale om en femsidet konstruktion med tre låger,
en midtfor og en i hver side. 1742 leverede Erik
Smed kramper og marner til skranken,20 og 1750
blev den renoveret på kirkens bekostning.17 1754
betrak Anthoni Sadelmager knæfaldet med læder.21
2) ( Jf. fig. 66), 1825,203 udført af snedker Mads
Knudsen, bestående af spinkle, tætstillede standere under en glat håndliste, malet og forgyldt.
Det tilhørende †knæfald, muret og beklædt med
træ, var marmormalet og ovenpå betrukket med
læder, fastgjort med forgyldte messingsøm.20
1844-46 blev skranken og knæfaldet malet med
brunt.21

Fig. 78. Døbefont, 1884, udført af billedhugger Otto
Evens og skænket af amtmand, greve L. F. H. Brocken
huus-Schack (s. 346). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Font, 1884, made by the sculptor Otto Evens and donated
by the County Prefect, Count L. F. H. Brockenhuus-Schack.

†Korgitter, omtalt første gang af Jacob Madsen
1589 (»Traller for Choret«).167 Gitteret bestod
formentlig af panelfelter forneden og herover
en balustrade af drejede søjler under en gesims,
hvorpå var udhuggede og forgyldte indskrifter i
form af skriftsteder (Es. 6,3, Sl. 96,2 og Sl. 84,23).17 Det var endvidere forsynet med en aflåselig
dørfløj. 1695 blev tre balustre fornyet, 1717 leverede Ernst Snedker fire drejede og malede piller
og 1724 og 1728 udskiftede henholdsvis Jens og
Otto Snedker hver en pille.20 Gitteret blev nedbrudt 1820 i forbindelse med flytningen af døbefonten.203
Døbefonte og dåbsudstyr
Døbefont (fig. 78), 1884, udført af billedhugger
Otto Evens og skænket af amtmand, greve L. F.
H. Brockenhuus-Schack sammen med dåbsfad
nr. 2.252 Af lys marmor, 92 cm høj, 76 cm i tværmål. Kummen er ottekantet med halvkugleformet fordybning. Tre sider er prydet med relieffer
af putti, der symboliserer henholdsvis Troen (med
kors), Håbet (med anker) og Kærligheden (i omfavnelse), fire sider har firpas i relief, mens den
sidste side bærer indskrift med fordybede versaler,
udfyldt med guld: »Lader de smaa børn komme
til mig. M(a)rc(us) 10, 14«. Skaftet er ottekantet
med profilerede, stavværkslignende fyldinger og
hviler på en ligeledes ottekantet fod. Fonten står
i skibets østfag ved indgangen til koret.
†Døbefonte. 1) 1830 noterede Høyen, at døbefonten lignede fonten i Skt. Nikolaj Kirke (s.
186).253 Den kan dermed bestemmes som senromansk og tilhørende den rundbuede bægerbladstype, en såkaldt gotlandsk Paradisfont af kalksten.254 1589 stod fonten i tårnet.167 År 1600 blev
den indhegnet med et †fontegitter (jf. ndf.), og
det kan være ved denne lejlighed, den blev flyttet
til nordre korsarm, hvor den ved århundredets
slutning vides at have stået tæt ved indgangsdøren.19 1745-46 lod sognepræst Gregers Hiort den
flytte længere ind mod skibet, tæt ved prædikestolen, så alle kunne se dåbshandlingen (jf. fig.
58).17 Fonten blev stående i kirken i hvert fald
nogle år efter, at †nr. 2 var anskaffet, måske til nr.
3 anskaffedes 1848.
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Fig. 79. *Dåbsfad nr. 1, o. 1550 (s. 347), skænket af
Anne Qvitzow. I Svendborg Museum. Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Baptismal dish no. 1, c. 1550, donated
by Anne Qvitzow.

2) 1820, udført af snedkermester Mads Knudsen for 10 rigsbankdaler.20 Af træ; udformet som
en fod til *dåbsfad nr. 1 og malet og forgyldt af N.
P. Fogh.21 1842 beskrevet som ‘smagløs i Form og
brøstfældig’.255 1844 blev den malet.19 I koret.203
3) ( Jf. fig. 66), 1848, udført af »Porcellainsfabriken i Kjøbenhavn« (Den Kongelige Porcelænsfabrik) og skænket af ‘en del damer i menigheden’.256 Formentlig af fajance. Efter fig. 66
at dømme med sekssidet fod og tilsvarende, indadsvunget skaft med en bosse- eller knoplignende
dekoration foroven. Kummen synes ligeledes at
have været sekskantet og forsynet med profillister.257 1868 fik selemager Rasmussen betaling for
at ‘klinke døbefonten’, der også blev ‘bronzeret’ af
maler Bang.21 I forbindelse med opstillingen af
fonten lige foran koret måtte nogle gamle stole
tages bort, antagelig de †herskabsstole (s. 356).21
Dåbsfade. *1) (Fig. 79), o. 1550, skænket af Anne
Qvitzow (†1632). Sydtysk arbejde, af messing,
50,5 cm i tværmål. I bunden er en drevet fremstilling af Bebudelsen omgivet af to bånd med
minuskelindskrift258 samt en bort af små, indstemplede fugle.259 Også fanen er prydet med
stemplede ornamenter, inderst i form af liljer,
yderst blade, og har desuden graveret Anne Qvit-
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zows fædrene og mødrene våben (tv. Qvitzow, th.
Rønnow) samt hendes initialer »AQ«. Lignende
fade kendes fra talrige kirker, f.eks. Veksø (DK
Frborg 2419), Darum (DK Ribe 3049) og Hundslund (DK Århus 2666) m.fl. Fadet omtales tidligst
1634 og blev da beskrevet som ‘slet’.18 1675 blev
det repareret.19 I Svendborg Museum (SOM inv.
nr. 6976).
2) (Fig. 80), 1884,19 udført af Joachim Anker
Clausen, København, og skænket af amtmand,
greve L. F. H. Brockenhuus-Schack sammen med
døbefonten. Af sølv, tværmål 63 cm, svejfet, med
profilering og tovsnoning langs kanten. Under bunden ses giverindskrift med antikva: »d d
Brockenhuus Schack 1884« samt mesterstempel,
Københavnsmærke 1884 og guardejnmærke for
Simon Groth.
Dåbskande (fig. 81), 1844. Af sølv, 34,5 cm høj.
Kanden har cirkulær fod og vaseformet korpus,
begge med rifling, svungen hank med pånittet
bladornament foroven samt hvælvet låg med
lågknop formet som en blomst mellem to blade.
Under kandens bund, under foden, ved mundingen og under låget er mesterstempel »AI«,260 Kø-

Fig. 80. Dåbsfad nr. 2, 1884, udført af Joachim Anker Clausen, og skænket af amtmand, greve L. F. H.
Brockenhuus-Schack (s. 347). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Baptismal dish no. 2, 1884, made by Joachim Anker
Clausen, and donated by the County Prefect, Count L. F. H.
Brockenhuus-Schack.
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indrettet med fløjdøre og formentlig et nedre
panel, muligvis med skåren dekoration, hvorover
en balustrade af drejede søjler.20 1750 blev det
renoveret på kirkens bekostning.17 1844 udførte
snedker Henningsen 62 balustre til dåbsgitteret,
der efterfølgende blev malet.21 Nedtaget 1848
ved anskaffelsen af †døbefont nr. 3.261
To stenkar, antagelig †vievandskar, er omtalt fra
1823.262 De lå da på kirkegården uden for kirkens
syddør. 1835 fandtes de ved foden af terrasserne,21 og 1870 var de anbragt i eller på kirkegårdshegnet.20
	Et fragment af en †døbefont blev 1830 omtalt af
kunsthistorikeren N. L. Høyen (‘i tårnets nederste stokværk fragment af en gammel døbefont i
kampesten’). Fragmentet, der kun er omtalt denne ene gang, kan dog lige så vel have været af et
†vievandskar.263
Prædikestole
Fig. 81. Dåbskande, 1844 (s. 347). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Baptismal jug, 1844.

benhavnsmærke 1844, guardejnmærke for Peter
R. Hinnerup og månedsmærke vægten.
†Fontehimmel, 1745-46, med billedskærerarbejde udført af Gert Worm, der leverede bøjler og
en pille til himlen samt tre ‘potter med flammer’,
‘en due med skyer’ og sirater ovenpå. Claus Rokkedrejer leverede drejede knapper, og Erik Smed
fik betaling for murankre.20 Formentlig nedtaget
1848.
†Fontegitter (jf. fig. 58), 1600, skænket af rådmand Poul Pedersen og hustru Maren Hansdatter.
Gitteret var prydet med indskriften: »Anno 1600
Loed Ærlig og Velagte Mand Povel Pedersen Raadmand i Svenborg med sin kiære Hustrue Maren Hans Daatter denne Daab forfærdige« samt
skriftsteder referende til dåben (1 Pet. 3,21, Matt.
28,19 og Mark. 16,16).17 1695 anskaffedes en ny
nøgle til gitterets dør.19 1744-45 blev det stærkt
repareret eller helt fornyet med 15 drejede piller
(balustre) og nye låger samt fire fyldinger, sidstnævnte leveret af Gert Worm, der fik betaling for
‘billedskærerarbejde’. Gitteret har således været

Prædikestolen (fig. 82-84 og 111), 1597-99, er skæn
ket af Detlev Sested og hustru Ingeborg Rosen
krantz.19 Den består af en kurv med skåret datering 1597 og 1599, en samtidig, men stærkt
ombygget lydhimmel, og en underbaldakin, en
bæresøjle og en opgang, tilsyneladende fra 1843.
Kurvens figurer samt flere andre detaljer er skåret
1884 af billedskærer Erik Nielsen fra Hesselager
og skænket af en privatmand.201
Kurvens plan er ottekantet med seks arkadefag mod kirkerummet, idet dels opgangen, dels
vægfladen optager de øvrige sider. De enkelte
fag adskilles af en søjle og to halvsøjler, alle af
korintisk orden og sat tre og tre på de retkantede
hjørnefremspring (ved det første og det sidste fag
er dog kun én halvsøjle). Søjlerne har prydbælte
med beslagværk, der på helsøjlerne indrammer
små medaljonhoveder i form af individuelt udformede mandshoveder (fig. 111). Storfelternes
arkader, der er indrammet af æggestav, har muslingeskalsnicher med tilhørende, fremskudte
konsoller, i sviklerne er firbladsrosetter. På konsollerne står frifigurer, fra øst mod vest ses Johannes (fig. 83), Lukas, Kristus, Markus og Mattæus,
mens feltet nærmest væggen er tomt. Figurerne
er udført med forlæg i Bertel Thorvaldsens apo-
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Fig. 82. Prædikestol, 1597-99, skænket af Detlev Sested og Ingeborg Rosenkrantz (s. 348).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Pulpit, 1597-99, donated by Detlev Sested and Ingeborg Rosenkrantz.
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stelfigurer i København Vor Frue Kirke.264 I friseog postamentsfelterne, der adskilles af retkantede,
beslagværkssmykkede hjørnefremspring, er latinske indskrifter i form af skriftsteder, udført med
reliefskårne versaler. Således i frisefelterne: »Ioh:
8: Qvi ex Deo est: verba Dei avdit. Ioh 14: Si
qvis diligit me sermonem mevm servabit: Pater
mevs diliget evm et ad evm veniemvs et mansionem apvd evm faciemvs« ( Joh. 8: Den, der er
af Gud, hører Guds ord. Joh. 14: Den, der elsker
mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil
elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham); i postamentsfelterne: »Lvc: XI: Beati
qvi avdivnt sermonem Dei et cvstodivnt illvm.
Ioh. 6. Amen amen dico vobis qvi confidit mihi
habet vitam æternam Anno 1597« (Luk. 11: Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.
Joh. 6: Sandelig, sandelig siger jeg jer: den som
tror på mig, har evigt liv. År 1597). Under hjørnefremspringene hænger profilerede kugleled,
og under frisefelterne er hængestykker udformet
som rulleværkskartoucher med skriftfelter: »An(n)
o Domi(ni) 1599 den 9 octo(bris) H.L.F.T.« (År
1599 den 9. oktober H.L.F.T.).265 Under kurven
er anbragt en flad underbaldakin, samlet med otte
perlestavsdekorerede ribber. Den understøttes af
en kraftig bæresøjle, der hviler på et firesidet, diamantbossesmykket postament.
Den let svungne opgang, der føjer sig om pillen, har seks højrektangulære, æggestavsindrammede fyldinger, og indgangen flankeres af piller
der har pyramideafdækning og er prydet med
æggestav, bosser og beslagværk.
Lydhimlen er sekskantet med glat, profilkantet
frise og tandsnitgesims. På hjørnerne står småspir hvorimellem gennembrudte beslagværkskartoucher, under den er hængestykker med kerubhoveder. Loftet er ved lister inddelt i otte felter
omkring en sol, hvorfra der hænger en due.
Prædikestolens staffering, der er udført ved restaureringen 2003-04, domineres af lysebrunt og
gult med rig forgyldning. Kurvens søjleskafter er
hvide og figurerne polykrome ligesom himlens
kerubhoveder, mens indskrifterne er forgyldte
på sort bund. Underbaldakinen og bæresøjlen er
sortmalede ligesom opgangens underside; himlens loft er blåt.

Prædikestolen er opsat på pillen i korbuens
nordside med opgang fra koret.
*Malerier (fig. 84a-f ), malet 1861 af malermester Lauritz Vilhelm Berth i grisaille på zink til
prædikestolens prydfag. Den usædvanligt sammensatte figurrække består af fire apostle (Peter,
Paulus, Mattæus og Johannes), der er udført efter
Thorvaldsens statuer i Vor Frue Kirke i København (DK KbhBy 1, 216 f.), og to allegoriske
figurer (Den himmelske visdom og Den guddommelige styrke), som har forlæg i samme
kunstners skulpturer til pave Pius 7.s gravmæle
i Peterskirken i Rom (1824-25). Malingen har
afskalninger, og der er huller langs kanten efter
fastgørelsen. Malerierne findes i Svendborg Museum. 1) (Fig. 84a), Peter, 64,8×31,4 cm (SOM
inv.nr. 2808). 2) (Fig. 84b), Paulus, 64,7×27
cm (SOM inv.nr. 2810). 3) (Fig. 84c), Mattæus,
64,8×34,2 cm. I nederste højre hjørne signeret
»Berth 1861« (SOM inv.nr. 2811). 4) (Fig. 84d),
Johannes, 64,7×33 cm. I nederste højre hjørne
»1861«266 (SOM inv.nr. 2809). 5) (Fig. 84e), Den
himmelske visdom, 65×33,5 cm (SOM inv.nr.
2807). 6) (Fig. 84f ), Den guddommelige styrke,
65×33 cm (SOM inv.nr. 2812).
Tilblivelse og senere ændringer. 1588 noterede
man i kirkens regnskabsbog, at Detlev Sested
gav 10 daler ‘til hjælp til en prædikestol’.267 Den
fuldførtes formentlig 9. oktober 1599 ( jf. datoen
på kurvens hængestykker) og opsattes i skibets
nordside på den vestlige pille i åbningen til kors
armen ( jf. fig. 58). Ifølge præsteindberetningen
1755 var kurvens storfelter udsmykket med figurer. Midtpå sås således den korsfæstede Kristus
samt indskriften: »Hic est verus Salvator mundi
Christus« (Han er verdens sande frelser, Kristus).
På faget nærmest væggen var Detlev Sesteds
fædrene og mødrene våben (Sested og Holck)
samt hans initialer »DS«, og ‘på den anden side’
Ingeborg Rosenkrantz’ fædrene og mødrene våben (Rosenkrantz og ukendt) og initialer »IR«.268
Endelig var på faget ved prædikestolsdøren »Præsten udhugget i sin Præstelige dragt« samt indskriften: »Pastor Loci Georgius Marci Neoburgensis« (sognepræst Jørgen Marcussen Nyborg).
Lydhimlen bar en formentlig malet giverskrift:
»Haver Ærlige og Velbyrdie Mand Ditlev Sehe

prædikestole

Fig. 83. Johannes. Detalje af prædikestol (s. 348). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – St. John. Detail of pulpit.

sted, og Hans Velbyrdige Frue Ingeborg Rosenkrantz Ladet bekoste denne Prædikestoel, og
given Den til Vor Frue Kircke, Gud til Ære, og
Kirchen til Prydelse«.17 Opgangen var fra nordre
korsarm ( jf. fig. 58) og forsynet med en †prædikestolsdør, hvis lås 1677 blev repareret af Christoffer Klejnsmed.269 1695 var prædikestolen ved
at gå fra hinanden, og smeden leverede tre jern
til at sammenbinde den med, ligesom der blev
opført en muret understøtning.19 Samtidig beko-
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stede sognepræsten Poul Jacobsen Langeland en
nystaffering af stolen, bevidnet i en indskrift på
opgangen: »Gud til Ære og Kircken til Prydelse Haver Her Povel Jacobsen Langeland Sogne
Præst her til Kircken Ladet denne Prædickestoel
paa sin egen bekostning af nye Staffere 1695«.
Muligvis var det på dette tidspunkt, kurvens søjler blev forsølvet.17
1731 blev prædikestolen repareret af Daniel
Snedker, der lagde to deller i kurvens gulv, leverede et egetræ til en pille, som blev sat under den,
og satte et stykke træ i opgangens rækværk. Samtidig leverede Albert Smed en jernstang med tre
arme, der ligeledes blev placeret under prædikestolen for at støtte den, og to nye ankre, der skulle
holde den fast til muren.20 1734 måtte Christen
Murermester genopsætte et stykke nedfalden
mur under prædikestolen.20
1768 udvirkede Lauritz Pedersen Næraae, at
prædikestolen blev flyttet til sin nuværende placering, ‘da den ej var lige bekvem for alle gange
og steder i kirken, og den nordre fløj af korsgangen (dvs. nordre korsarm) var ganske uduelig,
hvorfor de stole kaldtes de fattiges stole, da ingen uden de sad der, da de ej kunne høre meget
af prædiken’.270 Snedkeren, maleren og mureren
modtog 33 rigsdaler og 1 mark for arbejdet,20 da
‘den gamle prædikestol hel og holden og uden
mindste beskadigelse (blev) oprejst på det bekvemmeste sted, nemlig i linje med skillerummet ved koret (dvs. †korgitteret), hvor trappen
begynder straks ved sakristidøren, i stedet for at
præsten tilforn måtte gå ned i kirken for at komme på prædikestolen’.271 Forinden havde Næraae
ladet en ‘interimsprædikestol’ af brædder opsætte
i korbuen og prædiket 3-4 gange derfra, hvilket
havde vundet almindeligt bifald.
1820 blev prædikestolen repareret af snedker
Mads Knudsen, N. P. Fogh malede den hvid med
forgyldte sirater, og sadelmager Hansen istandsatte betrækket af grøn fløjl og guldtresser.20 1843
blev opgangen fornyet af snedker Henningsen,
og året efter udførte han en kuppel og et kors,
som blev opsat på lydhimlen (jf. fig. 66), samt en
søjle og formentlig også en underbaldakin, der
blev placeret under kurven. Hans Fr. Trabolt blev
betalt for at forgylde korset og hvidmale de øv-
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Fig. 84a-c. *Malerier til prædikestolens prydfelter, udført af maler L. V. Berth 1861 efter Thorvaldsen (s. 350). a.
Peter. b. Paulus. c. Mattæus. I Svendborg Museum. Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – *Paintings for the
decorated panels of the pulpit, by the painter L.V. Berth, 1861, after Thorvaldsen. a. Peter. b. Paul. c. Matthew.

rige dele.215 1846 anskaffedes en ‘forhøjning’, vel
en skammel, til prædikestolen,20 som 1854 blev
gjort større og højere.21
1861 udførte L.V. Berth fire *malerier på zinkplader ‘efter Thorvaldsen’, som indsattes i kurvens storfelter, indrammet af forgyldte lister ( jf.
ovf.).272 Yderligere to malerier må være udført
og indsat kort efter, om end dette ikke er bevidnet i regnskaberne. Ved hovedrestaureringen
1884 blev ‘en mængde nye stykker så kunstfærdigt indsat, at man ikke kan se, hvad der er nyt, og
hvad der er gammelt’.273 På kurven blev grisaillemalerierne erstattet af figurer, og hængestykkerne forsynedes med et ekstra led. På himlen blev
kuplen og korset borttaget, og den forsynedes
med nyskårne top- og hængestykker samt nyt
loft. De nye dele blev udført af træskærer Erik
Nielsen, Hesselager. Det kan ikke helt udelukkes,
at underbaldakinen, bæresøjlen og opgangen fra
1843 samtidig blev udskiftet, men sådanne arbejder er ikke dokumenteret.274 Endelig blev stolen
afrenset.
1960 blev prædikestolen stafferet i grå og blå
farver med forgyldte detaljer ved kunstmaler

Ernst Trier; dog forblev figurerne umalede. 1990
opsattes en ny læsepult.88
Prædikestolens mester kendes ikke. Den er
ved sine velskårne detaljer (bl.a. de korintis
ke, tredobbelte hjørnesøjler samt prydbælternes
og hjørnefremspringenes dekoration) beslægtet
med de prædikestole, som udførtes i Jens Asmussens værksted i perioden o. 1590 til Odense
Domkirke (DK Odense 577) og Ribe Domkirke
(DK Ribe 438) samt i en række senere værksteder.
†Prædikestol, omtalt 1589 af biskop Jacob Madsen, opsat ‘ved nordre side nede på hjørnet ved
kapellet’, dvs. på den nuværende prædikestols oprindelige plads.167
†Timeglas. 1) Omtalt 1717, ‘gammelt’. Solgt o.
1800.17 2) Omtalt 1811, solgt 1838.21 3-4) 1871.20
†Prædikestolsbeklædninger og -omhæng. 1) Omtalt
1749, da frynserne over prædikestolen blev taget
ned og farvet.20 2) 1754, af rød fløjl, ophængt om
himlen.20 3) 1761, af grøn fløjl, om himlen.20 4)
1825, af grøn fløjl, syet af skræddermester C. Petersen.21 5) 1840, af højrød fløjl med ægte guldkniplinger.21
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Fig. 84d-f. *Malerier til prædikestolens prydfelter, udført af maler L. V. Berth 1861 efter Thorvaldsen (s. 350). d.
Johannes. e. Den himmelske visdom. f. Den guddommelige styrke. I Svendborg Museum. Foto Marianne Goral
Krogh Johansen 2011. –*Paintings for the decorated panels of the pulpit, by the painter L.V. Berth 1861, after Thorvaldsen. d.
John. e. Divine Wisdom. f. Divine Strength.

Stole
Stolestader (jf. fig. 39 og 59), 1884, af fyrretræ. Endegavlene (126 cm høje) har cirkulær afslutning
samt kvartcirkulært armlæn med udskåret korsmotiv og gennembrydning under sædet; ryg med
kvadratiske fyldinger. Hver række har forrest en
panelvæg med tværrektangulære fyldinger. Opstillet i skibet i to rækker af hver 14 bænke, i
søndre korsarm i to rækker af hver ni bænke og
i nordre korsarm i to rækker af hver otte bænke.
1960 blev stolestaderne, der da stod mørkebrune, malet med gråt og blåt ved kunstmaler Ernst
Trier.74 Den nuværende bemaling i dyb lilla er
udført ved restaureringen 2003-04.
(†)Stolestader (fig. 66 og 85-86), 1577 med senere tilføjelser (jf. ndf.). I alt ti stolegavle og 20
stoledøre er siden 1884 genanvendt som vægpaneler i sakristiet; yderligere fem *stolegavle er
bevaret i Svendborg Museum (SOM inv.nr. 3089
og 2030-2033). Såvel gavle som døre er af egetræ.
	Endegavlene hidrører formentlig fra de ældste kendte stolestader fra 1577. De ti gavle, som
er opsat i sakristiet, er 92 cm høje og 31-39 cm

Danmarks Kirker, Svendborg

brede, afskåret foroven og forneden. De er prydet
med en kanneleret pilaster med jonisk kapitæl og
beslagværkssmykket prydbælte på profileret base;
profillister markerer overgangen til et glat postament. En enkelt gavl mangler kapitælen. De fem
*gavle i Svendborg Museum er 121-123 cm høje
og 33-39 cm brede (afskåret foroven), men svarer
i øvrigt til ovennævnte. En af disse mangler kapitælen, og søjlepostamentet er beskadiget (SOM
inv.nr. 2033).
De 20 stoledøre fordeler sig i to hovedgrupper: A) Ti døre, formentlig fra 1577, 92 cm høje
og 45-57 cm brede, opsat mod sakristiets øst- og
vestvæg. Dørene har arkadefelt med beslagværks
ornamenterede halspilastre og bueslag med diamantbosser. I sviklerne er indridset et bladornament. B) Ti døre, muligvis 1620 (jf. ndf.), 92 cm
høje og 55-61 cm brede, opsat mod sakristiets
nordvæg. Dørene har arkadefelt med svejfede,
forskelligt udformede pilastre, ornamenteret med
planteslyng eller beslagværk; på en enkelt dør har
pilastrene form af fantasidyr, der står på bagbenene. Bueslagene er udfyldt med blomsterstande
med fligede blade omkring en midtroset; et en-
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kelt har i stedet beslagværk. På sidstnævnte er initialerne »AHS« indridset i arkadefeltet.
Panelet i sakristiet fremstår med en mørknet
overfladebehandling, mens *gavlene i museet er
afrensede.
Ændringer og istandsættelser. 1577 betalte kirken
205 mark og 6 skilling for tømmer, deller og løn
til snedkeren, som udførte stole til kirken.19 Stolene er omtalt af biskop Jacob Madsen, der ved
sit besøg i 1589 betegnede dem som ‘onde’, dvs. i
dårlig stand, bortset fra adelens (se †herskabsstole
ndf.). Han noterede i øvrigt, at de var »lucte«, dvs.
forsynede med døre.275
Den ældst kendte fortegnelse over stolestadernes opstilling stammer fra 1602 og omfatter 14
mandsstole i skibets sydside og 13 kvindestole
i skibets nordside samt fire stole opstillet parvis
umiddelbart foran †korgitteret (jf. †herskabsstole ndf. og fig. 58).19 Der omtales ingen stole i
korsarmene, men 1605 nævnes en takst for stolestader i ‘kapellerne’ (dvs. korsarmene), og det

kan således ikke udelukkes, at også disse dele af
kirken da var møbleret med stolestader.19 Under alle omstændigheder blev de det i løbet af
århundredet. Således omtales 1680 en stol i Skt.
Hans kapel (dvs. søndre korsarm), og en oversigt
over stolestader fra 1694 omfatter 16 mandsstole
og 19 kvindestole i skibet samt 14 mandsstole i
søndre korsarm og fire kvindestole i nordre korsarm.19
1605 fastsattes taksten for stolestader til 1 mark
for hvert stade ‘i kirken’ (dvs. skibet) og 12 skilling
‘i kapellerne’, efter at kirkeværgerne havde klaget
over, at de havde vanskeligt ved at inddrive betalingen.19 1601 havde en kvinde, Karen, betalt for
et stolestade med 1000 tagsten.19
1620 opførte kirken et antal nye stole.19 1695
blev stolene i nordre korsarm, der var meget
brøstfældige, repareret med fyrrebrædder, og 1696
måtte fodstykkerne under en del kvindestole
forhøjes med sten, da de var nedsunkne.19 Tilsyneladende lod også private stolestader opføre

Fig. 85. Gavle og døre fra (†)stolestader, 1577 og muligvis 1620, genanvendt som vægpaneler i sakristiet 1884 (s.
353). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Gables and doors from (†)pews, 1577 and possibly 1620, re-used as wall panels in
the sacristy 1884.
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Fig. 86. *Stolegavle, 1577 (s. 353). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2011. –*Pew gables, 1577.

eller istandsætte, uden at der dermed var tale om
egentlige lukkede stole. 1696 anførtes, at snedker Thomas Holm måtte benytte den første stol i
søndre korsarm uden betaling, da han selv havde
ladet den bygge.19 1700-01 lod Anders Nielsen
og Urban Bahnsen Farver det bageste stolestade
i skibets mandsrække (nr. 16) reparere og male,
og året efter opførte sidstnævnte en ny mandsstol
under orglet (nr. 17), ligesom sognepræsten Poul
Jacobsen Langeland opførte en mandsstol op til
skillevæggen mellem kirken og tårnet (nr. 18).19
Tilsyneladende indgik disse stole i de almindelige stolestader, og de blev ikke betegnet som
lukkede stole.19
I 1730’erne blev stoleværket i søndre korsarm
istandsat. 1736 foretog Daniel Snedker en gennemgribende reparation og genopsætning af seks
stole i korsarmen med brug af deller, fjæle og
12 par hængsler.20 Da man året efter opførte et
pulpitur ved sydvæggen (s. 360), blev det indrettet med stolestader, og Daniel Snedker opførte
desuden syv nye kvindestole under det.20 1742
forestod han atter reparationer, i forbindelse med

hvilke billedhugger Gert Worm modtog 4 mark
for at have udskåret de ‘stykker’, der blev sat på
stolene.20 1744 udførte Mads Snedker omfattende arbejder på stolene i nordre korsarm med bl.a.
deller, fyrretræ til fodstøtter og nye låger.20
1771 rummede skibet 18 mandsstole og 21
kvindestole (den bageste dog en lukket stol) samt
fire stole placeret parvis foran korgitteret. I søndre korsarm fandtes to blokke af 15 stole (de to
bageste i vestsiden var lukkede), mens der i nordre korsarm var otte stolerækker i østsiden samt
en lukket stol, i vestsiden blot to lukkede stole
(fig. 58).
1820 opførte snedker Lars Henningsen et †brystpanel af fyrretræ langs muren ved alle stolene i
skibet, og såvel dette som stolene blev malet.276
1828 blev der monteret lysepiber på stolestaderne, og 1837 blev panelet delvist fornyet af snedker Knudsen.21 1862 ophørte udlejningen, og
stolestaderne blev åbne for alle.21
Som vanligt i købstadskirkerne indgik der en
række †embedsstole, gejstlige familiestole og fattigstole
i stoleværket. 1) ‘Borgmester- og rådsstol’, omtalt
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1602, indrettet i den bageste af de to mandsstole
ved korgitteret (jf. †herskabsstole ndf.).19 2) »Fostermoderens (dvs. jordemoderens) stade«, omtalt 1602, i den bageste af de to kvindestole ved
korgitteret (jf. †herskabsstole ndf.).19 3) ‘Kavalerstolen’, tidligst omtalt 1725, da Berendt Smed
lavede nye hængsler til stolens dør.20 Stolen, der
fra 1819 betegnes ‘Magistratens stol’, var den forreste i skibets mandsrække.21 4) ‘Officersstolen’,
tidligst omtalt 1753 i forbindelse med en reparation.19 Den anden stol i skibets mandsrække.21
5) ‘Præstens kones stol’, tidligst omtalt 1811-12,
den syvende stol i skibets kvinderække.21 6) ‘Præstens og degnens pigers stol’ er omtalt fra 181112. I nordre korsarm i de to forreste stole ved
dåben, fra 1828 i den fjerde stol.21 7) Fra 181112 omtales desuden et antal pladser for fattige i
stolestaderne i nordre korsarm. 1811-12 var der
fattigpladser i 1. samt 3.-5. stade, mens nr. 6 decideret blev betegnet ‘fattigstolen’. 1819 var stol nr.
2 forbeholdt fattige, mens nr. 6 var til ‘de fattige
i klostret’, fra 1828 var nr. 5 til de fattige, nr. 8 til
de fattige i ‘klostret’.277
*Præstestol, 1868 leveret af snedker J. Jørgensen.21 Armstol med snoede, spirprydede støtter
og rundbuet ryg, udført i historiserende stil af
mørkfarvet eg med læderpolstring. Opbevares i
menighedshuset.
†Skrifte- og præstestole. 1) ‘Den stol som præsten sidder i’, omtalt 1692 i forbindelse med en
reparation, hvortil benyttedes deller og to nye
hængsler. Stolen var placeret ved prædikestolen.
Muligvis identisk med den ‘skriftestol’, som Laurids Snedker år 1700 blev betalt for at flytte ‘op
i koret’ og forsyne med en ny dør.19 1776 blev
der lavet en skammel til den.20 Opstillet i korets
nordside, øst for døren til sakristiet (jf. fig. 58). O.
1800 blev stolen, der var i stykker og opbevaredes
i sakristiet, solgt.19
2) 1783.21 1820 blev stolen malet og forsynet
med farvede gardiner, og 1832 blev den malet
ind- og udvendig, begge gange af Hans Fr. Trabolt.20 Nedbrudt 1839.21
3) 1839, en lænestol af poleret træ, udført af
snedker P. Henningsen.21 1842 udførtes en bænk
til skriftestolen, 1843 to fem alen lange bænke til
samme.19

†Degnestole, formentlig identiske med ‘degneog klokkerstolene’, der ifølge fig. 58 var opstillet
langs med korgitteret og den vestlige del af sydvæggen.278 Omtalt 1734, da de stole i koret, ‘som
hørerne og disciplene står i’, blev repareret.20
Stolene langs korgitteret blev antagelig nedtaget
sammen med dette 1820, mens stolen ved sydvæggen synes bibeholdt. 1819-20 blev degnestolen repareret og malet,20 1848 blev den forandret
af snedker Henningsen og malet af Hans Fr. Trabolt.21
	En †‘abbedstol’, middelalderlig, formentlig en
tresædet celebrantstol for præsten og hans to
hjælpere, blev 1828 overført fra den nedrivningsdømte †Klosterkirke og opstillet i våbenhuset.21
I forbindelse med flytningen blev den skilt ad
og samlet igen. Den er formentlig identisk med
en middelalderlig munkestol, der blev bortsolgt
1848.279
Brudestole. 1-4) 1957, fra Carl Th. Møller Møbelfabrik i Svendborg.88 Fire stole af eg, 98 cm
høje, med drejede ben, hvorimellem en tværstiver udskåret som fligede blade. Sæde og ryg er
polstret med rød uld fastgjort med messingsøm. I
nordre korsarm ved prædikestolen.
†Brudestole 1) Omtalt 1634.18 2-3) ( Jf. fig. 108),
o. 1884, med ryg med to gennembrydninger,
drejede forben og lige bagben samt polstring på
ryg og sæde. I koret ved alterets nordside.
†Herskabsstole m.m. 1-2) 1560, for Jesper Friis
(af Hesselager) og Anne Hvide med ægteparrets
navne og våbener samt årstallet 1560.280 Stolene
var placeret i skibets østfag foran korgitteret (jf.
fig. 58) som ‘de to øverste stole ved koret’.
1602 betegnedes de henholdsvis ‘et stade som
fru Anne Hvides våben er på’ og ‘en herremandsstol’, mens to stole umiddelbart bag dem kaldtes
henholdsvis ‘borgmester og råds stol’ og »Fostermoderens stade« (jf. ovf.).19 1607 modtog kirkeværgen 8 mark i stolestadepenge af Ingeborg
Brockenhuus for Anne Hvides stol.19 Siden blev
den benyttet af Dorte Juul, som 1706-07 overlod
den til kirken som en del af betalingen for en
lukket stol, hun lod indrette i søndre korsarm (nr.
2). Den blev derpå bortfæstet til medlemmer af
menigheden, hvilket medførte en forgæves klage
fra Rudbek Gagge til Skovsgaard.281 1694-95
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havde Anne Marie og Elsebe Dorte von Offenberg, døtre af Dorte Juul og Rudolph von Offenberg, købt stolen bag moderens.19
1709-10 var de fire stole brøstfældige og blev
repareret med bl.a. gullandske deller og hængsler
af snedker Jens Lauridsen.20 De synes herefter at
være betragtet som kirkens øvrige stolestader og
blev bortfæstet til medlemmer af menigheden.
1811-12 var nogle af pladserne i Anne Hvides
stol (‘under prædikestolen’) forbeholdt fattige.21
Stolene blev antagelig nedbrudt 1848, da †døbefont nr. 3 blev opstillet foran indgangen til koret
(jf. s. 347).
†Lukkede stole. Fra slutningen af 1600-tallet kendes en enkelt lukket stol, som blev indrettet i
søndre korsarm, og i løbet af 1700-tallet indrettedes i hvert fald syv lukkede stole i korsarmene og
skibets vestende, alle omtalt i kirkens regnskaber.
På fig. 58, som afspejler forholdene i 1771, er der
indtegnet otte lukkede stole, men der er ikke fuld
overensstemmelse mellem planen og oplysningerne i regnskaberne. En fortegnelse over lukkede stole fra 1811 omfatter ni sådanne,21 1819
nævnes syv, 1828 seks. De følgende år nævnes
gradvist færre lukkede stole, og de sidste må være
borttaget 1848 eller senest i forbindelse med hovedrestaureringen 1884.
1) 1696-97, indrettet af oberst Brandt, der betalte 1 rigsdaler ‘for et sted at opbygge en stol på
i Skt. Hans Kapel’ (dvs. søndre korsarm).19 1698
blev der indsat en ‘jernbue’ over stolens dør.19
Stolens nærmere placering er uvis. Den kan muligvis være erstattet af nr. 2, ligesom det ikke kan
udelukkes, at den er identisk med nr. 7. I så fald
må det dog undre, at den tilsyneladende stod
ubenyttet i en lang årrække.
2) 1706-07, betegnet ‘Klostergårdens stol’ eller
‘Klosterstolen’. Indrettet af Dorte Juul i søndre
korsarm øst for døren, idet hun købte de to stole,
som stod på stedet, og i stedet opførte en lukket stol.282 Stolen synes i de følgende år at have
fulgt beboerne i Klostergården.283 1724 blev den
bortfæstet til kommerceråd Baggesen og hustru,
som overtog den fra kaptajn Simonsen, 1726 til
borgmester Christopher Jacobsen Notlow og
hans hustru, ‘så længe de besad Klostergården’.20
1736 var den udlejet til konsumptionsforvalter
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Anders Schiødte, 1738 til konsumptionsforvalter
Andreas Fugl.20 1742 blev stolen solgt til løjtnant
Storgaard for 13 rigsdaler og 3 mark.21 1758 fæstede kammerherre Wind den,20 og 1760 blev
den lejet ud til byfoged Hans Adolph Tanck.21
Stolen er ikke indtegnet på fig. 58 og kan muligvis være nedtaget før 1771.
3) Før 1725, i nordre korsarm bag prædikestolen (jf. fig. 58).284 1726 blev den repareret af Jens
Snedker.19 Det kan være denne, som sognepræst
Gregers Hiort 1740 lejede til sine børn (‘i nordre
gang’); 1746 var den udlejet til Andreas Fugl.20
1759 bemærkes, at der ikke længere var nogen,
der ønskede at leje stolen pga. dens placering.20
Ifølge sognepræst Lauritz Pedersen Næraae blev
stolen nedbrudt i forbindelse med flytningen af
prædikestolen 1768 og erstattet af en ny på samme sted (nr. 8).285
4) 1725, indrettet af major Simonsen på de tre
inderste pladser i stol nr. 16 i skibets sydside ved
døren til våbenhuset (jf. fig. 58).21 1732 fæstede
fru Valkendorf stolen; 1737-38 ritmester Langes
hustru (‘under orglet’).20 1767 fæstede Lauritz
Pedersen Næraae en lukket stol inden for våbenhusdøren (denne eller nr. 6), som 1771 blev flyttet og forbedret, 1777 repareret.20
5) 1744 gav kirken Daniel Snedker betaling for
at opføre en lukket stol i nordre korsarm. Ritmester Casper Løvenhjelms hustru fæstede den.20
Formentlig nedbrudt 1768 (jf. nr. 9).
6) 1749 betalte kirken snedker Mads Henningsen
for at opføre en ny lukket stol ved våbenhusdøren
på ‘et bekvemt sted uden hinder for menigheden’,
formentlig i skibets sydvesthjørne (fig. 58). Stolen
blev udlejet til viceadmiral Hans Jacob Rostgaard,
der lod vinduer indsætte på egen bekostning. Den
var desuden forsynet med en dør med lås.20 1756
blev den fæstet af generalmajor Wind, 1758 af regimentskvartermester Baggesen.20 (Jf. også nr. 4).
7) Før 1758, i søndre korsarms vestside, efter
fig. 58 at dømme i det sydvestre hjørne under
pulpituret. Stolen blev fæstet af Christian Madsen
Graae; 1759 af Christian og Mads Graae.20 Det
kan ikke udelukkes, at stolen er identisk med nr. 1.
8) 1768, opført i forbindelse med prædikestolens flytning på samme sted som nr. 3. Benyttet af
sognepræsten.285
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9) 1768, opført i forbindelse med prædikestolens flytning, efter fig. 58 at dømme ved nordre
korsarms vestvæg umiddelbart op ad nr. 8.286
10) 1771, opført på kirkens bekostning i nordre
korsarm, ‘næst døren på højre hånd’ (jf. fig. 58).
Jacob Lorentz Glarmester forsynede den med
fem vinduer.20
11-12) På fig. 58 er indtegnet to lukkede stole
under orglet i skibets vestende på hver side af
døren. Stolene lader sig ikke umiddelbart identificere ud fra oplysningerne i kirkens regnskaber. 1820 blev de repareret med egetræ og malet.21
Løse stole (jf. fig. 41 og 57), ca. 100 stole af birk
med kvadratiske gennembrydninger i ryg og sæde (type Churchill) anskaffedes i forbindelse med
restaureringen 2003-04.198 Opstillet foran stolestaderne samt i depot under orglet.
	Blandt †løse stole kan nævnes: 1-12) 1875-77
anskaffedes i alt 12 ‘kurvestole’.20 13-24) 190607,88 af eg med tremmeryg, flettet sæde, drejede
forben og lige bagben. Opstillet i skibets østfag
syd og nord for døbefonten.
Bænke. 1-4) 1884, svarende til stolestaderne,
hvidmalede. Tre lange og en kort, opstillet henholdsvis i tårnrummet samt ved korets syd og
nordvæg.
	Blandt †bænkene kan nævnes: 1-2) Omtalt 1634,
to små bænke, der stod hos kapellanen.18 3) Omtalt 1728 i forbindelse med en reparation. I sakristiet.19 4) Omtalt 1811, en lang bænk i koret.21
5-13) 1842, ni faste bænke på pulpituret.
Borde. 1) ( Jf. fig. 39), nyere, 78 cm højt, med
drejede ben, malet med dyb lilla, i nordre korsarm ved prædikestolen. 2) 2003-04, langbord af
eg, i tårnrummet.
†Borde. 1) Omtalt 1576, i sakristiet.100 2-3) 1876,
udført af snedker Hansen, malede.20
Møbler i sakristi og dåbsværelse. Sakristiet er indrettet med moderne kontormøbler af bøg (borde,
stole og reoler), hvidmalede skabe med fyldingslåger og en kommode til opbevaring af messehagler. Dåbsværelset er møbleret med hvidmalede skabe langs nord- og sydvæggen, et bord og
seks stole af eg med fletsæder (Børge Mogensen
type J39), en lang, hvidmalet bænk med tremmeryg ved østvæggen samt børnemøbler.

†Kister og skabe
†Kister og skrin. 1) Omtalt 1634, en lille kistebænk, som stod hos kapellanen.18 2) 1750, af eg,
forsynet med lås og tre nøgler. Skrinet, der stod
hos kirkeværgen, blev anvendt til opbevaring af
kirkens dokumenter.20 3) 1865, et skrin til kirkens papirer, leveret af snedker J. Jørgensen. Hos
kirkeværgen.21
†Skabe. 1-2) Omtalt 1576, henholdsvis i koret og sakristiet.100 3) Omtalt 1634, et bogskab,
der stod hos kapellanen.18 4) Omtalt 1677, et
lyseskab (til opbevaring af alterlysene). Nævnte
år blev låsen repareret.269 5-6) 1724 omtales to
skabe i koret i forbindelse med, at Berendt Smed
reparerede låsene.19 Det kan ikke udelukkes, at de
er identiske med nr. 1-2. 1732 forsynede Daniel
Snedker det ene, som anvendtes til opbevaring
af kirkens ornamenter, med en ny lås.20 Muligvis
identisk med et blåmalet skab til præstens klæder, omtalt fra 1798,19 og med det store skab, som
Hans Fr. Trabolt 1845 malede som palisander.21
Pengebeholdere
Pengeblokke. 1576 omtales to pengeblokke til
henholdsvis kirken og de fattige, vistnok identiske med nr. 1-2.100 1677 blev låsen på sidstnævnte
repareret af Christopher Klejnsmed, efter at den
et par år forinden var blevet brudt op.239 Atter
1694 måtte en af blokkene repareres efter at være
blevet brudt op af tyve.19 1718 forsynede Berendt
Smed kirkens blok med en taskelås (dvs. hængelås) og reparerede fattigblokken (‘Helsingørs fattiges blok’).287 1771 udførtes en ny blok af egetræ, beslået med 10 pund jernplader og forsynet
med lås, muligvis identisk med nr. 3.20 En af de
ældste blokke stod uden for korsdøren, mens de
to andres placering er uvis.20 1884 anskaffedes
yderligere to blokke, som monteredes på stolestaderne (nr. 4-5).
1) (Fig. 88), vistnok omtalt 1576. 102 cm høj,
24 cm bred, 26 cm dyb, af eg, overalt beslået med
jernplader. Lågen lukkes af tre hængselbånd; endvidere findes to bånd over og et under lågen.
Desuden overfaldslukke i form af to hængslede
bånd med oprullede ender, der forneden samles
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af et tværbånd udsmykket med mejslede krydser. Låget har pengeslids under en bred jernbøjle
og er prydet med små kuglespir. Selve blokken
er rødmalet, båndene sølvfarvede. Fastgjort ved
tårnrummets vestvæg, syd for døren.
2) (Fig. 87), vistnok omtalt 1576. 102 cm høj,
22 cm bred, 18 cm dyb, af eg, overalt beslået med
jernplader. Forsidens låge lukkes af to hængselbånd, og der er desuden et vandret bånd foroven og et forneden. Dertil kommer et kraftigt
overfaldslukke bestående af to hængslede bånd,
som nedentil samles i en oprullet spids. Låget har
pengeslids under en jernbøjle. Stafferet som nr.
1. Fastgjort ved tårnrummets vestvæg, nord for
døren.
3) (Fig. 87), vistnok udført 1771, 104 cm høj,
17 cm bred, 14 cm dyb. Den slanke blok er udført af eg, har afskårne hjørner og er forsynet
med fem omløbende bånd af jern, hvoraf de to
er hængslede og tjener som lukke for en lille låge.
Låget er dækket med jernplade og har pengeslids under en jernbøjle, hvis ender er fastgjort på
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blokkens sider. Stafferet som nr. 1-2. Fastgjort ved
tårnrummets vestvæg, nord for døren.
4-5) (Fig. 112), 1884, 100 cm høje, 20 cm brede, 17 cm dybe. Af træ, overalt beslået med jernplader og forsynet med tre vandrette bånd, hvoraf
det midterste er hængslet og tjener som lukke
for forsidens låge. Endvidere overfaldslukke af to
hængslede bånd, som samles forneden. Låget har
pengeslids under en bred jernbøjle. Blokkene er
stafferet som stolestaderne og fastgjort til tredjesidste stolestade i henholdsvis nordre korsarms
østrække og søndre korsarms vestrække.
†Pengeblok, 1811, til kirkens dør, leveret af blokkedrejer Christopher Tagge.20
Pengebøsser. 1-2) 1842, leveret af blokkedrejer
Jensen.20 Af blik, 15 cm høje, koniske med fladt,
hængslet låg hvori pengesprække. Sølvmalede
med sort frakturindskrift »Vor Frue Kirke«, derunder spor af ældre, rød maling. Placeret i tårnrummet og i skibets vestende. *3-6) 1874, af blik,
cirkulære med pengesprække foroven.21 Sølvmalede med sort frakturindskrift »Vor Frue Kirke«.

Fig. 87-88. 87. Pengeblok nr. 2, vistnok omtalt 1576, og 3, vistnok fra 1771 (s. 359). 88. Pengeblok nr. 1, vistnok
omtalt 1576 (s. 358). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 87. Poor box no. 2, apparently mentioned in 1576, and 3, probably
from 1771. 88. Poor box no. 1, apparently mentioned in 1576.
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Opbevares i menighedshuset. 7-9) O. 1900, af
messing, cirkulære med reliefkors på forsiden og
pengerille øverst. Bøssen, der findes i talrige kirker, er tegnet af arkitekt Martin Nyrop og forhandledes gennem Dansk Paramenthandel. De to
er opsat på hver side af døren i tårnrummets vestvæg, den tredje på skibets vestvæg, syd for døren.
†Pengebøsser. 1-3) 1858, til De fattiges Kasse.20
†Pengetavler. 1-3) Første gang omtalt 1694, den
ene forsynet med en sølvbjælde; beregnet ‘til
ombæring i kirken under prædikenen til menigheden’.20 1730 blev tavlerne repareret af Daniel
Snedker.21 1816 blev de forsynet med klokker;
på hver af de to ‘fattigtavler’ sattes en sølvklokke
og på den tredje tavle en klokke af metal. Arbejdet udførtes af guldsmed Christopher Christian
Nørager Lund.21 Kasseret 1867.21 4-6) 1836, leveret af snedker J. C. Rogen.20 Kasseret 1867.21
Dørfløje og †pulpitur
De udvendige dørfløje stammer, på nær nr. 6, fra hovedrestaureringen 1884. De fire hovedindgangsdøre er udført som fyldingsdøre af egetræ, hvis
yderside senere er beklædt med affasede, lakerede
egebrædder fastgjort med jernnagler i vandrette
bånd. De udvendige dørgreb er af sortmalet jern,
de indvendige af messing. 1-3) Fladbuede dobbeltfløje med 2×6 fyldinger, indersiden hvidmalet. I tårnets vestvæg samt i korsarmene. 4)
Fladbuet enkeltfløj med 3×5 fyldinger, indersiden gråmalet. I sakristiets østvæg. 5) Spidsbuet
enkeltfløj, på indersiden er foroven udskåret tre
spidsbuede blændinger. Indersiden brunmalet.
I trappehuset for opgangen til tårnet. 6) Nyere,
fladbuet dobbeltfløj, hver fløj har tre fyldinger.
Gråmalet. I korets østgavl til kælderen.
Indvendige dørfløje. Alle hvidmalede med dørgreb af messing. 1) 1884, fladbuet dobbeltfløj,
hver fløj med 2×6 fyldinger. I tårnrummets
østvæg. 2) 1884, fladbuet enkeltfløj med 2×5
fyldinger. I søndre korsarms sydvesthjørne for
opgangen til hvælvingerne. 3-6) 1884 og 2004,
retkantede enkeltfløje med 2×5 fyldinger. I mellemgangen under orgelpulpituret. 7-8) 1980, retkantede enkeltfløje af lodrette planker. Mellem
skibet og dåbsværelset. 9) 2003-04, fladbuet en-

keltfløj med 3×5 fyldinger. I korets nordvæg til
sakristiet. 10) 2003-04, som nr. 1, dog retkantet.
Fra mellemgangen under orglet til skibet.
	Blandt †dørfløje kan nævnes: Udvendige. 1695
anskaffedes nye døre til nordre korsarm og våbenhuset, og 1706-07 udførte Laurs Sandersen en
ny dør til ‘tårnporten’, dvs. tårnets vestindgang, af
fem deller, mens Christen Jørgensen Smed leverede hængsler, lås og en stor stabel.20 1719 omtales
‘den gamle blå kirkedør’ og 1733 ‘den røde kirkedør’ i forbindelse med reparationer, men det er
uvist, hvor de var placeret.19 1746 reparerede Mads
Snedker døren i tårnets sydside, og 1750 blev dørfløjen i søndre korsarm fornyet.20 I 1800-tallet
anskaffedes adskillige nye døre, og forud for hovedrestaureringen 1884 var der indsat retkantede
dobbeltfløje i samtlige indgange (jf. fig. 17-19).
Indvendige. 1699 satte snedker Laurids Lauridsen en dør for opgangen til tårnet, og 1701 blev
døren til hvælvingen repareret.20 1711 udførte
snedker Jens Lauridsen en dør og en trappe til
orgelpulpituret (‘i skillerummet til orgelværket’),
‘for bedre ordentlighed i kirken, når gudstjenesten forrettes’, dvs. af hensyn til organistens adgang til orglet uden forstyrrelser.20 1728 blev
dørfløjen mellem koret og sakristiet repareret;19
1820 blev den egetræsmalet.21 I 1800-tallet anskaffedes adskillige nye døre.
Vindfang. 1-2) (Jf. fig. 39 og 41), 1884, dørfløjene er fornyet i forbindelse med restaureringen
2003-04. Kraftige hjørnestolper bærer en profileret gesims, hvorunder er indsat en dobbeltfløj med
2×6 fyldinger i hver fløj og dørgreb af messing.
Hvidmalede.Ved indgangsdørene i korsarmene.
†Vindfang. På fig. 58 ses et vindfang foran indgangsdøren i nordre korsarm. Et tilsvarende kan
have været opsat foran døren i søndre korsarm
(jf. s. 313).
†Pulpitur. Opført 1737 af Daniel Snedker under
medvirken af Peder Murermester af egebjælker
og deller.20 En trappe med dør førte op til pulpituret, der var møbleret med stolestadebænke.
1761 opsattes en messingplade på pulpituret, men
dens nærmere karakter og funktion er ukendt.19
Den blev solgt o. 1800.19 1822 blev pulpituret
istandsat af snedker Mads Knudsen med nyt loft,
vindue og dør.21 1835 stod samtlige stole på pul-
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pituret ledige; 1842 blev de malet perlefarvede
med sorte sæder. Samtidig gennemførte snedker
Henningsen en istandsættelse af pulpituret og
trappen, hvortil bl.a. gik drejede balustre og nye
fyldinger i panelet.21 Pulpituret, der var placeret
ved sydvæggen i søndre korsarm over indgangsdøren (jf. fig. 58), blev nedbrudt 1848.288
1786-87 påtænkte man at opføre ‘et par nye
pulpiturer’, men planerne synes ikke realiseret.19
Orgler og orgelpulpiturer m.m.
Orgel (jf. fig. 57), 1958, med 28 stemmer, tre manualer og pedal, bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød.
Hovedværk
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Gedaktfløjte 4'
Oktav 2'
Mixtur V
Dulcian 16'
Trompet 8'
Rygpositiv
Gedakt 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Gemshorn 2'
Kvint 1¹/³'
Scharff III
Krumhorn 8'
Tremulant (1981)

Brystværk
Trægedakt 8'
Kvintatøn 4'
Principal 2'
Sivfløjte 1'
Sesquialtera II
Cymbel II
Regal 8'
Svelle289
Tremulant (1981)
Pedal
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Gedakt 8'
Nathorn 4'
Mixtur III
Fagott 16'
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Orgelpulpituret er ligeledes tegnet af Andreas
Jensen. Det er opbygget på to indklædte søjler og
en hoveddrager, malet med rødbrun farve. Pulpiturbrystningen er udført af lukket mønsterpanel
i ubehandlet eg og teak.74
Kororgel (jf. fig. 41), af standardtype, med fire
stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af
I. Starup & Søn, København.292 Opsat i Vor Frue
Kirke 2005 af P. G. Andersen & Bruhn. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4',
Quintatøn 2'; svelle293. Koppel M-P. Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-d'.
†Orgler. 1) 1702, med ét manual og pedal,294
anskaffet på menighedens bekostning.295 Istandsat 1724 af Christian Abrahamsen Svane21 og
1748 af kirkens organist Naaman Andersen Møller, der indsatte en Dulcian 16 Fod i pedalet.296
1753 arbejdede Svane igen på orglet, der ved
denne lejlighed bl.a. blev udstyret med en trompetstemme.19 1774-75 leverede orgelbygger Fischer297 en ny bælg i forbindelse med reparation
af orglet,298 og 1799 udførte Ditlev Friis et større reparationsarbejde.299 1815 og 1816 udførte
Arendt Lund forskellige istandsættelsesarbejder,21
og 1820 foretog J. H. Hoffmann en reparation, i
hvilken forbindelse følgende stemmer mv. blev
sat i stand:

Kopler: RP-HV, BV-HV, HV-P, RP-P. Manualomfang:
C-f ''', pedalomfang: C-f '. Mekanisk aktion, sløjfevindlader.

»en 8 Fods Principal Stemme, bestaaende af 45 Piber300
en 4 Fods Ditto
en Gedagt Stemme
en Quint Stemme
en 3 Fags Mixtur Stemme
en Flöite Stemme
en halveret Qvint og 8va Stemme
3 Bælge
Hovedrøret«301

Orglet er renoveret 1981 af Frederiksborg Orgelbyggeri og 2006 af P. G. Andersen & Bruhn, Årslev
og Ølstykke, der endvidere foretog en omintonering og ændrede brystværkets svelleanordning fra
trinbetjente låger til svelledøre.290 På vestpulpituret.
Orgelfacaden, i ubehandlet eg og teak, er tegnet af
Andreas Jensen.291 Det centrale orgelhus rummer
hovedværket og brystværket, mens rygpositivet og
det todelte pedalværk er indfældet i pulpiturbrystningen.

1832 foretog Peter Mortensen Gudme, Svendborg, en større reparation. Samtidig blev facaden
forgyldt og overtrukket med lakfernis, og prospektpiberne blev belagt med tinfolie.302 1835
forandrede Gudme en Trompet til en Dulcian.21
Vedrørende facadens udformning vides blot, at der
fandtes to pedaltårne.21 Orglet bar følgende inskription: »Gud til Ære, og Kirken til Prydelse
Haver Sogne Præsten og den Største deel af Mee
nigheden Her i Vor Frue Sogn paa egen bekostning tillige med andre fornemme Folckes Hielp,
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Ladet dette Orgelverck med alt sit behørrig af
nye opbygge, Staffere og fuldfærdige Aar 1702.
Renoveret paa Kirckens bekostning 1753«.17 På
†orgelpulpitur i vestenden.
2) 1848, med 15 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Peter Mortensen Gudme, Svendborg.21
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedacht 8 Fod
Octav 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Fløjte 1 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Violon 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod203

Manual II
Gedacht 8 Fod
Gambe 8 Fod
Rørfløjte 4 Fod
Oktav 2 Fod

1863 ombyggedes orglet af Gudme, hvis klang
ideal åbenbart havde ændret sig siden 1848. Bestræbelserne gik nu ud på at undgå skarpe og
påtrængende toner og erstatte dem med bløde
klange. Den af Gudme foreslåede disposition, som
antagelig blev realiseret, lød:
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedacht 8 Fod
Octav 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Terts 1³/5 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Violon 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod303

Manual II
Serpent 8 Fod
Gambe 8 Fod
Spidsfløjte 4 Fod
Fløjte 2 Fod
Svelle

I forbindelse med dette arbejde blev bælgene flyttet til tårnrummet og manual II anbragt på disses
tidligere plads, antagelig bag hovedværket.203 På
†orgelpulpitur.
3) 1885,304 med 20 stemmer, to manualer og
pedal, bygget af A. H. Busch & Sønner, København.305 1914 udvidet med tre stemmer af A.

C. Zachariasen, Aarhus, hvorefter dispositionen
lød:306
Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Fløjte 8 '
Gemsehorn 8'
Bordun 8'
Salicional 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Mixtur 3 kor
Trompet 8'

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Cello 8'
Oktav 4'
Basun 16'

Manual II
Fløjte 8'
Gedakt 8'
Aeoline 8'
Voce celeste 8'
Fugara 4'
Fløjte 2'
Klarinet 8'
Svelle307
Mekanisk og pneumatisk aktion.

1922 installeredes en elektrisk blæser.308
Ved en ombygning 1931, udført af Marcussen
& Søn, Aabenraa, ændredes dispositionen under
indflydelse af Orgelbevægelsens idealer:309
Manual I
Quintatøn 16'
Principal 8'
Gemshorn 8'
Bordun 8'
Oktav 4'
Fløjte 4'
Quint 2²/³'
Oktav 2'
Scharff 3-4 fag
Trompet 8'

Manual II
Gedakt 8'
Fugara 8'
Gedaktfløjte 4'
Quint 2²/³'
Flautino 2'
Terz 1³/5'
Krumhorn 8'
Svelle
Klokkespil. 2 kopler

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedaktbas 8'
Oktav 4'
Oktav 2
Basun 16'

orgler og orgelpulpiturer m.m. · Tavler og relieffer m.m.
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Fig. 89. Relief, 1884, udført af billedhugger Carl Rohl-Smith (s. 363). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Relief, 1884, by the sculptor Carl Rohl-Smith.

Orglet var en gave fra greve L. F. H. BrockenhuusSchack, købmand D. P. Baagøe, enkefru Chr. Fog
og grosserer Th. Weber.310 På †orgelpulpitur.
†Orgelpulpitur, 1702. Pulpiturets brystværk var
prydet med skilderier, som 1746 blev rengjort og
opstrøget af en maler.20 Det blev istandsat 1774,20
og 1832 reparerede snedker Flindt ‘orgelets panel’, dvs. pulpiturbrystningen.20 Måske blev det
på dette tidspunkt forsynet med et rækværk af
balustre, i hvert fald blev snedkermester P. Petersen 1871 betalt for at sætte balustrene om orglet fast.21 Det er uvist, om pulpituret fornyedes
i forbindelse med restaureringen 1884. 1958 var
det gamle pulpitur imidlertid for medtaget til at
kunne genanvendes, hvilket kunne tyde på en vis
alder.74
En †basun, der omtales i inventariet 1634, har
antagelig været anvendt til tårnblæsning ved kirkelige højtider.311
Tavler og relieffer m.m.
Kirken har ingen salmenummertavler.
	Blandt †salmenummertavler kan nævnes: 1) 1700,
‘til at tegne de nye salmer på’, formentlig en sortmalet tavle, hvorpå salmenumrene kunne skrives
med kridt.312 2-5) 1783 blev tre ‘gamle’ tavler med

skydebrikker repareret og malet, og der anskaffedes yderligere en tavle.20 6-14) O. 1800, seks
store og to mindre, hvidmalede med tilsvarende skydebrikker med tal på begge sider.21 1846
blev de malet perlefarvede med forgyldte lister,
og snedker Henningsen leverede 400 nummerbrikker samt en tavle mere.21 15-17) Formentlig
1884. På ældre fotos (fig. 67) ses tre rektangulære
tavler, der foroven har en profileret gesims, mens
de lodrette rammestykker afsluttes af rosetmedaljoner. Til skydebrikker. Ophængt i skibet og
søndre korsarm. 18) ( Jf. fig. 67), formentlig 1884,
rektangulær med trekantgavl samt påskriften
»Bryllup« med hvide antikva. Til skydebrikker.
Relieffer. 1) (Fig. 89), 1884. Johannes Døberen,
der prædiker, omgivet af en folkeskare. Gipsrelief
udført af billedhugger Carl Rohl-Smith313 i ramme af hvidmalet træ, 170×280 cm med ramme,
ca. 120×243 cm uden. Opsat på østvæggen i nordre korsarm.
*2) 1895. Hans Tausen, biskop i Ribe Stift
1541-61. Gipsrelief, ca. 57×43 cm, udført efter
billedhugger Aksel Hansens mindetavle fra 1894
i Birkende (Bjerge Hrd). Brystbillede (næsetippen slået af), indrammet af arkade med skriftbånd
langs bueslaget: »I morgen skal min retfærdighed svare for mig« og skriftfelt under portræt-

364

svendborg · VOR FRUE KIRKE

tet: »Hans Tausen«. Nederst endnu et skriftfelt:
»Guds ords prædiker født i Birkende 1494 biskop
i Ribe død 1561«. Alle indskrifter er med fordybede versaler. Relieffet blev masseproduceret i
forbindelse med 400-året for Hans Tausens fødsel og findes mange steder, bl.a. i Skt. Knuds og
Vor Frue kirker i Odense (s. 619 og 1145) samt i
Fraugde Kirke (Åsum Hrd). Oprindelig på korets
nordvæg over døren til sakristiet, siden restaureringen 2003-04 henlagt i menighedshuset.
Skulptur, 1993, udført af billedhugger Niels Helledie. Stentøj, 72 cm høj, visende Den Gode Hyrde. Ophængt på skibets vestvæg, nord for døren.
Belysning
Frem til slutningen af 1600-tallet synes belysningen at have været yderst sparsom. 1694 var
en lysearm opsat ved prædikestolen, og 1694-96
skænkedes kirken tre lysekroner, som ophængtes
i koret og skibet. Kronerne blev løbende rengjort
og istandsat, og 1745 blev lænkerne, de hang i,
malet.21 1843 indgik de da meget brøstfældige
kroner i betalingen for tre nye messingkroner, som
anskaffedes fra København,314 og 1846 suppleredes med to lysekroner af glas. I forbindelse med
hovedrestaureringen 1884 blev der indlagt gas,
og samtlige kroner blev fornyet. 1911 etableredes
elektrisk lys, og kronerne omdannedes til el.315
Lysekroner. 1-5) ( Jf. fig. 39, 41, 57 og 59), 1884,
i barokstil med 2×6 s-svungne arme med bladled
og bevarede gasventiler; de nedre har mandsprofiler i de indre slyng, de øvre rosetter. Øverst er
seks pyntearme med refleksblomster. Balusterskaftet har stor hængekugle og knop samt skålformet topled med bladudsmykning. Ophængt i
skibet og korsarmene.
6) 1884, i barokstil, med otte arme med bladled og bevarede gasventiler samt rosetter i de indre
slyng, balusterskaft med stor hængekugle og knop
samt topled i form af en bladkrans. I tårnrummet.
7) 1884, i barokstil, med fire arme, svarende til
nr. 6. I dåbsværelset.
8) (Jf. fig. 60), skænket 1935 af sognepræst M.
Schiødte og hustru.88 I barokstil med 2×8 arme
med delfinled samt otte pyntearme med gennembrudte rosetter. Balusterskaft med stor hæn-

Fig. 90. Kirkeskib nr. 1, 1910, »Dan(n)ebrog« (s. 365).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Church ship no. 1, 1910,
»Dan(n)ebrog«.

gekugle hvorpå giverindskrift med versaler: »Givet af sognepræst M Schiødte og hustru 1935«
samt ring til ophæng i form af to havdyr, der bider hinanden i halen. Til stearinlys. Kronen, der
oprindelig hang i kirkens præstegård i Ramsherred, er ophængt i koret.
9-12) 1989,88 med seks arme. På orgelpulpituret.
†Lysekroner. 1) 1694, skænket af kirkeværge
Christen Rasmussen Bierg og hustru Karen Jørgensdatter. Af messing med 16 arme og forsynet
med giverindskrift: »Christen Rasmussen Bierg
kirckeværger for Vor Frue kircke i Svendborg
med sin Hustrue Karen Jørgens datter haver udi
Jesu Navn til Guds Ære og Hans Huuses Prydelse
foræret denne Lyse Crone til vor Frue kircke Anno 1694«. Kronen, der var kirkens største, hang i
koret.316
2) 1694, skænket af handelsmand Anders Poulsen og hustru Ellen Clausdatter (jf. †alterskranke
nr. 1). Af messing med 16 arme og giverindskrift:
»Anders Poulsen Handels Mand i Svendborg, og
Hans Hustru Ellen Claus Datter haver givet denne Crone Gud til ære,Vor Frue kircke til Zirath,
og Deres Børn til Én Ihukommelse Anno 1694«.
I skibets østfag.316
3) 1696, skænket af Mads Andersen Bang og
hustru Magdalena Jacobsdatter (jf. gravsten nr.
7, †begravelse nr. 4). Af messing med 16 arme
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og giverindskrift: »Denne Liden Crone forærede
Mads Andersen Bang og sin kiæreste Magdalena
Jacobs Datter, Gud til ære, og Vor Frue kircke til
en Beprydelse og ære Svendborg d. 2den Juny
1696«.316 Formentlig ophængt i skibet.
4-6) ( Jf. fig. 66), 1843, tre kroner af messing,
leveret af gørtlermester M. A. Mossin i København for 118 rigsbankdaler samt †lysekroner nr.
1-3.20 Kronerne blev ophængt i jernkæder, som
blev malet sorte med gule kugler af Hans Fr. Trabolt.21 Nedtaget 1884, efter at være beskrevet
som ‘nyrnbergerkram af ussel beskaffenhed’.126
7-8) 1846, to lysekroner af glas, den ene skænket af madam Børgesen, den anden leveret af
blikkenslager Jensen for 5 rigsbankdaler.20 1867
blev de istandsat.21 Nedtaget 1884.
Lysearme. 1-6) (Jf. fig. 57 og 59), 1930, udført af
kunstsmed Knud Eibye, Odense.317 Seks lysearme, hver med to lys, i barokstil med skjoldformet
vægplade, hvorfra udgår en holder, formet som en
hånd, der griber om en s-svungen arm. De delfinsmykkede tværarme bærer flade lyseskåle, mellem
dem er en rosetskål med et pyntespir. På pillerne i
skibet.
7-10) O. 1930, skænket af amtsforvalter Rudolph Blum og hustru Louise,187 udført af kunstsmed Knud Eibye, Odense. Fire dobbelte lysearme, hver med i alt seks lys, i barokstil. Svarende
til ovennævnte, dog udgår der to s-svungne arme
fra vægskjoldet, og disse er tilføjet en lyseskål. På
nord- og sydvæggen i koret.
11-14) Nyere, trearmede, på langvæggene i
tårnrummet.
	Blandt †lysearme og lampetter kan nævnes: 1)
Omtalt fra 1694, af messing, ved prædikestolen.19
Muligvis denne, der 1711 blev repareret.318 Kasseret 1867.21 2-3) 1852, leveret af gørtler Willaume, til orglet.20 4) 1858, af messing, trearmet.20
†Gueridoner. 1-2) O. 1798.19 1852 blev de
istandsat.19 I koret.
Kandelabre. 1-2) Nyere, af messing, 155 cm høje, til fem lys. Hensat bag altertavlen.
†Kandelabre. 1-2) 1854, udført af H. C. Jacobsen for 2 rbd. 4 mk. 20 3-4) ( Jf. fig. 108), 1884, til
gas, med cylinderformet skaft, fra hvis øvre, balusterformede del udgik ni s-svungne arme med
bladled, svarende til lysekronernes; et tiende blus,

365

Fig. 91. Kirkeskib nr. 2, 1951, »Dagmar« (s. 365). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Church ship no. 2, 1951,
»Dagmar«.

nedfældet i en bladkrans, kronede skaftet. Stagerne var monteret på alterskrankens håndliste. 5-6)
1884, til tre blus.19
Lysebakke, 2007, af smedejern, 108 cm høj. Fra
skaftet udgår fire bøjler, som bærer en oval bakke
med lyseholdere, hvor besøgende kan anbringe
et tændt lys. Sortmalet med udsmykning af et
gyldent kors. I vestenden ved indgangen til dåbsværelset.
Kirkeskibe og †begravelsesudstyr m.m.
1) (Fig. 90), 1910, »Dan(n)ebrog«, en kopi af Fregatten Jylland. Bygget af skibsreder Hans Iversen,
Skårupøre, og skænket af ‘en kreds af svendborgere’ med bidrag fra Svendborg Sømandsforening
og Svendborg Søkasseforening.319 Tremastet med
24 kanoner på hver side. Sortmalet og bronzeret, navnet er anført med forgyldte versaler i agterspejlet samt på hver side af skroget. Ophængt
mellem skibets 2. og 3. fag.
2) (Fig. 91), 1951, »Dagmar«, bygget og skænket
af skibsfører Frederik Almsted,Troense; en model
af korvetten Dagmar (1861), der sejlede togter
til bl.a. Dansk Vestindien.320 Tremastet med seks
kanoner på hver side. Sort og rødmalet, navnet
er anført med forgyldte versaler i agterstavnen.
Ophængt mellem skibets 3. og 4. fag.
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†Kirkeskib, 1748, et orlogsskib kaldet »Den flyvende Hiort«.321 Skibet blev tiltaklet på sognepræst Gregers Hiorts og ‘en anden God Mands’
bekostning.322 Tilsyneladende kasseret o. 1800.
†Stjerne, 1751, »giort til et Mesterstykke« af Lorentz Albers Glarmester.17 Af glas, ophængt i et af
hvælvene.20 Tilsyneladende solgt 1838.19
†Ligbårer. 1634 omtales tre ligbårer,18 1684 to,19
vel en lille til børn og en stor til voksne. Bårerne
blev løbende repareret eller udskiftet. 1706 udførte Otto Snedker således en ny båre,20 1732 reparerede Daniel Snedker den store båre, og 1740
leverede samme en lille ligbåre.20 Bårerne blev
kasseret 1838.19
Tårnure
Tårnur (fig. 113), 1884, udført af tårnurmagerfirmaet Bertram Larsen, København.323 Rødmalet
støbejernsværk, ca. 158×98×57 cm. Stiftgang.
Opstillet i et afskildret rum i tårnets andet mellemstokværk på et podium af blåmalet træ. De
samtidige urskiver (jf. fig. 12), indmuret i tårnet
mod nord, syd og vest, er udført af Bertram Larsen. De er blåmalede med sorte romertal på hvid
bund og forgyldte visere.
†Tårnure. 1) Omtalt 1589 af biskop Jacob Madsen. Værket blev jævnligt repareret, 1675 af Johan Sejermager, 1683 af Christoffer Klejnsmed,19
og 1713 af Niels Hansen i Øster Hæsinge med
brug af 5 lispund og 12 pund jern samt 4 pund
jernplader.20 1725 istandsatte Otto Bremer det
‘ganske ubrugelige’ værk, 1738 modtog urmager
Sigvard Møller 33 rigsdaler for at renovere det.20
Uret stod i et urhus, vistnok i form af et afskildret
rum, hvortil der 1675 anskaffedes en ny dørfløj
med lås.19 1713 blev det istandsat af snedker Jens
Lauridsen med egetømmer og deller,20 og 1738
udførte tømrermester Hans Hansen et nyt urhus
samt en trappe dertil.20 1762 blev det ‘forfaldne
og unyttige’ værk erstattet af nr. 2.21
2) 1762-63, udført af ‘sejerværksmesteren’ for
50 rigsdaler, med kvarter- og timeslag. De følgende års reparationer udførtes af smeden i Sødinge, Peder Nielsen;21 1788 modtog urmager
Poul Rasmussen 50 rigsdaler for at reparere det.20
I forbindelse med anskaffelsen udførte Hans Tøm-

mermand et urhus af egetræ, og Gregers Snedker
leverede en dørfløj med lås.20
†Urskiver. 1) 1713, skænket af kirkeværge Cort
Hellevad og ‘godtfolk i byen’ i forbindelse med
istandsættelsen af urværket samme år.20 1738 blev
skiven istandsat af Anders Flindt og Christen
Murermester, 1758 blev den malet.19 Formentlig er det denne, der ses på fig. 14 med årstallet
»1768« og Christian VII’s navnetræk i gavlfeltet.
Indmuret i tårnets sydside.
2) 1787, udført af Niels Henningsen, bemalet.21
1819 blev den forsynet med et nyt gavlstykke,
malet og forgyldt, så den kom til at svare til nr.
3.21 Indmuret i tårnets sydside.
3) ( Jf. fig. 6 og 18-19), 1819, udført af tømrermester Peder Steen og malet og forgyldt af
Hans Fr. Trabolt.20 Af eg, kvadratisk med svejfet
gavlstykke; indmuret i tårnets nordside.21 1835
blev urskiverne atter malet og forgyldt af Trabolt,
og 1840 fik samme betaling for at have malet og
forgyldt Christian VIII’s navnetræk samt årstallet
på dem begge.20 Forud for hovedrestaureringen
1884 fremstod urskiverne blåmalede med forgyldte romertal på mørk bund og tilsvarende visere; i gavlstykket et kronet, forgyldt »R«.
Klokker
Kirken har tre klokker, hvoraf de to er senmiddelalderlige, mens den tredje er støbt i 1656.
I slutningen af 1500-tallet havde kirken tre
klokker: En lille, der tjente som messeklokke ved
alteret (†nr. 1), og to ‘mådelige’, som hang i tårnet
(nr. 1-2).324 1603 anskaffedes en ny klokke (†nr.
2), som dog synes omstøbt eller helt udskiftet allerede 1656, da klokke nr. 3 kom til. 1692 blev
klokkerne taget ned, istandsat og genophængt,
mens klokkestolen og dækket under klokkerne,
der var farligt at gå og stå på, blev repareret.19
1706-07 præciseredes, at kirken havde to store og
to små klokker, som alle hang i tårnet.21 1730 fik
klokkerne nye aksler og jernbeslag; arbejdet udførtes af Daniel Snedker og Albert Smed.20 1746
blev de to store klokker atter taget ned, så klokkestolen kunne blive repareret.21 1765 blev messeklokken omstøbt i København til *nr. 4, som
1867 blev overført til Assistens Kirkegård. 1947

kirkeskibe og †begravelsesudstyr m.m. · tårnure · klokker
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Fig. 92-93. 92. Klokke nr. 1, formentlig 1400-tallets første fjerdedel, støbt af »Pether« (s. 367). 93. Klokke nr. 2, 1505,
støbt af Povl Grydestøber i Middelfart (s. 367). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 92. Bell no. 1, probably first quarter of
the 15th century, founded by »Pether«. 93. Bell no. 2, 1505, founded by Povl Grydestøber in Middelfart.

skænkedes et klokkespil, som 1958 erstattedes af
et nyt, der blev udvidet 2009. Elektrisk ringning
blev etableret 1967.
1) (Fig. 92), formentlig 1400-tallets første
fjerdedel, støbt af »Pether«.325 Betegnet ‘andengangsklokken’. 95 cm i tværmål. Om halsen er
tre bånd, det midterste med en vanskeligt tydbar minuskelindskrift i relief, i form af en sekvens gentaget omtrent fire gange: »a gd iepltb
a gd iepltb a gd iepltb a g pltb«. Som skilletegn
er anvendt kors, romber og prikker. Indskriften,
der må opfattes som en række forkortelser, er af
Uldall foreslået tydet som: »a(ve) g(enetrix) d(ei)
ie(s)p(er) b(a)lt(hazar)« (Hil være dig Guds moder Jesper (Kaspar) Baltasar), tilsyneladende navnene på to af De Hellige Trekonger.326 Efter indskriften er anbragt to stregornamenter, det ene

sløjfelignende, det andet muligvis en hane, der er
vendt på hovedet, samt aftryk af fire mønter.327 I
det nederste bånd er tre aftryk af støberens segl
(en klokke med krone og knebel samt to korslagte hamre), hvis randskrift er læst som: »sinecte:
pether’«. På legemets ene side er en stor seksbladet roset, dannet af fine streger, hvorfra udgår
forskellige ornamenter, bl.a. støbermærket i form
af to korslagte, langskaftede hamre med en ambolt, et kors og forskellige bladornamenter. Ved
overgangen fra legemet til slagkanten er tre lister,
om mundingen to. Ophængt i ældre slyngebom.
2) (Fig. 93), 1505, støbt af Povl Grydestøber
i Middelfart.328 Betegnet ‘bønklokken’ eller ‘ildebrandsklokken’. 61 cm i tværmål. Om halsen
et smalt skriftbånd med minuskelindskrift i relief
indrammet af lister: »help gvd oc sancte lavris an-
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Fig. 94. Klokke nr. 3, 1656, støbt af Baltzer Melchior (s.
368). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Bell no. 3, 1656,
founded by Baltzer Melchior.

no domini mdv« (hjælp Gud og Skt. Laurentius
i Herrens år 1505). Som skilletegn er benyttet
fembladede rosetter samt Povl Grydestøbers støbermærke (to gange). På legemet er fire relieffer,
anbragt på hver sin side: To af disse viser Kristus
på korset med Maria og Johannes ved siderne,
et er af Kristus på korset uden sidefigurer, og et
viser en (knælende?) biskop med krumstav.329 Ved
overgangen fra legemet til slagkanten er to lister.
Klokken hang tidligere i tårnets nordre glamhul,
hvor den tjente som stormklokke (jf. s. 302).330
Ophængt i moderne slyngebom.
3) (Fig. 94), 1656, støbt af Baltzer Melchior,331
muligvis af †nr. 2. Betegnet ‘den store klokke’ eller ‘tolvklokken’. 111 cm i tværmål. Om halsen
en bladfrise og derunder en tolinjet versalindskrift: »Gvd den hellige trefoldighed til aere och
hans menighed vdi Svenborg til tieniste er denne
kloche støbt aar efter Iesv Christi fødsel M DC L

VI Povel Christensen Hans Laversen Kierkewerger Baltzer Melchior me fecit (gjorde mig)«. På
legemet er et relief af Kristus på korset mellem
Maria og Johannes. Ved overgangen fra legemet
til slagkanten er fem lister, om mundingen tre.
Ophængt i moderne vuggebom.
*4) 1765, støbt af Michael Carl Troschell i København af †nr. 1.332 1867 blev klokken flyttet til
Assistens Kirkegård.21
†Klokker. 1) Omtalt 1576 som ‘en lille klokke
ved alteret’, uden tvivl en middelalderlig messeklokke. Siden beskrevet som »en Liden Pinchekloche (pinkeklokke)«.333 I år 1700 blev ‘den lille
klokke’ (vel denne) ‘taget af og flyttet ind i hullet i
tårnet’, dvs. ophængt i et glamhul.19 1746 revnede
klokken, da der blev ringet i anledning af Christian VI’s død.334 1765 blev den omstøbt til *nr. 4.20
2) 1603 gav sognepræsten Jørgen Marqvorsen og hustru 24 mark kobber til »thend Nye
Klocke«.19 Klokken, der kun kendes fra denne ene
omtale, kan være omstøbt 1656 til klokke nr. 3.
Klokkespil, 1958, med 27 klokker, støbt af Petit &
Fritsen, Holland, og skænket af vinhandler, konsul
Th. Andersen i Odense. På den største klokke er
indskrift: »Petit og Fritsen i Holland gjorde os og
konsul Th. Andersen gav os til Vor Frue kirke i sin
fødeby aar 1958 Gud til ære menigheden til glæde
og sine forældre, sadelmager Christian Andersen
og hustru Karen Hansen til minde«.335 2009 blev
klokkespillet udvidet til i alt 36 klokker. De ni nye
klokker blev støbt af firmaet Royal Eijsbouts, Holland, og skænket af A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
sammen med et nyt stokklaviatur.336 En computerstyret automatik sikrer, at der hver dag kl. 8, 12,
16 og 22 spilles en melodi, og fra klokkespillets
næstdybeste tone slås time- og halvtimeslag. Klokkespillet benyttes i øvrigt ved koncerter.337 Klokkerne er ophængt i spirets lanterne, og stokklaviaturet anbragt i spirets nedre del.
†Klokkespil, 1947, med 17 klokker, skænket
af vinhandler, konsul Th. Andersen i Odense til
minde om hans forældre, sadelmager Chr. Andersen og hustru. En lille messingplade opsat ved
opgangen til spiret vidner om donationen. Klokkespillet var imidlertid af dårlig kvalitet og blev
1958 erstattet af det nuværende.338
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gravminder
Oversigt. Der findes to mindetavler fra begyndelsen af
1900-tallet samt otte gravsten, hvoraf de to er romanske, mens de øvrige fordeler sig over tidsrummet o.
1470-1816.
To middelalderlige grave blev konstateret ved restaureringen 2003-04. I slutningen af 1500-tallet og frem
mod midten af 1600-tallet var kirken ramme om adskillige adelsbegravelser og -bisættelser ( jf. gravsten nr.
4-5), deriblandt Birgitte Daa (†1591), hvis ægtemand,
Erik Hardenberg, betalte 10 daler for gravstedet,339
Karen Sparre (†1626) ( jf. ikke stedfæstet †kistebeslag
nr. 1),340 og to sønner af Corfitz Huitfeldt, Corfitz og
Erik (begge †1632).17 1601 blev ægteparret Detlev
Sested og Ingeborg Rosenkrantz, der havde skænket
prædikestolen (s. 348), bevilget fri begravelse op til
muren i korets nordside.341 1641 erhvervede Erik Kaas
til Lindskov og hustru Kirsten Gaas et stykke jord på
kirkegården ‘øst og syd ved koret’, hvor de agtede at
lade en begravelse, dvs. et kapel, opføre. 1654 gav parret dog jorden tilbage til kirken og fik betalingen, der
havde form af et antal gårde, våninger og boder, delvis
tilbage.342
I 1600- og 1700-tallet fandt medlemmer af byens
embedsstand og bedrestillede borgere deres sidste hvilested i murede begravelser eller jordfæstegrave under
kirkegulvet ( jf. s. 376). I tilfælde af, at personer fra sognet ønskede at blive begravet i †Klosterkirken, der på
denne tid fungerede som gravkirke, måtte de betale en
afgift til sognekirken.20
Istandsættelser og ændringer. Ingen gravminder er bevaret på deres oprindelige plads på nær dog mindetavle nr. 1. I 1600- og 1700-tallet rummede kirken
langt flere monumenter, end det er tilfældet i dag, om
end en rigdom som i Skt. Nikolaj Kirke (s. 217) ikke
kan dokumenteres. I sin indberetning fra 1707 omtaler sognepræst Poul Jacobsen Langeland fire navngivne epitafier fra årtierne o. 1600, der var ophængt
i kirken. Der til kommer et epitafium fra o. 1677. De
to af de fem synes nedtaget før 1755 ( jf. ndf.), mens
de resterende angiveligt blev fjernet 1806, da kirken
fik nye vinduer (s. 314).343 Oplysninger i kirkens regn
skabsbøger gør det endvidere muligt at identificere
knap 20 †gravsten, som lå i kirkens gulve.
Kirken solgte løbende hjemfaldne gravsten til interesserede borgere, som kunne forsyne dem med ny
indskrift og placere dem på deres eget gravsted. Således
købte Jørgen Jørgensens enke i 1680 en gravsten, som
hun lod flytte fra dens hidtidige placering til mandens
gravsted i koret (†gravsten nr. 1), og inventariet for
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1684 omfattede to hjemfaldne gravsten, der henstod i
kirken og formentlig kort efter blev solgt videre. Året
efter blev endnu en hjemfalden sten taget op af gulvet
og ‘hensat’.344
I forbindelse med gulvomlægningerne i 1800-tallets
første halvdel (s. 311) må der være ryddet grundigt ud
i gravstenene. Enkelte blev dog tilsyneladende bevaret
under de nye gulve ( jf. gravsten nr. 5). 1828 modtog
kirken desuden en gravsten (nr. 3) fra den nedrivningsdømte †Klosterkirke. Forud for hovedrestaureringen
1884 berettede sognepræst Rasmus Prip, at der ikke
fandtes en eneste gravsten i kirken, idet de ved en
‘vandalsk restauration’ i første halvdel af århundredet
var blevet bortsolgt.345 De ved restaureringen påtrufne
gravsten blev indmuret i tårnrummet og ligkapellets
vægge.346
I det følgende er som †gravsten kun medtaget dem,
som ud fra oplysninger i regnskaberne kan knyttes til
et personnavn. Da gravsten som nævnt blev genanvendt, kan det ikke udelukkes, at nogle af de beskrevne
er identiske.

Middelalderlige grave
1-2) I forbindelse med udgravningerne i kirken
2003 blev der fundet to uforstyrrede, middelalderlige grave tæt op ad fundamenterne til †triumf
muren (s. 289).347
Mindetavler
1) 1912, over Albert Holm, »kirkens organist fra
januar 1895 til hans død 2 april 1912«. Af indskriften fremgår, at monumentet er sat af venner
i menigheden. Sort marmor, 69×46 cm, indskrift
med fordybede versaler, udfyldt med guld. Indmuret i skibets vestvæg over orgelpulpituret.
2) ( Jf. fig. 41), 1916, over Rasmus Prip, *4. nov.
1828, †2. juni 1916, sognepræst 1870-1905. Lys
marmor, 41×66 cm, indskrift med fordybede
versaler, udfyldt med guld. Oprindelig indmuret
i den vestlige pille i bueåbningen til søndre korsarm.Ved restaureringen 2003-04 indmuret i den
østlige pille sammesteds.198
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3) 1609, over Jesper Hansen Randulf, rådmand,
†20. dec. 1593, og hustru Maren Hansdatter, †6.
aug. 1602; hun blev 1596 gift med borgmester
Poul Pedersen. Indskriften afsluttedes med et
skriftsted: »Døden er Dødsens Maal er alle Menniske forelagt, men Dødens time er skiult Syr.
41«. Epitafiet var ophængt på nordvæggen i skibet lige ved prædikestolen.350
4) 1610, over Bærent (Bernt) Jørgensen, rådmand, og hustru Anne Bærents. Af indskriften
fremgik, at parret lod epitafiet opsætte nævnte år:
»Gud til Ære Kircken til beprydelse og Dennem
og Deres Børn til ihukommelse«. Indskriften afsluttedes med et skriftsted: »2 Cor 5 Os bør alle at
aabenbares for Christi Domstoel« (2 Kor. 5,10).
Ophængt i søndre korsarm.350
5) O. 1677, over Philip Ferdinand von Hasenbein, †14. okt. 1677, 16 år gammel, søn af Heinrich von Hasenbein, kaptajn i det højgrevelige
Bentheimb Edenburgischen regiment.351
†Epitafium(?). O. 1630, over Niels Iversen og
hustru Abel »Nissis« (Nielses?) (jf. †begravelse nr.
7 og †gravsten(?) s. 375). Nævnte år blev det tilladt at opsætte en tavle over parret på pillen over
for prædikestolen.19 Det vides ikke, om det skete.
Gravsten og -fliser

†epitafier

1) (Fig. 95), romansk, af rødgrå granit, 144×42,5
cm, med indhugget processionskors, der står på
et rektangulært postament. Stenen er fundet sydvest for kirken ved afgravning på kirkegården i

1) 1579, over Georgii Scholdii ( Jørgen Skiold),
sognepræst, †1547. Epitafiet, med latinsk indskrift, var rejst af afdødes søn.348 Det var opsat i
korets nordside, men synes nedtaget før 1755.349
2) O. 1609, over Jørgen Jespersen, sognepræst
i Svindinge i 36 år, †11. okt. 1609, med hustru
og børn. Af indskriften fremgik, at epitafiet var
bekostet af afdøde, Gud til ære og kirken til pryd.
Indskriften sluttedes med et skriftsted på latin: »1
Thess 4. Christi Resurrectioni nostrorum Corporum Resurrectionem annectit Jehova« (1 Tess.
4. Til Kristi genopstandelse har Jehova knyttet
vores legemers genopstandelse). Ophængt på skibets nordvæg.350

Fig. 96. Gravsten nr. 2, romansk (s. 371). Foto Rikke
Ilsted Kristiansen 2011. – Tombstone no. 2, Romanesque.

Fig. 95. Gravsten nr. 1, romansk (s. 370). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Tombstone no. 1, Romanesque.
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Fig. 97a-b. Gravsten nr. 3, o. 1470, over væbner Anders Madsen Bølle og hustru Katerina Svendsdatter (s. 371).
a. Tegning af Søren Abildgaard 1761. b. Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2011. – Tombstone no. 3, c. 1470, of the squire
Anders Madsen Bølle and his wife Katerina Svendsdatter. a. Drawing by Søren Abildgaard, 1761.

forbindelse med hovedrestaureringen 1884178 og
derpå indmuret i ligkapellets (dvs. dåbsværelsets)
vestvæg nord for vinduet.
2) (Fig. 96), romansk, af rødgrå granit, 39,5×39
cm. Kun den øverste del af stenen med et indhugget Georgskors er bevaret. Indsat i kampestensdiget om kirkegården ud mod Torvet, vest
for trappen.352
3) (Fig. 97a-b), o. 1470, vist nok over Anders
Madsen Bølle, væbner til Nakkebølle, og hustru
Katerina Svendsdatter. »hic iacet … […]mam armiger … bolle cum uxsore suua kateri(n)a swe(n)
s dother … lxx« (Her hviler … væbner … Bølle
… med sin hustru Katerina Svendsdatter … 70)
( Jensen, Gravsten, nr. 88).353

Grå kalksten, 206×116 cm, stærkt ødelagt,
revnet på langs og indskriften næsten helt udvisket. Latinsk indskrift med minuskler, anbragt
som randskrift. I hjørnerne er medaljoner med
evangelistsymboler med skriftbånd, mens stenens
flade udfyldes af to hjelmkronede våbenskjolde,
det nederste vandret delt.354
Stenen henføres af Chr. Axel Jensen til et fynsk
eller sjællandsk provinsværksted ( Jensen, Gravsten
I, 44).
	Oprindelig i †Klosterkirken,355 men ved dennes nedrivning 1828 overført til Vor Frue Kirke,
hvor den henlagdes inden for våbenhusdøren.356
Ved hovedrestaureringen 1884 blev den indmuret i ligkapellets nordvæg,357 og ved dettes om-
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Fig. 98. Gravsten nr. 4, 1598, over Axel Kruckow og
hustru Anne Friis (s. 372). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Tombstone no. 4, 1598, of Axel Kruckow and his
wife Anne Friis.

bygning til dåbsværelse 1980 blev den udtaget og
hensat (dog omvendt) i kælderen.
4) (Fig. 98), 1598, over Axel Kruckow og hustru
Anne Friis (Jensen, Gravsten, nr. 745). Stenen er
lagt af parrets datter, Mette Axelsdatter Kruckow.358
Gravflise af grå kalksten, 50×48 cm, med spor af
sekundær bronzering.359 Indskrift med reliefversaler. Fire medaljoner med våbenskjolde udfylder
næsten hele flisens flade, i venstre side Kruckow
samt bogstaverne »AK F« (Axel Kruckows Far)
og Bild samt »AK M« (Axel Kruckows Mor), i
højre side Friis (af Hesselager) med bogstaverne
»F AFF« (Fru Anne Friis’ Far) og Skinkel samt
»FA FM« (Fru Anne Friis’ Mor). Midt på stenen et Jesumonogram, og over dette et krucifiks, under det årstallet »1598«. Allernederst er
en rulleværkskartouche med indskrift: »Dig og
mig bevare Gvd evindelig: F M A D (Fru Mette
AxelsDatter)«.
Stenen henføres af Chr. Axel Jensen til den såkaldte Odense Anonym (Jensen, Gravsten II, 95).360
Flisen, der antagelig har ligget over en begravelse i kirken, er indmuret i tårnrummets sydvæg.
Forud for restaureringen 2003-04 var over den

opsat to †kistebeslag af bly, et kerubhoved og en
strålekrans, fastgjort til muren med søm (jf. ikke
stedfæstede †kistebeslag nr. 3-4).361
5) (Fig. 99), o. 1618, over Ol[vf] (Oluf) G[aa]s til
Wixtrvp (Vejstrupgård), †langfredag (3. april) 1618,
og hustru Magdalena (Magdalene) Sandb[erg],
†
(jf. †begravelse nr. 1).
Figursten af grå kalksten, 226×134 cm, med
spor af sekundær bronzering.359 Indskrift med
reliefversaler, anbragt som randskrift (delvis udvisket). Figurfeltet krones af en våbenfrise, som er
delt i to ved et træ, med de afbildede personers
hjelmprydede våbenskjolde. I det venstre felt ses
Oluf Gaas’ fædrene og mødrene våben (tv. Gaas,
th. med en pil og to stjerner samt hjelmprydelse i form af en kurv med tre pile), i det højre
Magdalene Sandbergs mødrene [!] og fædrene
våben (tv. Akeleye, th. Sandberg).362 Ægteparret
står under en dobbeltarkade, som i midten hviler
på en kerubhovedkonsol, i siderne på volutkonsoller; sviklerne udfyldes af kerubhoveder. Oluf
Gaas er vist barhovedet med bølget skæg. Han er
iklædt rustning samt en lille pibekrave og fatter
med venstre hånd om et stort slagsværd; hjelmen
ligger ved hans ben, delvist skjult bag hustruen.
Hendes rundkindede ansigt indrammes af en
broderet og perlebesat konehue og pibekrave.
Hun bærer lang, åbenstående, ærmeløs overkjole
hvorunder knappet kjoleliv og langt skørt; herunder anes hendes tåspidser. Om halsen har hun
flere kraftige kæder, en af dem med korsvedhæng,
og fingrene er smykket med ringe.
Stenen lå oprindelig over familiens begravelse
i koret (nr. 1), hvor den endnu var synlig 1830.363
Formentlig blev den overdækket i forbindelse med de følgende års omlægninger af gulvet.
Genfundet ved hovedrestaureringen 1884 og ind
muret i tårnrummets nordvæg.364
6) (Fig. 100), 1631, over Mergrete (Margrete)
Hansdater (Hansdatter), Hans Fickes (Ficks) datter, †3. marts 1631.
	Rød kalksten, 70×51 cm, stenens hjørner er
beskadiget, og den er revnet på tværs. Indskriften
med fordybede versaler udfylder næsten hele fladen. I hjørnerne er indridsede muslingeskalsornamenter. Over indskriften et Jesumonogram »IHS«,
under den flankerer årstallet 1631 en medaljon
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Fig. 99. Gravsten nr. 5, o. 1618, over Oluf Gaas (†1618) og hustru Magdalene Sandberg (s.
372). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tombstone no. 5, c. 1618, of Oluf Gaas (†1618) and his
wife Magdalene Sandberg.
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1816, og hustru Kirstine, f. Clemmensen, *16.
okt. 1750, †3. maj 1817. Indskriften afsluttes af et
mindevers:
»Her, to Ædle lagde,
Deres Wanderstav
Støvet atter bragde
Larven det dem gav
Af sit trange Fængsel
Svang sig Aanden ud
Med en hellig Længsel
Op mod Werdners Gud
Salig der I nyder
Rene Aanders Lyst
Og Iert Minde gyder
Weemod i vort Bryst«.

Fig. 100. Gravsten nr. 6, 1631, over Margrete Hansdatter (†1631) (s. 372). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– Tombstone no. 6, 1631, of Margrete Hansdatter (†1631).

hvori et skjold med bomærke og initialerne »HF«
og »SRD«,365 formentlig for afdødes forældre.
Stenen må oprindelig have ligget i kirkens gulv.
Formentlig 1884 indmuret i ligkapellets vestvæg
under vinduet.
7) (Fig. 101), 1731, over (Magda)lena Ia(cobs
datter) ( Jacobsdatter), *9. nov. (…), g.m. købmand (og kirkeværge), Mads (Andersen) i 29 år,
†17. ju(ni) (1731) (jf. †lysekrone nr. 3, †begravelse nr. 4).19
	Rød kalksten, 141×48 cm. Venstre side af stenen er afhugget, og den er revnet på tværs. Indskriften med reliefversaler udfylder hele fladen.
I hjørnerne er kerubhoveder og på midten en
cirkel med et Jesumonogram, nederst et kranium
og krydslagte knogler.
Stenen blev 1731 lagt på ægteparrets gravsted i
koret.366 Formentlig 1884 indmuret i ligkapellets
vestvæg syd for vinduet.
8) (Fig. 102), o. 1816, over Lauritz Graae, eligeret borger og købmand, *15. febr. 1747, †8. juni

	Rød kalksten med indfældede reliefornamenter af hvidt marmor, 149×111 cm. Indskrift med
fordybede versaler. I hjørnerne er små medaljoner med stjerner, nederst en halvcirkulær plade
med et håndtryk.
Stenen lå oprindelig på kirkegården.126 Opsat
mod tårnrummets østvæg nord for døren til skibet.
†Gravsten og -fliser. 1) Genanvendt 1680, formentlig med sekundær indskrift over Jørgen Jørgensen.Ved hans død erhvervede enken en gravsten, som lå ‘neden i kirken’ og lod den lægge på
parrets gravsted i koret (†begravelse nr. 2).19
2) Genanvendt 1680, formentlig med sekundær indskrift over kirkeværge Christen Caspersen. Stenen lå allerede på gravstedet, da enken
købte det.19
3) O. 1733, over rådmand Simon Poulsens enke, †1733. I skibet.20
4) O. 1740, over Dominicus Hansen, †1740. I
nordre korsarm.20
5) O. 1741, over Peder Groths hustru, †1741. I
skibet.20
6) O. 1742, over Gomme Gommesen, †1742. I
skibet.21
7) O. 1749, over kirkeværge Cort Hellevads
enke, Else, †1749. En flise, der blev lagt på hendes
gravsted i skibet.20
8) O. 1753, over prokurator Jens Nyborgs hustru, †1753. I skibet.19
9) Før 1760, over Karen Andersdatter, †1760,
samt hendes allerede afdøde, forrige ægtemand.
Karen Andersdatters enkemand, Lorentz Glar-
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mester (jf. †stjerne s. 366), betalte for, at stenen,
som lå på den forrige ægtemands grav, blev flyttet
til hendes grav i nordre korsarm.19
10) O. 1765, over købmand Hans Christian
Gommesens hustru, Karen Ernstdatter, †1765.
Stenen kostede 30 rigsdaler. I skibet.367
11) Genanvendt 1767, over Peder Quists hustru. Stenen lå oprindelig i Skt. Nikolaj Kirke (s.
217). I skibet.20
12) O. 1768, over Peder Groth, †1768. Stenen,
der blev lagt i skibet, kan muligvis være identisk
med nr. 5.20

Fig. 102. Gravsten nr. 8, o. 1816, over købmand Lauritz Graae (†1816) og hustru Kirstine (†1817) (s. 374).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tombstone no. 8, c. 1816,
of the merchant Lauritz Graae (†1816) and his wife Kirstine
(†1817).

Fig. 101. Gravsten nr. 7, 1731, over Magdalena Jacobsdatter (†1731) (s. 374). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Tombstone no. 7, 1731, of Magdalena Jacobsdatter (†1731).

13) O. 1775, over Claus Jacob Clausens hustru,
Ingeborg Hansdatter Brandt, †1775. Uvis placering.368
14) O. 1784, over Niels Graae, †1784. I skibet.369
15) O. 1784, over Niels Maagaards hustru,
†1784. I skibet.20
16) O. 1786, over kirkeværge Claus Jacob
Clausens lille søn, †1786. Uvis placering, muligvis identisk med nr. 13.20
17) O. 1789, over Niels Groth, †1789. Uvis placering.21
18) O. 1792, over Niels Clemmensen, †1792,
‘en stor stenflise’.21
19) O. 1793, over Poul Trochmans hustru, †1793.
En lille stenflise, som blev lagt ‘i den lille gang’.21
†Gravsten(?). O. 1630, over Niels Iversen og
hustru Abel »Nissis« (Nielses?). Dette år blev det
tilladt at lægge en sten på parrets gravsted (jf.
†epitafium(?) s. 370 og †begravelse nr. 7).19
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†Begravelser
Oversigt. Som det var tilfældet i andre købstadskirker,
fandtes i Vor Frue Kirke et stort antal eftermiddelalderlige begravelser i form af murede grave eller jordfæstegrave.
I sin indberetning fra 1755 anførte sognepræst Gregers Hiort, at der ikke var nogen af begravelserne, der
var værd at omtale, på nær en i koret, som da tilhørte
generalmajor Stürup (nr. 1).17 Af kirkens regnskaber
fremgår, at der fandtes i hvert fald tre murede begravelser mere i koret samt en i sydsiden af skibets østfag lige
uden for korgitteret (nr. 2-5). Dertil kommer endnu
to, hvoraf den enes beliggenhed er ukendt (nr. 6), mens
den anden muligvis har ligget i nærheden af prædikestolen (nr. 7). Der kan ikke redegøres nærmere for omstændighederne omkring begravelsernes indretning,
ligesom det ikke kan udelukkes, at kirken har rummet
flere murede begravelser end de her anførte.369
De mange jordfæstegrave fordelte sig over hele kirken. Flest fandtes i midtskibet, efterfulgt af henholdsvis
nordre og søndre korsarm, men der var også begravelser
i tårnrummet, under orglet og ved døren til våbenhuset.
Indimellem blev et stolestade taget ned og genopsat, når
nogen skulle begraves, f.eks. i 1702, da Thomas Brun
betalte for sin hustrus begravelse under en stol i søndre
korsarm. I 1734 blev Anne Tolders nedsat under stolene
i nordre korsarm, og i 1735 betalte Niels Lemb for jord
til sit barn under sin hustrus stol i søndre korsarm.20
1682 blev taksterne for begravelser fastsat som følger:
Et voksent lig i koret kostede 20 rigsdaler, et barn under fem år 5 rigsdaler. I skibet fra korgitteret til tværgangen ved våbenhuset samt i korsarmene var prisen
henholdsvis 10 og 3 rigsdaler, og i tværgangen fra våbenhuset til tårnet henholdsvis 6 rigsdaler 4 mark og 2
rigsdaler. I tårnrummet måtte en voksen betale 4 rigsdaler, et barn 1 rigsdaler. Tilladelse til at lægge en gravsten på gravstedet kostede 4 rigsdaler.370 I nogle tilfælde
bevilgedes gratis begravelse i kirken. Således blev Claus
Storgaard og hustru 1582 lovet fri begravelse i forbindelse med salg af et hus til kirken, og 1601 fik Detlev
Sested og hustru som nævnt ovf. ret til fri begravelse
som tak for, at de havde skænket prædikestolen.19 Fra
1700-tallet kendes flere eksempler på, at også kirkeværgerne fik fri begravelse i kirken, deriblandt Cort Hellevad i 1714, Niels Andersen i 1733 og Hans Christian
Gommesen i 1773.20 Formentlig har kirkens præster
nydt det samme privilegium, sådan som det er bevidnet
om sognepræst Poul Jacobsen Langeland i 1729. To år
senere, i 1731, blev hans enke Ellen nedsat i en jordfæstebegravelse ‘i alterfoden’ (dvs. under alterskranken).371
Den sidste begravelse inde i kirken synes at have fundet
sted i januar 1805, da Hans Kaas blev gravsat.19
Ændringer og istandsættelser. 1705 blev nogle knogler
taget ud af †benkisten (muligvis identisk med †benhus
s. 270) og genbegravet på kirkegården.372 Nedsunkne

grave blev jævnligt repareret, f.eks. i 1710, da kirken
betalte Rasmus Bertelsen for at tage stenene af to grave,
der var sunket, fylde efter og lægge dem på igen.21 Mod
slutningen af 1700-tallet aftog interessen for at blive
begravet i kirken, og 1785 var i hvert fald tre af de murede begravelser i koret hjemfaldne til kirken, som lod
dem reparere med egetømmer og -planker.19
1805 blev begravelser inde i kirken forbudt. Efterfølgende blev gravene fyldt op, nogle af dem i 1847, da der
blev lagt nyt gulv ‘i altergangen’ (jf. s. 311). I forbindelse
med udgravningen til kælder 1884 fandt man fem murede grave, de fire i koret (nr. 1-4) og den femte umiddelbart udenfor (nr. 5) (jf. fig. 23).373 Endvidere påtraf
man to skeletter, hvoraf det ene lå lige foran alteret (fig.
23 nr. 6). Det andet, der ifølge traditionen skulle være
liget af hertug Abel (†1279), og som 1828 var blevet
overført fra †Klosterkirken, lå i korets sydside (fig. 23
nr. 7).374 Ved udgravning i skibets østfag i forbindelse
med restaureringen 2003-04 påtraf man et stort antal
skeletdele fra forstyrrede grave.347
I det følgende beskrives de murede begravelser, der
kan identificeres ud fra oplysningerne i regnskaberne
samt Ove Petersens beretning fra 1886, først begravelserne i koret og skibets østfag, derpå de ikke stedfæstede begravelser.375 De under begravede anførte
datoer er, hvor andet ikke er nævnt, den dato, hvor
betalingen for begravelsen er indført i kirkens regnskaber. De mange jordfæstegrave er ikke beskrevet, og
oplysninger om disse må søges i regnskabsbøgerne.

MUREDE BEGRAVELSER
1) Oluf Gaas’ og Magdalene Sandbergs begravelse. I
korets sydøsthjørne nær alteret (jf. fig. 23 nr. 4).
1589 fik Oluf Gaas og hustru Magdalene Nielsdatter Sandberg et lejersted i kirken ‘sønden op til
højalteret’ til gengæld for at have testamenteret noget jord til kirken.19 Graven var dækket af en sten
(gravsten nr. 5), og på korets sydvæg over begravelsen var malet tre våbenskjolde, det ene for Gaas, de
to andre uidentificerede (jf. †kalkmalerier s. 320
og fig. 54). Begravelsen tilhørte siden kaptajn Emmeke von Deden, men 1755 betegnedes den generalmajor (Georg Christopher) Stürups begravelse.376 1753 blev den repareret.19 Ved hovedrestaureringen 1884 konstateredes, at graven indeholdt
to hensmuldrede kister, hvis indhold blev lagt i en
kiste, der blev gravet ned i korets højre side.377
Begravede: Oluf Gaas †1618; hans hustru, Magdalene
Sandberg; muligvis to sønner af Corfitz Huitfeldt, Corfitz og Erik, begge †1632;378 kaptajn Emmeke von De-
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dens datter, Anne Dorethe Cathrine, 27. marts 1709;379
Emmeke von Dedens hustru, Christiane Marie Stürup,
22. juli 1727 (søster til generalmajor Stürup);379 Emmeke von Dedens søn, Hans Jørgen, 24. nov. 1730;379
generalmajor Stürups mor, Cathrine Arn (Emmeke
von Dedens svigermor), 21. dec. 1731, 84 år gammel.

2) Jørgen Jørgensens begravelse. I koret foran alteret
(jf. fig. 23 nr. 2 eller 3). Han døde 1680, og enken
erhvervede en gravsten, som lå i kirken, og lagde
den på graven (†gravsten nr. 1). Ved hendes død
1683 bestemtes, at graven ikke måtte åbnes i 50
år.19 1699 blev begravelsen repareret med fire egedeller,19 og 1731-32 udførte Daniel Snedker tilsvarende arbejde.20 1739 købte Melchior Didrik Thomassen begravelsen for 50 rigsdaler.20 1884 konstateredes, at graven var tømt og opfyldt med jord.98
Begravede: Jørgen Jørgensen 16. maj 1680; hans enke, Anne, 25. jan. 1683; Melchior Thomassens hustru,
Anna Catharina Svendsdatter, 28. nov. 1738; Melchior
Thomassens datter 19. maj 1747; Melchior Thomassen
19. okt. 1769.

3) Knud Knudsens begravelse. I korets nordøsthjørne
under skriftestolen (jf. fig. 23 nr. 1); hvælvet. Erhvervet 1708 for 50 rigsdaler.20 1740 købte Mads
Jørgensen Graae begravelsen for 20 rigsdaler.20
1884 blev begravelsen åbnet. Den indeholdt adskillige hensmuldrede kister, hvis indhold blev lagt
i en mindre kiste, der blev nedsat ved sakristidøren,
samt nogle ulæselige og fortærede metalplader.377
Begravede: Knud Knudsen 1708; Mads Graaes første
hustru 25. okt. 1755; Mads Graae 25. juli 1768, hans
enke, Anna Munch, 28. nov. 1771.

†Kiste, 1771, tilhørende Mads Graaes enke,
Anna Munch. Fundet ved indlægning af en varmeledning 1913 og derpå atter nedgravet.357
†Kisteplade, 1771, over Anna Munch, *29. dec.
1689 i Bistaarup, datter af en regimentsskriver, 1°
g.m. Niels Herrested på Rakenæs i Norge 1718,
‘som lå 15 år stedse ved sengen’, deres ægteskab
varede i 18 år; 2° g.m. Ditlef Bugge, ‘som kom
siden her til landet og døde i Skt. Jørgensgård’; 3°
g.m. Mads Graae 1756. Hun ‘gik al køds gang her
i Svendborg’ 17. nov. 1771, 82 år gammel, ‘ved en
salig og rolig død som en slutning på al verdens
herlighed og besværlighed’.380

377

Pladen, der var af bly, blev henlagt i et †benhus
ved kirken (s. 270), ‘hvor der skal findes forskellige ting af historisk og antikvarisk værdi’.357
4) Kirkeværge Mads Andersen Bangs begravelse. I koret nær alteret (jf. fig. 23 nr. 2 eller 3) (jf. †lysekrone nr. 3). Mads Andersen købte begravelsen
1714 for 16 rigsdaler og afstod samtidig fra det
gratis lejersted, han som kirkeværge havde krav
på.19 1731 blev der lagt en ny sten på gravstedet
(gravsten nr. 7).20 1737 blev begravelsen repareret,
idet der blev lagt fire stolper omkring den og 12
deller samt fyrrebjælker ovenpå.Arbejdet blev udført af Peder Murermester og en snedker.20 1739
købte kirkeværge Niels West begravelsen for 40
rigsdaler.20 1773 og 1779 blev den repareret; den
var da hjemfalden til kirken.20 1884 konstateredes,
at graven var tømt og opfyldt med jord.98
Begravede: Kirkeværge Mads Andersen Bang 1714;
hans hustru, Magdalena Jacobsdatter, †17. juni 1731;
Magdalena West 26. sep. 1763 (i forbindelse med begravelsen skænkede hun 100 rigsdaler til kirken).21

5) Niels Hansens begravelse. I skibets østfag lige uden
for korsdøren (jf. fig. 23 nr. 5). 1692 blev Niels
Hansen nedsat i begravelsen, hvor også hans hustru
lå.19 1702 blev den repareret med 4 egebjælker og
31 egedeller, som blev lagt over den.20 1727 tilhørte begravelsen parrets datter, Hedvig, enke efter Niels Clausen (jf. †kalkklæde s. 337 og †messeskjorte nr. 1).20 1743 købte kirken begravelsen
for 22 rigsdaler, men solgte den kort efter til farver
Henrik Paulin Topp og hustru for 40 rigsdaler med
en løbetid på 50 år efter den sidst afdøde. Den var
stærkt brøstfældig, og måtte ved overtagelsen repareres for mere end 12 rigsdaler.20 1765-66 var den
‘ganske forfalden’ og blev istandsat med fire bjælker
samt brædder; 1768 blev den atter repareret.20 1884
konstateredes, at graven var opfyldt med jord.98
Begravede: Niels Hansen 16. dec. 1692; hans enke,
Anne, 23. maj 1727;379 Kaptajn Waldorph og hustru
1743; farver Henrik Paulin Topp 7. febr. 1756 (ved begravelsen skænkedes et par vokslys til kirken); tolder
Streichels enke 17. nov. 1770.

6) Borgmester Poul Skrivers begravelse. Uvis beliggenhed. 1614 modtog kirken 40 mark for be-
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gravelsen, og det blev aftalt, at der skulle betales
yderligere 20 mark, når hans enke, Maren Nielsdatter, blev nedsat.19
Begravede: Borgmester Poul Skriver 1614.

7) Niels Iversen og hustru Abels begravelse. 1630 modtog kirken 120 sletdaler for begravelsen, der formentlig blev dækket med en gravsten (†gravsten(?)
s. 375). Den lå muligvis i nærheden af prædikestolen, idet der blev givet tilladelse til at opsætte en
tavle på pillen over for denne (jf. †epitafium(?) s.
370). Graven måtte ikke åbnes for andre i 40 år.19
Ikke stedfæstede †kistebeslag. 1) O. 1626, kisteplade
over ‘fru Sparre’, formentlig Karen Sparre, (†1626).
Fundet ved hovedrestaureringen 1884 i en begravelse sydøst for alteret (†begravelse nr. 2 eller 4).381
2) Formentlig 1600-1700-tallet, fragmenter
af kisteplader. Fundet i en stor grav i sydsiden,
umiddelbart op til alteret, der kun indeholdt jord
med brudstykker af metalplader (†begravelse nr.
2 eller 4). Indskrifterne kunne læses, men gav ingen samlet mening.382
3-4) Formentlig o. 1650-1750. To kisteornamenter af bly, udformet som et kerubhoved og
en strålekrans, var indtil restaureringen 2003-04
opsat over Axel Kruckows og Anne Friis’ gravflise fra 1598 (nr. 4), der (sekundært) er indmuret i
tårnrummets sydvæg.198 Beslagene har dog næppe
forbindelse til de på gravflisen nævnte personer.383
gravudstyr
*Lyse- eller mindeskjold (fig. 103), 1849, over Ludvig Nicolai Sørensen, skomagermester, soldat i 3.
jægerkorps, faldet for fædrelandet ved Fredericia 6.
juli 1849. Af jernblik, 59×43 cm, skjoldformet med
knop foroven og et snoet bånd langs kanten. Rødmalet med hvidt kors, hvorpå indskrift med sort
skriveskrift; foroven ses skulderpartiet af en rustning. Skjoldet, der oprindelig var monteret på alterlyset, var til 1884 ophængt på østvæggen ved siden
af alteret sammen med en pendant (†nr. 5) (jf. fig.
66). I Svendborg Museum (SOM inv.nr. 15.197).384
†Lyse- eller mindeskjolde. 1-2) 1840 fik Hans Fr.
Trabolt betaling for at have malet to ligplader i
anledning af Frederik VI’s død.19

Fig. 103. *Lyse- eller mindeskjold, 1849, over skomagermester og soldat Ludvig Nicolai Sørensen (†1849)
(s. 378). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen
2011. – *Candle shield or memorial shield, 1849, in memory
of the master shoemaker and soldier Ludvig Nicolai Sørensen
(†1849).

3-4) 1848 fik Hans Fr. Trabolt betaling for at
have malet to plader til alterlysene med kong
Christian VIII’s navnetræk og for to kroner til at
sætte på pladerne.21
5) 1849, svarende til førstnævnte og sammen
med dette ophængt på østvæggen ved alteret (jf.
fig. 66). Formentlig identisk med et ikke nærmere beskrevet mindeskjold, der er registreret i
Svendborg Museum (SOM inv.nr. 26.459), men
som tilsyneladende er bortkommet.385
(†)Kirkegårdsmonument
O. 1855, over Niels Graae, premierløjtnant, overkystbefalingsmand på Langeland 1807-14 og
skibsreder, ridder af Dannebrog, *2. okt. 1772, †4.
maj 1855, og hustru Gertrud Graae, f. Hjortholm,
*24. sep. 1780, †24. febr. 1846.
Tavle af sort, poleret granit, 82×52,5 cm, med
indskrift med fordybede versaler. Monumentet,
der endnu 1919 fandtes på kirkegården ved kirken,386 er hensat i kælderen.
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noter
1

Ifølge Næraae 5 havde kirkens beliggenhed givet anledning til talemåden ‘det er alle folk imod at gå til
Frue Kirke’, fordi det er imod bakken at gå op til den.
2
DiplDan 2, XII, nr. 24. I dokumentet nævnes ‘begge
vore sognekirker’ (»ecclesiis nostris parocchialibus«),
hvorved hentydes til Skt. Nikolaj og Vor Frue kirker,
jf. også s. 75. Om de to kirkers indbyrdes status, jf. s.
67 og ndf.
3
DiplDan 2, XII, nr. 24.
4
Tidligst nedskrevet i et digt fra o. 1630, der var malet
på væggen i kirken (†kalkmaleri nr. 4); jf. også Resen,
Fyn 245 f.; MarmDan 233; DaAtlas VI, 782; Næraae 5
f.; Begtrup 54.
5
Hans Krongaard Kristensen, »Sct. Nicolai Kirkes
middelalderlige bygningshistorie«, Svendborg Sct. Nicolai, Kaare Lund Rasmussen (red.), Gylling 2008, 30.
6
Krongaard Kristensen 2008 (note 5), 31.
7
Krongaard Kristensen 2008 (note 5), 28 ff.
8
Reinholdt 87. Rådhuset blev nedbrudt 1830, jf. Helle
Reinholdt, »Fisketorvet i Svendborg – en identifikation«, Hikuin 7, 1981, 33 ff. Jf. også s. 270.
9
Reinholdt 88.
10
DaAtlas VI, 780.
11
Blandt de ejendomsgaver, kirken modtog, var halvparten af en gård i Bagergade, som Jes Tørckelsen i
Tved 1467 pantsatte til kirken som sjælegave (FyAktst
I, 105). 1470 gav Bodil Westfals en gård i sognet (Repert 2, nr. 2741), og 1474 omtales en ‘del’ af en gård,
skænket som sjælegave af en vis Cecilie (Repert 2, nr.
3496). En testamentarisk gave på 6 skilling blev 1499
doneret af sognepræsten i Ollerup, Per Madsen, og
hans mor, Bodil Madsdatter (FyAktst I, 111), og 1498
skænkede Hans Byrryess halvparten af en gård i Hulgade (ÆldDaArkReg V, II, 1042). Reinholdt 94 f. opgør,
at kirken i anden halvdel af 1400-tallet havde rettigheder i seks gårde og huse i byen samt et antal boder og
et jordstykke. I denne opgørelse indgår gods, som lå til
altrene. I oversigten over Vor Frue Kirkes ejendomme
er desuden fejlagtigt medregnet det gods, som lå til det
såkaldte Kalentealter i Skt. Nikolaj Kirke (s. 78).

12

FyAktst I, 118 ff.
Jacob Madsen 196 f.
14
KirkehistSaml V, 3, 285.
15
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; RA.
DaKanc. D 24. Fynske og smålandske tegnelser (24.
april 1741).
16
RA. DaKanc. D 24. Fynske og smålandske tegnelser
(24. april 1741).
17
KB. Kallske saml 377. 4°.
18
LAFyn. Bispeark. Sunds Hrds. breve.
19
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
20
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
21
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
22
HofmFund VI, 57. RA. DaKanc. D 24. Fynske og
smålandske tegnelser; Begtrup 66.
23
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Vor
Frue Kirke bidrog også til vedligeholdelsen af den danske skole, som i 1741 indrettedes i den nedlagte latinskoles bygning, Bro-Jørgensen 439 f.
24
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Munkebrønden, der var en nyere brønd anlagt oven på to
ældre, lå i Munkestræde ved Klosterpladsen. Olsen 303;
Bro-Jørgensen 390.
25
FyAktst I, 117; KglRetDom I, 31 f.
26
Bro-Jørgensen 419 f.
27
HofmFund VI, 58.
28
KglRetDom I, 31 f.
29
KancBrevb 30. okt. 1554; DaKirkelove I, 392 f. (nr.
411). Jf. også FyFort 1, 1916, 132 (»Register paa Præsternes Underholdning i Nyborg Len 1554«).
30
KancBrevb 10. juni 1558; DaKirkelove I, 517 (nr. 525).
31
FyAktst I, 121 f.; KancBrevb 10. juni 1558; DaKirkelove I, 516 (nr. 524). Sidstnævnte samt KancBrevb anfører,
at der formentlig menes, at ornamenterne skulle blive
ved kirken i Tved, men dette er muligvis ikke korrekt.
I hvert fald anfører Jacob Madsen 204, at nogle klokker var kommet fra Tved til Svendborg (formentlig
ligesom menigheden til Vor Frue Kirke) ( jf. også note
324). Oplysningen kan dog ikke bekræftes.
32
Jansen 1972 46 f.
33
Jansen 1972 48.
34
Henrik M. Jansen, »De arkæologiske undersøgelser
på tomten Fruestræde 8 i Svendborg«, ÅrbSvendborg
1985, 21.
35
Per O. Thomsen, »Arkæologiske udgravninger«, Vor
Frue Kirke. Festskrift, advent 2004, 8 ff. (kirkeblad).
36
Thomsen (note 35), 9 f.
37
Lars Bisgaard, »Gildernes religiøse rolle i det middelalderlige Svendborg – om en genfunden liste over
altre i Sct. Nicolai og Vor Frue«, ÅrbSvendborg 1996,
42. Listen, der desuden omfatter de fire altre i Skt.
Nikolaj Kirke, kan dog også være affødt af Christian
III’s skrivelse af 25. august 1540 om registrering af det
fynske altergods og således skulle dateres til 1540-41,
jf. samme, De glemte altre. Gildernes religiøse rolle i senmiddelalderens Danmark, Gylling 2001, 180.
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Fig. 104. Svendborg set fra nordvest. Malet af Andreas Juuel 1853. I Svendborg Museum. – Svendborg seen from the
north west. Painted by Andreas Juuel in 1853.
38

Altrene kan have haft tilknytning til andre af byens
kendte håndværkerlav (for skræddere, skomagere og
smede), til i øvrigt ukendte lav, eller de kan være stiftet
af private borgere. For overvejelser om dette se Bis
gaard 1996 (note 37), 58 f.
39
FyAktst I, 117.
40
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen I.
Udg. af C. Nyrop, Kbh. 1899-1900, 706 ff.
41
Bisgaard 1996 (note 37) 52, påpeger, at det i gildets
skrå anføres, at det er stiftet 1444 (hvor skråen også er
nedskrevet), men at det samtidig fastslås, at nytilkomne
købmænd eller skippere, der ønsker at blive optaget
i lavet, skal gøre ‘som andre brødre har gjort tilforn’,
altså en hentydning til en ældre praksis for optagelse
i gildet. Skråen blev stadfæstet af kongen 1477; Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 745 ff.
42
Repert 2, nr. 8637. Om altrenes organisation og personale, se Bisgaard 2001 (note 37) 254 ff.
43
Repert 2, nr. 9587.
44
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 784 ff.
45
Thelma Jexlev, Lokalarkiver til 1559. Gejstlige arkiver
II.Vejledende Arkivregistraturer 18, Kbh. 1977, 80.
46
FyAktst I, 112 f.; Bisgaard 1996 (note 37) 54.

47

Bisgaard 2001 (note 37) 181.
FyAktst I, 117 (med fortegnelse over alterets ejen
domme i form af gårde, huse, boder og jorder); KglRetDom I, 31 f. Indtægten blev da opgjort til 32 mark
6 skilling, dobbelt så meget som på listen fra o. 1537.
49
FyAktst I, 120.
50
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 135 ff. og
187 ff.
51
Repert 2, nr. 3721. Af dokumentet fremgår, at en part
af gården tidligere havde ligget til Skt. Nikolaj Kirke.
52
Bisgaard 2001 (note 37) 282 f. foreslår, at alteret kan
være stiftet i forbindelse med disse donationer. Alteret
vides dog at have eksisteret allerede i 1475 ( jf. ovf.).
53
FyAktst I, 105 f.
54
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 187 ff.
55
Repert 2, nr. 5495.
56
FyAktst I, 107 f. Jf. også Bisgaard 2001 (note 37)
282 f. 1553 bestemtes, at huset, som lå ved Skt. Nikolaj kirkerist, skulle gives tilbage til rådmand Anders
Persen mod en afgift til de to kirker og til kapellanen
ved Skt. Hans’ Alter i Vor Frue Kirke; LAFyn. Sunds
Hrds. Provstiark. Liber copiarum (10. febr. 1553).
57
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 407 ff.
48
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Fig. 105. Hvælvkonsoller ved gjordbuen mellem nor
dre korsarms to fag (s. 297). Foto Marianne Goral
Krogh Johansen 2011. – Vault brackets at reinforcing rib
between the two bays of the north transept.
58

Bisgaard 2001 (note 37) 181.
Repert 2, nr. 3721.
60
I kirkens regnskaber fra 1700-tallet omtales flere
gange i forbindelse med begravelser og stolestader
‘Skt. Hans Kapel’, betegnende søndre korsarm. LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
61
FyAktst I, 108 f.
62
Bisgaard 1996 (note 37) 58.
63
DiplDan 2, XII, nr. 24. Om TygeVindsen og hans slægt,
se også Poul Holstein, »Vind« i DAAdÅrb 2006-08, 646.
64
SuhmSaml I, 1, 3; DaAtlas VI, 782.
65
Repert 1, nr. 7805; FyAktst I, 102 f.
66
Repert 2, nr. 1405.
67
FyAktst I, 109 f. Samme år nævnes, at en Mads Ollerup havde været skråpræst; FyAktst I, 110 f.
68
Dog først efter en Jep Skyttes død; FyAktst I, 117.
69
DaKancReg 20. febr. 1550.
70
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 510 ff.; Bisgaard 1996 (note 37) 51 f.
71
Bisgaard 1996 (note 37) 42.
72
FyAktst I, 114 f. Indtægten heraf på 5 mark blev
siden lagt til hørerens løn.
73
Bro-Jørgensen 64; Bisgaard 2001 (note 37) 181, hvor
alterets indtægt dog ved en fejl er anført som 131½
mark.
74
NM.
75
LAFyn. Menighedsråd. Synsprot.; Marcussen 880.
76
Trap 4. udg., IV, 558.
77
FyAktst I, 108 f. Gården blev i 1485 skødet til Helligkors’ Alter i Vor Frue Kirke ( jf. s. 263).
78
Reinholdt 58. I Svendborg Museum (SOM inv.nr.
30.252) er bevaret et fragment af rødgrå granit, knap
59

114×77,5 cm, med udhuggede konturer af hammer,
tang, hestesko og økse. Stenen, der lå i gulvet i en
smedje i Fruestræde, kan være en bygningssten eller
muligvis have været anvendt som gravsten, jf. også Jens
Vellev, »Hammer og tang«, Skalk, 4, 1975, 26 samt korrespondance 1912 i NM. Tilknytningen til Vor Frue
Kirke må dog betegnes som usikker.
79
Begtrup 56.
80
Reinholdt 27; jf. også note 4.
81
Jansen 1972 48; Reinholdt 36; Krongaard Kristensen
2008 (note 5) 22 f.
82
Reinholdt 36.
83
Olsen 130 f. Da bakken i flere omgange er afgravet,
har kirkegården formentlig oprindelig været lidt større
( jf. ndf.).
84
Trap 5. udg., 13, 561; Begtrup 140.
85
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Marcussen 873 f.; Reinholdt 36.
86
Marcussen 874.
87
Olsen 131.
88
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
89
ÆldDaArkReg V, 2; LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark.
Reg. over indk.
90
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Der må være tale om
rådhuset, som lå på Torvet syd for kirken.
91
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Den
første del af muren/hegnet vendte ind mod bager
Flindts hus, mens den næste del gik mellem tårnet og
‘Bekkersgaard’.
92
På Resens prospekt (fig. 7) fra 1677 ses ganske vist
kun en enkelt indgang omtrent midt på den nordre
kirkegårdsmur, men dette er ikke nødvendigvis en
korrekt gengivelse. Det samme er tilfældet med Skt.
Nikolaj Kirke, der i 1675 med sikkerhed vides også
at have haft en indgang mod syd ( jf. s. 82 f.). LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
93
Vestre kirkegårdslåge omtales ikke igen, men til gengæld omtales året før, 1758, en trappe mod vest, som
kan være årsagen til at anlægge en ny adgangsvej i
forbindelse hermed. På den anden side nævnes 1800,
jf. ndf., atter antallet tre. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.;
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
94
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Der kan blot være tale
om en udvidelse af en eksisterende vej.
95
Olsen 96.
96
Fattige begravedes på nordsiden. LAFyn. Fyns bispeark. Sunds Hrds. breve; Begtrup 56.
97
Marcussen 873 f.
98
NM. Indb. ved Ove Petersen 1886.
99
I første omgang mente man, at stenen var forsvundet, og Jacob Kornerup iværksatte en eftersøgning
»paa flere Steder i Byen, hvor man sagde mig, at der
fandtes gamle tilhugne Stene«. Eftersøgningen gav dog
ikke på dette tidspunkt noget resultat. NM. Indb. ved
J. Kornerup 1884. Sidenhen opsatte man et udhængsskab foran hullet, hvorefter man glemte alt om stenens
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eksistens. Den blev dog genfundet i 2004 og er nu atter synlig. Anne-Grete Thestrup, »Hvad udhængskabet
gemte«, Vor Frue Sogn Kirkeblad, 1, 2005, 4.
100
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk.
101
ÆldDaArkReg V, 1043. Det omtales, at Rasmus Stub
‘byggede’ på Vor Frue præstegård.
102
Olsen 106; http://www.svendborghistorie.dk/index.
php?option=com_content&view=article&id=406:bysk
olen&catid=11:braendeskov-skole&Itemid=20, besøgt
25. jan. 2011.
103
Olsen 106.
104
Begtrup 66.
105
NM; Marcussen 883.
106
Repert 2, nr. 2651; Reinholdt 87.
107
KancBrevb 21. marts 1576; Reinholdt 87.
108
Begtrup 44.
109
En del af tømmeret var genbrugstømmer, som Begtrup mente stammede fra de nedrevne klosterbygninger ved Gråbrødre Kloster eller fra Ørkild Slot. Begtrup
44.
110
Olsen 188.
111
Marcussen 553.
112
LAFyn. Fyns bispeark. Synsforretninger og andre
indb. om kirkebygninger og kirkernes indkomst.
113
FyAktst I, 120; Bro-Jørgensen 152. Kirkeordinansen
fra 1537 (1539) fastlagde, at der kun skulle være én
latinskole i hver købstad, og skolen ved Vor Frue Kirke
blev derfor nedlagt og sammenlagt med skolen ved
Skt. Nikolaj Kirke. Den ny skole fik til huse i en fløj
af det tidligere Gråbrødre Kloster. DaKancReg 204 (4.
nov. 1541); Hans Krongaard Kristensen, The Franciscan
Friary of Svendborg, Svendborg 1994, 101; Birgitte Bøggild Johannsen, »Kirkens indretning og brug i middelalderen«, Svendborg Sct. Nicolai, Kaare Lund Rasmussen
(red.), Gylling 2008, 106.
114
Næraae 5 f.
115
Begtrup 55.
116
Trap 1. udg., 1,II, 683 f.
117
Trap 2. udg., IV, 167 f.
118
Trap 3. udg., III, 569 ff.
119
Olsen 95-106.
120
Trap 4. udg., IV, 557 ff.
121
Bro-Jørgensen 18.
122
Bro-Jørgensen 60.
123
Trap 5. udg., 13, 557 ff.
124
Reinholdt 35 f.
125
Jacob Madsen 192.
126
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1.
kontor. Journalsager HH 1423 (1882).
127
Det nedre skifte er formentlig hævet ved restaureringen af hensyn til de sekundære vinduer.
128
NM. J.nr. 949/80 og 221/81. På tilmuringen ind
mod kirken var med blyant skrevet to navne, E. Knudsen og Askelund, samt en dato, 18. aug. 1884.
129
Våbenhuset havde fra 1863 været indrettet til ligkapel ( jf. s. 299), men skulle nu indrettes til dåbsven-
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Fig. 106. Sten med skålgruber indsat i tårnets vestfacade (s. 270). Foto Marianne Goral Krogh Johansen
2011. – Stone with cup-shaped pitting mounted in the west
facade of the tower.
teværelse, hvilket krævede adgang til skibet. NM. J.nr.
949/80 og 221/81.
130
NM. J.nr. 949/80 og 221/81.
131
Der menes smige.
132
NM. Indb. ved Ove Petersen 1886. Her skriver Ove
Petersen, at der blev fundet tre vinduer på nordsiden
og et på sydsiden. Opmålingen viser det modsatte,
hvilket er det korrekte, da der i dag findes spor af to
vinduer på sydsiden og et på nordsiden.
133
Marcussen 877.
134
Thomsen (note 35) 8 ff. Her tolkedes resterne som
fundamenterne til korets ydermure.
135
Der må være tale om et eller flere vederlag til hvælv.
136
Stenstørrelse 9×13×26-27 cm.
137
Stræbepillen på østgavlens nordre hjørne er ikke
med på Ove Petersens plan (fig. 22). Det må være en
fejl, da den findes på opstalten af østgavlen (fig. 16).
138
NM. Nu i Svendborg Museum med SOM inv.nr.
19.360 og 19.361.
139
Stenstørrelse 8-8,5×12,5×26-27 cm.
140
I det nordlige fag er vinduet fra 1884 ført helt ind
til stræbepillen, og i det sydlige fag er opsat et nedløbsrør i sammenføjningen.
141
Hylleberg Eriksen 2. En dendroprøve viser, at der er
tømmer i tagkonstruktionen, som er fældet efter 1468.
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Der er dog fra korsarmen kun dette ene stykke, der har
kunnet dateres.
142
NM. Indb. ved Ove Petersen 1886. Ove Petersen
skrev, at nichen svarede til dem, man fandt indvendig i
korets østgavl. Det er dog ikke korrekt, da den udvendige niche er rundbuet, hvor nicherne i korets østgavl
var spidse (fig. 40).
143
Placeringen af vinduerne harmonerer ikke med
de udvendige stræbepiller, da vinduerne i sydfaget er
placeret meget tæt på disse. I det indre er konsollerne
og dermed gjordbuen mellem hvælvene dog placeret
længere mod nord end stræbepillerne, hvorfor vinduerne i det indre har siddet i midten af hvælvfaget. En
sådan opbygning med hvælvvederlag og stræbepiller,
der ikke passer sammen, er ret almindelig.
144
Døren har haft en forgænger, hvis udformning ikke
kendes.
145
Stenstørrelse 7,5-8×12-13×28 cm.
146
Lignende gavle kendes fra Skt. Nikolaj Kirke og
gråbrødreklostrets vestfløj, begge Svendborg, jf. s. 147;
Krongaard Kristensen 2008 (note 5) 28 ff.
147
Oprindelig i forhold til de nuværende hvælv fra
senmiddelalderen.
148
Hylleberg Eriksen 2.Tagværket over både kor og skib
er ifølge dendroprøver opført o. 1500-10 og kan være
opsat i forbindelse med hvælvene.
149
Stenstørrelse 8-8,5×11,5-12,5×26-27 cm.
150
På opmålingerne fra 1882 ses en gesims bestående
af to glatte, fremspringende led. NM.
151
KB. Kallske saml 377. 4º. ‘Kirken […] kunne være
en prydelse for Svendborg, hvis den var oppyntet og
havde et smukkere spir efter den nye facon. Den har et
højt tårn i en firkant, god fast grundmur, belagt på taget med en slags gammeldags sten, kaldet katte-pander,
og et lille spir med klode og en hane på’.
152
LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot. (tårnrummet
kaldes her våbenhuset).
153
Det er uklart, hvilke stræbepiller der er tale om. På
Ove Petersens opmålinger har sakristiet ikke stræbepiller.
154
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. I
sidstnævnte kilde angives antallet af tagsten til 100.
155
Der nævnes en lang række håndværkere, og 1806
fik kirken nye vinduer. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.;
Begtrup 55.
156
LA. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Sunds-Sallinge Hrds. provstiark. Synsprot.
157
LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.
158
Stenstørrelse 9×12-13×26-28 cm.
159
På Ove Petersens opmåling fra 1882 (fig. 16) ses en
gavl med en anden udformning ( jf. s. 292).
160
Marcussen 880.
161
Kirkens arkiv. Vor Frue Kirke.
162
Bendt Longmose Jakobsen, »Renoveringen og farver«, Vor Frue Kirke. Festskrift, advent 2004, 5 f. (kirkeblad).

163

Poul C. Balslev, Birthe Einer-Jensen og Anne-Grete
Thestrup, Vor Frue Kirke Svendborg (turistguide u.å.), 18.
164
Balslev m.fl. (note 163) 27.
165
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Opfyldningen er formentlig af grave i tårnet.
166
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1.
kontor. Journalsager P 748 (1863).
167
Jacob Madsen 196.
168
Hylleberg Eriksen. Af de 22 udtagne prøver kunne
18 dateres. Syv af prøverne havde splintved. Dateringen af tagværket over søndre korsarm bygger på en
enkelt prøve, som kan dateres til efter o. 1468 (prøvenr. 41042029). Dateringen af korets tagværk bygger
på syv prøver, hvoraf den yngste er fældet o. 1500-10
(prøvenr. 41041089). Fra skibet er dateret ti prøver, og
fire af disse siger fældet o. 1500-10 (prøvenr. 41040019,
41040029, 41040049 og 41040069).
169
Næraae 12.
170
Kirkens arkiv. Synsprotokol.
171
NM; Marcussen 881.
172
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Den
tyske maler må være identisk med den Ludvig Bander,
der samme år malede en indskrift (†kalkmaleri nr. 5)).
173
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; RA.
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1. kontor.
Journalsager P 748 (1863).
174
Marcussen 875.
175
I en kvittering fra 1861 nævnes det, at kirkeværgen
Hr. Edsberg modtog betaling for at ‘gravere en plade,
som blev indlagt i kuglen på Frue kirkespir’ og ‘for en
kapsel til at lægge deri’. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Da
der er to plader fra dette år, er det usikkert, hvilken af
dem der er tale om. Det kan dog tænkes at være denne
plade, da han er nævnt i indskriften.
176
Tydet af Henrik M. Jansen 1988. Kirkens arkiv. Vor
Frue Kirke.
177
Næraae 32.
178
NM. Indb. ved J. Kornerup 1884.
179
Ove Petersen skriver i sin indberetning, at der var
to skjolde, men på Kornerups aftegning ses tre. Et
af skjoldene synes meget udvisket, hvilket kan være
grunden til, at Ove Petersen ikke omtaler det.
180
NM. Indb. ved J. Kornerup 1884; Marcussen 878.
181
Da Begtrup 1823 skrev om indskriften, var den allerede forsvundet. Han omtaler som den første, at teksten var malet på en †tavle i kirken, og udsagnet gentages af Johs. Olsen og Henrik M. Jansen. Begtrup 3 f.,
Olsen 71 f. og Jansen 1972 47 f. Der er dog formentlig
tale om en misforståelse.
182
Der er i de skriftlige kilder nogen forvirring omkring ophavsmanden til indskriften, og der anvendes
flere stavemåder. Resen, Fyn 245 (1677) gengiver ind
skriften uden at beskæftige sig nærmere med forfatterens identitet. I MarmDan 233 (1739) anføres, at
indskriften skyldes »Nicolaus Helvaderus«. I præsteindberetningen fra 1755 nævnes, at indskriften i nyere
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Fig. 107. Tårnets 1. mellemstokværk set mod nordøst med rester af senromansk gavludsmykning (s. 285) samt spor
af tårnets oprindelige †hvælv (s. 303). Foto Mogens Vedsø 2011. – First floor of the tower seen towards the north east
with remains of Late Romanesque gable decorations and traces of the original tower †vault.
tid var optegnet af »Heldevaderus, v. (dvs.) Hellevader«,
en præst ved Skt. Nikolaj Kirke. KB. Kallske saml 377.
4º. I DaAtlas III, 530 f. (1772) angives forfatteren som
»Hr. Nicol. Helvaderus«. Da L. P. Næraae 1763 efter
en kalkning af kirken lod versene nyopmale over sakristidøren, tilskrev han dem blot »Helvad:«. Næraae
3. Begtrup beskrev versene som en optegnelse fra
»den bekjendte Helvaderus i Christian den Fjerdes
Tid«. Begtrup 3. Det er muligvis dette, som har givet
anledning til, at Henrik M. Jansen angav forfatteren
som Niels Heldvad, Christian IV’s astrolog, der i perioden 1611-16 opholdt sig i Svendborg. Jansen 1972
47. Samme opfattelse kommer til udtryk i Otto Jonasen, Tre tårne og andre fortællinger fra Svendborg, Ringe
2000, 39 ff. Denne Niels Heldvad synes dog ikke at
have været i Svendborg, da indskriften blev opsat 1630.
Da forfatteren samtidig sættes i forbindelse med Skt.
Nikolaj Kirke, kan der være tale om Laurids Nielsen
Hellevad, som havde præsteembedet 1628-77. Årsagen
til, at en præst fra Skt. Nikolaj skulle opsætte vers i Vor
Frue, er dog uklar. Det kan skyldes, at Vor Frue Kirke
står på det sted, hvor man mente byen blev grundlagt.
183
Resen, Fyn 245 f.

Danmarks Kirker, Svendborg

184

Næraae 3.
NM. Indb. ved Lise Thillemann 2003; Olsen 98;
Olsen, I Jacob Madsens Fodspor 45. Sidstnævnte anfører
dog, at biskop C. T. Engelstoft besøgte kirken i 1855,
hvor arbejdet med at male blåt og gult pågik.
186
NM. Indb. ved Lise Thillemann 2003.
187
Marcussen 881.
188
Birthe Einer-Jensen, »Udsmykning«, Vor Frue Kirke.
Festskrift, advent 2004, 7 (kirkeblad).
189
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk. Inventarielisten omfatter også en ny og en gammel regnskabsbog, hvoraf den første kan være identisk med den
ældste bevarede regnskabsbog, dateret 1569 (LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.).
190
Jacob Madsen 196 f. I visitatsbogen er beskrivelsen og
den ledsagende tegning (fig. 13) af Vor Frue Kirke fejlagtigt anbragt under overskriften ‘Skt. Nikolaj Kirke’
og omvendt, jf. s. 274 samt s. 92 og s. 241 note 325.
191
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Første del af den ældste regnskabsbog fra 1569 (note 189)
rummer først og fremmest oplysninger om rettigheder
til jorder og begravelser m.m.
192
Poul Jacobsen Langelands indberetning er bevaret
185
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i afskrift i LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07,
samt i KB. GKS 2351. 4°. Gregers Hiorts indberetning
er bevaret i afskrift i KB. Kallske saml 377. 4°.
193
Næraae. I håndskriftet findes også et kort over byen,
der er gengivet på s. 69 (fig. 6).
194
Begtrup 54 ff.
195
Det samme gjorde sig gældende for Skt. Nikolaj
Kirke, jf. s. 170.
196
NM. Indb. ved Ove Petersen 1886; RA. Ministeriet
for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1. kontor. Journalsager
HH 1423 (1882); LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.
197
Jacob Madsen 196 f. påtaler ikke sidealtrene, sådan
som det var tilfældet mange andre steder.
198
NM. Forslag til indvendig istandsættelse ved arkitektfirmaet Clausen & Weber 2002.
199
For eksempler på gemmenicher i alterborde, se DK
Holbæk 1823 (Holmstrup Kirke) og DK Odense 1806
(†Gråbrødre Klosterkirke).
200
Avisudklip 14. maj 1960 i Svendborg Byhistoriske
Arkiv; NM. Indb. ved Karl Søndergaard Nielsen 1996.
201
Svendborg Amtstidende 22. dec. 1884.
202
LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.; Synsprot.
203
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
204
Den yngre gengivelse er udført efter Peter Candids
nadvermaleri (o. 1595) i Augsburg St. Ulrichs Kirke,
kendt gennem stik af Johan Sadeler og brugt i talrige
danske kirker, jf. også Erik Moltke, »Nogle malerier
i vore kirker og deres forbilleder samt lidt om Peder
Candid«, ÅrbOldkHist 1955, 105 ff.
205
Det vil kræve en nærmere undersøgelse at fastslå
præcis, hvilke elementer der hører til hvilket billede. I
den nuværende tilstand ses som nævnt to Kristusfigurer og i alt 18 disciple. NM. Indb. ved Karl Søndergaard
Nielsen 1996.
206
Billedet blev 1985 undersøgt med røntgen, jf. Henrik M. Jansen, »Omkring en genfunden altertavle«,
ÅrbSvendborg 1985, 47 ff. På samme tidspunkt blev
træet dendrokronologisk dateret til efter 1600. Niels
Bonde, »Dendrokronologi og kunsthistorie – datering
af et opstandelsesbillede fra Vor Frue Kirke i Svendborg«, ÅrbSvendborg 1985, 53 ff.
207
Emil Hannover, Maleren C. W. Eckersberg. En Studie
i dansk Kunsthistorie, Kbh. 1898 (nr. 351 og 357-58);
Jette Kjærboe, »C. W. Eckersbergs altertavler«, Kunstmuseets Årsskrift 1975, 133.
208
KB. Kallske saml 377. 4°. Det kan ikke udelukkes, at
opstandelsesmotivet var malet oven på et ældre, ukendt
motiv, sådan som det er tilfældet med (†)altermalerier
nr. 1-4.
209
Hannover (note 207) nr. 485-86; Kjærboe (note 207)
139 ff.).
210
En maler og snedker af dette navn udførte i perioden 1592-1632 altertavler og prædikestole til østjyske
kirker, men hvorvidt de to er identiske eller blot navnefæller lader sig ikke afgøre, jf. s. 243 note 351.
211
LAFyn. Fyns Guvernementsarkiv nr. 126. Diverse

1823-40. Forløbet omkring maleriets tilblivelse er beskrevet i Kjærboe (note 207) 132 f.
212
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve og Rgsk.; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
213
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Jf. også Kjærboe
(note 207) 133.
214
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Kjærboe (note 207) 133.
215
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Marcussen 875.
216
1855-56 modtog L. V. Berth 170 rigsbankdaler for
udført arbejde i kirken. Arbejdet er ikke beskrevet nærmere, men i betragtning af, at han få år senere udførte
malerier til prædikestolen (s. 352) er det sandsynligt,
at det omfattede malerierne til altertavlen. Endvidere
optræder fra dette år tre altermalerier i kirkens inventarlister, formentlig Den velsignende Kristus (*(†) nr.
5), der blev udtaget 1832, samt Moses og Aron (*(†) nr.
2-3). LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Olsen 98, Marcussen 875.
217
Menighedsbladet april 1960 (kopi i Svendborg Byhistoriske Arkiv).
218
Svendborg Amtstidende 22. dec. 1884; Marcussen 880.
219
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk.; Fyns
bispeark. Sunds Hrds. breve.
220
KB. Kallske saml 377. 4°; DaAtlas VI, 780. Alterkalke
udsmykket med apostelrelieffer kendes fra Hemmeshøj Kirke (DK Sorø 748 f.), Strø Kirke (DK Frborg
1494), Finderup Kirke (DK Holbæk 1169) og Undløse Kirke (DK Holbæk 377 med note 53), alle dateret til 1300-tallets første halvdel. Om alterkalke med
aposteldekoration, se også Aron Andersson, Silberne
Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert,
Stockholm 1956, 113 ff.
221
KB. Kallske saml 377. 4°. Agnus Dei-motivet var hyppigt forekommende på alterdiske i 1200- og 1300-tallet,
jf. Andersson (note 220) 126. Om brugen af emalje i
udsmykningen af altersølv, se samme 145 ff.; et eksempel på en alterdisk fra begyndelsen af 1300-tallet med
korslammet i en emaljeret medaljon ses på tavle 58
(Bälinge Kirke, Uppland).
222
Antagelig guldsmed Claus Hansen Haugaard i
Svendborg, jf. Bøje s. 143. I september samme år blev
han begravet i søndre korsarm. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
223
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk. Det
er uklart, om formuleringen omhandler et eller to †altersæt.
224
Fynsk kirkesølv 129.
225
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. På kalken skulle angiveligt være et uidentificeret mestermærke i form af en
lille kande, jf. Fynsk kirkesølv 30. Dette har dog ikke
kunnet konstateres.
226
Fynsk kirkesølv 30 f., 70 og 74.
227
Om ægteparret, se Gunner Rasmussen, »Henrich
Rasmussen Fich 1718-1802. Bygherre til Møllergade
60, Svendborg«, ÅrbSvendborg 1991, 74-83. Parret blev
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Fig. 108. Korets indre o. 1925 med †kalkmalede dekorationer. I Svendborg Museum.
– Interior of the chancel, c. 1925, with †mural decorations.
begravet i koret ved alterets sydside, Gertrud Andersdatter i 1800, Henrik Fich i 1802 (LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk. samt Svendborg Vor Frue Præstearkiv. Kirkebøger).
228
Indskriften afviger en smule på den anden stage:
»Henrich Fich Bager og Hustrue Giertrue Henrik
Fichs, haver givet til vor Frue Kirke 2 Sølv Lyse Stager
at sætte paa Alteret til en Admindelse efter deres Død
Svendborg Den 28 Septbr. 1793«.
229
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1853 havde kirkeinspektionen ønsket at sælge stagerne, da de var af en ‘simpel,

uskøn form’ og ‘aldeles ikke tog sig ud på alterbordet’.
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1. kontor. Journalsager E 799 (1853).
230
Anskaffet til kirken 1634 for 14 sletdaler, jf. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Fyns bispeark. Sunds Hrds. breve.
231
Rækken indledes af Peder Nielsen Skaaning, der
som 30-årig blev indsat i embedet 20. jan. 1628: »Gud
gifve mig sin Hellig Aands naade, til sit nafns Aere,
oc menighedens Salighed, for Jesu Christi Vor Herris
skyld, Amen«, og sluttes af Lauritz Pedersen Næraae,
der blev kaldet 1762. Skaanings efterfølger i embe-
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Fig. 109. Den velsignende Kristus. *(†)Altermaleri nr. 5, malet af C. W. Eckersberg
1825 (s. 332). Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2011. – Christ Giving His Blessing. *(†)
Altar painting no. 5, by C.W. Eckersberg, 1825.
det, Lucas Madsen Friis, har desuden gjort notater om
kirkens beholdning af bøger ( jf. note 235) og indført
en liste over kirkens præster siden reformationen. På
siden før Det Nye Testamente har han endvidere noteret følgende: »Denne er Wor Frue Kirches Bibel udi
Svendborrig: Det bekiender Jeg Underschrefne Lucas
Madtzsøn Friis med egen haand Anno 1662 Paa den
ix. søndag effter Trefoldigheds (27. juli) da ieg sang min
første messe, efter at Jeg Var Kaldet tilforne på Hellig
Trefoldigheds Søndag (25. maj) Enddog den vaar udlagt til min Hustrues Lod; O Uforsvarligt!« med tilføjelsen »Maa Jeg dog nøies, bekiender ieg g(amme)l 82.
29. Jan. Lucas Madtzs(øn) Friis«.
232
Avisudklip (uden proveniens) i NM.
233
Biblen er identificeret på grundlag af oplysninger
i Povl Otzen, »Illustrationerne i Frederik den Andens
bibel 1589«, Fund og Forskning XIII, 1966, 51-70, særligt s. 68.
234
Biblen blev først trykt efter Frederik II’s død 1588.
235
I biblen har sognepræst Lucas Madsen Friis anført
følgende (1662) »Och findes Her en Postilla Lutheri

med et Hvidt Sviine pergament uden om, Som och
hører Kirchen och præsten til, Umaculerit i alle maader for mig skall ochsaa blliffue effter mig« ( jf. note
231). Desuden findes forrest i Postillen en næsten udvisket indskrift, hvoraf den sidste del synes at kunne
tydes som »… Friis 1662«.
236
Næraae 31 efter en ældre kilde (LAFyn. Sunds Hrds.
Provstiark. Liber copiarum). Et eksempel på en bogsamling fastgjort med kæder kendes fra Kalundborg
Vor Frue Kirke (DK Holbæk 3175 ff.).
237
LAFyn. Fyns bispeark. Sunds Hrds. breve. Salmebogen blev genoptrykt mindst ni gange mellem 1569
og 1634, jf. Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog I, Esbjerg
2003, 71.
238
LAFyn. Pergamentfragmenter F 34. Arket, der er beskrevet på begge sider, har sandsynligvis været anvendt
som omslag.
239
I påsken 1675 var fire låse i koret blevet brudt op
af tyve, formentlig de låse på prædikestolen, lyseskabet,
bogstolen og de fattiges blok, som Christopher Klejnsmed reparerede 1677. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
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Præsteindb 1807, 235 f.; Begtrup 56.
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk.; Fyns
bispeark. Sunds Hrds. breve; Kirkeinsp.ark. Rgsk.
242
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; Anne-Grete
Thestrup, »Messehageler i Svendborg Provsti«, ÅrbSvendborg 1991, 104 og 107.
243
Thestrup (note 242) 107.
244
Thestrup (note 242) 114.
245
Alternativt Mattias.
246
Der er flere middelalderlige helgeninder af dette
navn, jf. Lexikon der Christlichen Ikonographie 7, Rom,
Freiburg, Basel og Wien 1974, sp. 72-81.
247
Næraae 10 f.; jf. også LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.;
DaAtlas VI, 782.
248
Jf. f.eks. de otte *helgenfigurer, o. 1500, fra en
kor- eller bispekåbe fra Odense Skt. Knuds Kirke
(DK Odense 563) samt en korkåbe med udsmykning
fra 1500-tallets første fjerdedel fra Århus Domkirke
(DK Århus 515). Fra domkirken i Uppsala er bevaret
en senmiddelalderlig messehagel med fem broderede
helgenfigurer, jf. SvK 231,V, 277 ff. Ingen af de nævnte
dragter fremviser dog en figurrigdom som †messehagelen fra Vor Frue Kirke. For flere eksempler, se Helen
Engelstad, Messeklær og alterskrud. Middelalderske paramenter i Norge, 1941, 121 ff.
249
Her er den senest omtalt 1774, jf. DaAtlas VI, 782.
250
Næraae 11.
251
Vor Frue Sogn Kirkeblad, aug.-nov. 2011, 2.
252
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Menighedsrådsark. Kirkeprot.
253
Samt fontene i Skt. Jørgens og Sørup kirker, hvis
kummer dog var højere. Høyen, notebog VIII, 1830, 7.
241
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254

Jf. Oscar Reutersvärd, Paradisets källa och de gotländska »Paradisfuntarna«. Ett bidrag till studiet av vattensymboliken på de medeltida dopfuntarna, Borås 1967. I præsteindberetningen 1755 er den beskrevet som ‘en stor,
udhulet sten’; KB. Kallske saml 377. 4°.
255
Brev fra Anna Helene Hall til Bertel Thorvaldsen
13. dec. 1842, hvori hun anmoder ham om at skænke
en ny døbefont til kirken. I Thorvaldsens Museum;.
http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/breve/m2
41842,nr.53?highlight=svendborg, besøgt 9. juni 2011.
256
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Trap 1. udg., 1,II, 684.
257
Fra Assens Kirke (Odense Amt) kendes en †døbefont af fajance, anskaffet 1842, men anderledes udformet.
258
Hver indskrift består af syv eller otte tegn, der gentages borten rundt. Tilsvarende indskrifter er afbildet
som fig. 11 (den inderste) og 14 (den yderste) i Helge
Kjellin, »Ornerade mässingsfat och deras inskrifter«,
Äldre kyrklig Konst i Skåne, Otto Rydbeck og Ewert
Wrangel (red.), Lund 1921, 201 ff. Det er ikke lykkedes at dechifrere indskriftens betydning; muligvis
er der tale om en gennem misforståelser korrumperet
udgave af en ældre remse, jf. samme s. 229 ff.
259
Motivet, der er sjældent forekommende, findes også
på dåbsfadene i Hørning og Tvilum kirker (DK Århus
3089 og 3425).
260
Muligvis for Asbjørn Jacobsen (Bøje nr. 1456).
261
Marcussen 873.
262
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Begtrup 56. 1842 er de beskrevet som ‘to udhulede kampesten’.
263
Høyen, notebog VIII, 1830, 1. Helt udelukkes kan

Fig. 110. Detalje af nodefragment, 1413 (s. 342). Foto Mogens Vedsø 2011. I LAFyn. – Detail of music manuscript,
1413.
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271

Næraae 9 f.
I marts 1862 modtog L. V. Berth 45 rigsbankdaler
for at have malet fire figurer ‘efter Thorvaldsen’ til prædikestolen, og H. Chr. Jacobsen fik 2 rigsbankdaler for
at have indsat malerierne i fyldingerne i prædikestolen
samt tillagt forgyldte lister. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
273
Således beskrevet i Svendborg Amtstidende 22. dec.
1884.
274
På Ove Petersens grundplan fra 1882 (fig. 22) fremstår prædikestolens opgang således lige i modsætning
til den nuværende let svungne. Der kan dog være tale
om en forenklet gengivelse.
275
Jacob Madsen 197.
276
Også 1832, 1845 og 1851 udførtes malerarbejde.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
277
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Stolestaderne i nordre
korsarm synes traditionelt at have været benyttet af fattige, jf. også Næraaes bemærkning om dette i forbindelse med flytningen af prædikestolen 1768 (s. 351). Ved
‘klostret’ hentydes til byens hospital, stiftet af Helvig
Hardenberg, enke efter Erik Rosenkrantz, i 1586 og
indrettet i den vestlige del af det nedlagte gråbrødreklosters nordfløj, jf. Olsen 222 ff.; Krongaard Kristensen
1994 (note 113) 49 f.
278
At dømme efter fig. 58 var stolen langs korets sydvæg opdelt i otte enkeltsæder, svarende til en plan fra o.
1760 over de senmiddelalderlige (†)korstole i Odense
†Gråbrødre Klosterkirke (DK Odense s. 1813). En tilsvarende middelalderlig oprindelse for degnestolen i
Vor Frue Kirke kan dog ikke påvises.
279
Marcussen 873; Hans Krongaard Kristensen, »Nedrivning af klosterkirken i Svendborg – og hvad der
blev bevaret«, ÅrbSvendborg 1996, 31.
280
‘På de to øverste stole ved koret står udhugget
Jesper Friis og fru Anne Hvide med deres adelige våben og årstal anno 1560’, jf. KB. Kallske saml 377. 4°;
DaAtlas VI, 781.
281
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Rudbek Gagge var gift med Sophie Christine Kaas (MurKaas), hvis forfædre årligt havde givet 7 mark til de
fattige ved blokkens åbning i kirken. Det kan være af
denne årsag, Rudbek Gagge mente sig berettiget til
stolen. I forbindelse med retssagen skulle han erklære,
om han ville afstå stolestadet eller indbetale ‘de resterende penge’ (uvist hvilke).
282
Som en del af betalingen indgik den forreste kvindestol i skibet, som hun hidtil havde benyttet, hvilket
gav anledning til en retssag ( jf. †herskabsstole ovf.).
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
283
Klostergården (også kaldet priorgården) var et
stenhus beliggende på det nedlagte gråbrødreklosters
grund nord for selve klostret. Krongaard Kristensen
1994 (note 113) 59 f.
284
Stolen er indirekte omtalt dette år, da kommerceråd
Baggesen lod stolen ved siden af den istandsætte til sine folk. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
272

Fig. 111. Medaljonhoved. Detalje af prædikestol (s.
348). Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2011. – Medallion
head. Detail of pulpit.
det vel ikke, at fragmentet er identisk med den sten
med skålgruber, som er indmuret i tårnet (s. 270).
264
NM. Johannes og Mattæus er udført efter de tilsvarende statuer i domkirken, mens Lukas og Markus har
forlæg i statuerne af henholdsvis Peter og Paulus, jf.
også DK KbhBy 1, 216 f. Forlægget for Kristus-figuren
kendes ikke.
265
Betydningen af de fire bogstaver lader sig ikke
umiddelbart opklare. Det kan være forkortelser for et
eller flere navne eller muligvis et ordsprog.
266
Formentlig har malerens navn været anført foran
årstallet, svarende til nr. 3.
267
1601 bevilgedes ægteparret fri begravelse op til muren i korets nordside, fordi de havde skænket kirken en
prædikestol. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
268
Ingeborg Rosenkrantz’ mødrene slægt kan ikke
identificeres ved hjælp af DaAdÅrb 1910 og 1985-87.
I DaAdÅrb VIII, 1914, 395, er Detlev Sesteds hustru
blot angivet som »Ingeborg N. N.«, mens han i DaAdÅrb XV,I, 1945, 148 anføres muligvis at have været
gift med »Ingeborg (von Ahlefeldt af Königsförde?)«.
Der er således tale om en i øvrigt ukendt datter af
Rosenkrantz-slægten.
269
Efter at den et par år tidligere var blevet brudt op, jf.
note 239. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
270
Næraae 9. Han tilføjer, at nordre korsarm efter prædikestolens flytning blev regnet for den fornemste, og
at der blev nyopført tre lukkede stole i den ( jf. †lukkede stole s. 357).
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Næraae 9.
Næraae 9 oplyser, at der efter prædikestolens flytning 1768 blev nyopført tre lukkede stole i nordre
korsarm (nr. 8-10).
287
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Helsingør Hospital
mistede ved afståelsen af Skåne 1658 en stor mængde
gods og fik som erstatning lov til at indsamle penge i
alle kirker. Erik Nørr, Præst og Administrator. Sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800 til
1841, Kbh. 1981, 311.
288
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Marcussen 873.
289
Svelledørene, der oprindelig var hængslede låger,
omdannedes 1981 og 2006. Ved den seneste omdannelse udførtes dørene som vertikale svellejalousier.
290
If. meddelelse fra orgelbyggeriet.
291
Faaborg Folketidende 18. maj 1957.
292
Bygningsåret er ubekendt, men kan anslås til perioden o. 1980. If. meddelelse fra P. G. Andersen & Bruhn
har orglet tidligere været i privateje.
293
Trinbetjente låger.
286

Fig. 112. Pengeblok nr. 4, 1884 (s. 359). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Poor box no. 4, 1884.
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I regnskabsoplysninger vedr. diverse reparationer af
orglet omtales ‘manualet’ flere gange, og intet tyder på,
at der har været mere end ét manualværk.
295
DaAtlas VI, 781.
296
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Dulcianstemmens placering i pedalet fremgår af en regnskabspost 28. marts
1763. Sammesteds ses det, at pedalet også rummede en
Gedakt 16 Fod. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
297
Antagelig Hannibal Nielsen Fischer i Skårup.
298
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Ar
bejdet, der bl.a. indebar flytning af bælgene til et nyindrettet ‘orgelloft’ i tårnet eller på våbenhusloftet, udførtes i flere etaper og blev synet to gange; muligvis
påbegyndtes det allerede 1773.
299
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ditlev Friis (17671812), urmager og klaverbygger, var organist i Svendborg 1796-1812, jf. Dorthe Falcon Møller, Danske Instrumentbyggere 1770-1850, Kbh. 1983, 149.
300
De 45 piber svarer til manualomfanget C, D, E, F,
G, A–c'''.
301
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Muligvis er dette den
komplette disposition for orglets manualværk. Det
fremgår af regnskabsposterne, at orglet kun havde ét
manual. En cymbelstjerne i orgelfacaden forgyldtes
1820.
302
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
303
Basunen blev belagt med filt under bladene for at
gøre tonen blødere.
304
Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944, 5. udg.
1953.
305
Organist- og Kantorembederne, 1. udg. 1906.
306
Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927.
307
Manual II’s svelleindretning, der var en selvfølgelighed i denne orgeltype, nævnes ikke i dispositionsoptegnelsen.
308
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; KglBygnInsp.
ark. Kirker på Fyn.
309
Organist- og Kantorembederne, 5. udg. 1953.
310
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1.
kontor. Journalsager HH 1423 (1882). Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.
311
LAFyn. Fyns bispeark. Sunds Hrds. breve 1541-1721.
Dersom man har aflønnet en musiker (f.eks. en stadsspillemand, en skibstrompeter eller en latinskoleelev)
for at blæse basun ved højtiderne, kan det have været
en forudsætning, at kirken stillede instrumentet til disposition.Ved tårnblæsningen har basunen sandsynligvis
spillet sammen med et eller flere andre blæseinstrumenter.Tak til seniorforsker, dr.phil. Jens Henrik Koudal for oplysninger vedr. tårnmusikken.
312
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. ‘De nye salmer’ hentyder til salmerne i den såkaldte Kingos salmebog, udgivet 1699, som efter en forordning samme år skulle
bruges og følges til gudstjeneste overalt. Kjærgaard
(note 237), 109 ff.
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Carl Rohl-Smith udførte i årene 1883-84 en statue
af Johannes Døberen til Frederiks Kirke i København
(DK KbhBy 5, 712).
314
Nogle affaldne arme fra lysekronerne opbevaredes
endnu i 1870’erne hos kirkeværgen. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
315
Marcussen 881; LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
316
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; KB. Kallske saml 377. 4°.
317
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Tilsvarende lysearme findes i bl.a. Horsens Klosterkirke (DK Århus
5889).
318
Dette år repareredes en lysearm ‘på Herrens alter’.
Armen omtales kun denne ene gang, og der kan muligvis være tale om en fejlskrivning for lysearmen ved
prædikestolen. Det kan dog ikke udelukkes, at der har
været en i øvrigt ikke omtalt lysearm ved eller på alteret. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
319
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; Thalund, Kirkeskibe 78.
320
Thalund, Kirkeskibe 78.
321
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; KB.
Kallske saml 377. 4°; DaAtlas VI, 781.
322
KB. Kallske saml 377 4°. Hiort havde dog ikke fundet nogen, ‘som ville ære gaven med et vers’.
323
LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.; Marcussen 879
f.
324
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk.; Jacob
Madsen 197. I forbindelse med sit besøg i Tved Kirke
anførte sidstnævnte (s. 204), at de klokker, der havde
hængt i Tved Kirkes tårn, var flyttet til Svendborg, da
landsbykirken i 1550’erne blev dømt til nedrivning, jf.
også s. 261 og note 31. Det kan således ikke udelukkes,
at en eller begge de middelalderlige klokker oprindelig
har hængt i Tved Kirke.
325
Uldall, Kirkeklokker 149 f. (nr. 702). Klokker af
denne, måske nordtyske støber, findes i Nyborg Vor
Frue Kirke og Ærøskøbing Kirke samt i kirker på Lolland og Falster. To af disse er daterede, nemlig klokken
i Kettinge fra 1407 (DK Maribo 1098) og klokken i
Sakskøbing fra 1422 (DK Maribo 151).
326
Uldall, Kirkeklokker 149 ff. Tolkningen indebærer, at
forkortelsen for Baltasar, »ltb«, delvis må læses bagfra.
327
Uldall, Kirkeklokker 149 beskriver mønterne som en
større mønt uden kendeligt stempel, en nordtysk brakteat fra o. 1380-1480 og to korshvider fra Christian I’s
regeringstid (o. 1450).
328
Uldall, Kirkeklokker 117 (nr. 701).
329
Tilsvarende relieffer findes på de fire andre kendte
klokker fra Povl Grydestøber, i hhv. Skovby og Guldbjerg kirker (Skovby Hrd., Odense Amt) og i Gauers
lund og Skærup kirker (Holmans Hrd., Vejle Amt).
Uldall, Kirkeklokker 115 ff. Det sidste af de fire relieffer,
en biskop med krumstav, er bestemt som et pilgrimstegn fra et uidentificeret valfartsmål, jf. Niels-Knud
Liebgott, »Afstøbninger af pilgrimstegn på danske middelalderlige kirkeklokker«, ÅrbOldkHist 1971, 232 f.
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Olsen 99.
Baltzer Melchior havde indtil 1660 værksted i
Flensborg, hvorfra han leverede klokker til sønderjyske
kirker (DK Sjyll 2922); siden virkede han i Nørrejylland, jf. Nyrop, Kirkeklokker 313.
332
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Høyen, notebog VIII, 1830, 1. Om støberen, der har
leveret et stort antal klokker, se Nyrop, Kirkeklokker
130 ff.
333
Med tilføjelsen, at den tidligere havde været brugt
til ‘at ringe i prædikestol med’. KB. Kallske saml 377.
4°. Betegnelsen ‘pinkeklokke’ refererer antagelig til en
klokke, der særligt benyttedes ved kimning.
334
KB. Kallske saml 377. 4°; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
335
Povl Chr. Balslev, »Musik og instrumenter i Vor
Frue Kirke«, Vor Frue Kirke. Festskrift, advent 2004, 13
(kirkeblad).
336
Stiftsavisen, sept. 2009, 14 f.
337
Balslev m.fl. (note 163) 22.
338
Svendborg Byhistoriske Arkiv. Vor Frue Kirke; Kirkens Arkiv. Vor Frue Kirke.
339
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Jacob Madsen 197.
340
Anne Riising og Mogens Seidelin (udg.), Biskop
Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, Odense 1991, 6.
341
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det er uvist, om parret
benyttede sig af muligheden.
342
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Sunds Hrds. Provstiark.
Rgsk. Ægteparret er begravet i Fodslette Kirke (Langelands Sønder Hrd).
343
Begtrup 55. Marcussen 873 anfører dog, at et gammelt epitafium af træ blev bortsolgt 1848. Beslutningen om at kassere epitafierne fremgår ikke af kirkens
regnskaber.
344
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Om genanvendelse af
gravsten generelt se Vibeke Michelsen, »Genbrug af
gravsten«, Kirkens bygning og brug, 181 ff.
345
Prip havde set brudstykker af stenene ved en svinesti og anvendt som trappetrin rundt om i byen. RA.
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1. kontor.
Journalsager HH 1423 (1882).
346
I sin beretning om restaureringen omtaler Ove Petersen dog kun en enkelt af disse sten (nr. 5). NM. Indb.
ved Ove Petersen 1886.
347
Thomsen (note 35), 9.
348
KB. Langebeks excerpter 67. 4°; LAFyn. Topografica. 6.
Præsteindb. 1706-07 (KB. GlKglSaml 2351. 4°).
349
Dette år nævnes, at kirken kun rummer tre epitafier
(nr. 2-4). KB. Kallske saml 377. 4°.
350
KB. Kallske saml 377. 4°; LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07 (KB. GlKglSaml 2351. 4°).
351
MarmDan 234.
352
Olsen 98.
353
Indskriften er gengivet efter Søren Abildgaards
afskrift 1761 (fig. 97a). Chr. Axel Jensen identificerer
stenen som tilhørende Anders Madsen Bølle, men det
forhold, at mandsnavnet på stenen er helt udslidt, li331

noter

393

Fig. 113. Tårnur, 1884, udført af tårnurmagerfirmaet Bertram Larsen, København (s. 366). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Tower clock, 1884, made by the tower clock firm Bertram Larsen, Copenhagen.
gesom det ene våbenskjold er tomt, gør dog identifikationen usikker. I Gravsten I, 44 og II, 168, anfører
samme fejlagtigt, at stenen findes i Skt. Nikolaj Kirke,
mens den i hans håndskrevne notater i NM korrekt er
placeret i Vor Frue Kirke.
354
Muligvis for Bild eller Strangesen, jf. også Krongaard
Kristensen 1996 (note 279), 34.
355
Jfr. Søren Abildgaards notat under hans tegning af
gravstenen (‘ligger i Klosterkirken i Svendborg, nederst
i den mellemste gang’). Jf. også Poul Grinder-Hansen,
Søren Abildgaard (1718-1791). Fortiden på tegnebrættet,
2010, 409 (kat.nr. 360).
356
Angiveligt skal fem gravsten være flyttet fra †Klosterkirken til Vor Frue Kirke, jf. Johs. Lindbæk, De
danske Franciskanerklostre, Kbh. 1914, 156. Disse kan
dog ikke identificeres blandt kirkens nuværende gravminder, der, med stenen over Anders Madsen Bølle
som undtagelse, formentlig altid har været ved Vor
Frue Kirke. Jf. også Krongaard Kristensen 1996 (note
279), 33 f.
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Korrespondance i NM.
Mette Axelsdatter Kruckow var gift med Benedict
von Deden. Af kirkeregnskaberne fremgår, at hun i
1613 betalte 2 daler for hans begravelse; måske i †begravelse nr. 1, hvor andre medlemmer af Deden-slægten blev gravsat. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
359
Angiveligt pålagt af en kirkebetjent, jf. Marcussen
878.
360
En unavngiven, i Odense virkende stenhugger. For
eksempler på Anonymens arbejder se Jensen, Gravsten
II, 93 ff. samt Odense Vor Frue Kirke og Middelfart
Kirke (DK Odense 1153 og 2339).
361
NM. Besigtigelsesrapport 2003; Forslag til indven
dig istandsættelse ved arkitektfirmaet Clausen & We
ber 2002.
362
Magdalene Sandbergs mødrene våben er således
mod sædvane placeret til heraldisk højre (dvs. til venstre for iagttageren). Om andre eksempler på denne
praksis samt betydningen heraf, se Birgitte BøggildJohannsen, »Heraldik og stærke kvinder«, Nyt (Natio358
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nalmuseet) 105, december – januar – februar 20042005, 20 f.
363
Dette år blev figurerne på stenen delvis aftegnet af
N. L. Høyen (notebog VIII, 1830, 1).
364
NM. Indb. ved J. Kornerup 1884; Svendborg Amtstidende 2. maj 1884 (afskrift i Svendborg Byhistoriske
Arkiv) og Dagbladet 5. maj 1884.
365
Muligvis »SPD«.
366
Der blev betalt 4 rigsdaler for at lægge en ny sten på
graven. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
367
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Svendborg Vor Frue Præstearkiv. Kirkebøger.
368
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Svendborg Vor Frue Præstearkiv. Kirkebøger.
369
Den vigtigste kilde til begravelserne er kirkens
regnskaber, men det fremgår langtfra altid, om en begravelse er muret eller ikke. Ej heller er det altid entydigt, hvilken muret begravelse der er tale om. Således
nævnes det i regnskabet for 1675-77 uden nærmere
specifikation, at der blev åbnet en begravelse til afdøde
Baltzer von Milheims hustru Malene. I 1690 blev en
Baltzer Mikkelsens begravelse repareret, idet der blev
lagt to brædder over den, og murermesteren fik betaling for at tillægge den og opmure alterfoden, i 1702
blev der betalt for at åbne Peder Christiansens gravsted
i kirken, og i 1716 blev Casper Flindts hustru, Maria
Johansdatter, nedsat i en muret begravelse. 1772 betalte madam Melchior for at få åbnet en begravelse i
koret, og 1773 blev Morten Flindts enke nedsat i en
begravelse i koret. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
370
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Rgsk. Priserne for
begravelser var således lidt lavere end i byens anden
sognekirke (sml. s. 225). 1741 var taksterne fortsat 10
rigsdaler i skibet og 6 i tværgangen, og det nævnes, at
den tidligere rektor ved den latinske skole fik 4 rigsdaler af hver begravelse; en ordning, kirkeværgen ønskede ophævet. RA. DaKanc. D 24. Fynske og smålandske
tegnelser (24. april 1741).
371
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Det
fremgår ikke af regnskaberne, hvor i kirken præsterne
blev gravsat.
372
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Det
kan ikke afgøres, om ‘benkisten’ i denne sammenhæng
betegner et egentligt benhus eller blot et skrin, hvor
knoglerne blev samlet ved en gravs genbenyttelse, jf.
Kai Uldall, »Benhus og benkiste«, NMArb 1950, 169
ff.
373
Svendborg Amtstidende 2. maj 1884 (afskrift i Svendborg Byhistoriske Arkiv); Dagbladet 5. maj 1884 (avisudklip i NM); NM. Indb. ved Ove Petersen 1886.
374
En undersøgelse af skelettet i forbindelse med dets
flytning fra †Klosterkirken til Vor Frue Kirke havde
bestemt det til at være af en 50-60-årig mand, og
dermed afvist, at det kunne være hertug Abels skelet.
Alligevel blev det genbegravet i Vor Frue Kirke. Nor-

disk Tidsskrift for Oldkyndighed 3, 1836, 315 f. Ved restaureringen 1884 blev skelettet gravet op og lagt i en
kiste, som blev nedgravet foran stolerækken i søndre
korsarm, jf. indb. ved Ove Petersen 1886 i NM. 1888
foranstaltede Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, at skelettet blev taget op og undersøgt på ny;
også denne undersøgelse konkluderede, at der var tale
om skelettet af en ældre eller gammel mand. Skelettet blev derpå genbegravet på samme sted i et nyt, ca.
2 alen bredt, muret og hvælvet rum. Ministerialtidende
1888, i NM.
375
Det kan ikke udelukkes, at der har været flere
murede begravelser end de her anførte, ej heller, at de
ikke stedfæstede begravelser er identiske med nogle
af de andre. Opslag i kirkebøgerne for Vor Frue Sogn
kan muligvis bidrage til at kaste lys over begravelsernes historie, men det har ikke været muligt at foretage en systematisk gennemgang i denne sammen
hæng.
376
KB. Kallske saml 377. 4°. Stürup var beslægtet med
von Dedens familie, jf. ndf.
377
Svendborg Amtstidende 2. maj 1884 (afskrift i Svendborg Byhistoriske Arkiv); Dagbladet 5. maj 1884 (avisudklip i NM); NM. Indb. ved Ove Petersen (1886).
378
Corfitz Huitfeldt var gift med Magdalene Baad
Jensdatter, enke efter Hans Petersen von Deden, en
bror til Benedict von Deden (gravsten nr. 4).
379
LAFyn. Svendborg Vor Frue Præstearkiv. Kirkebøger.
380
En afskrift af pladen blev indsendt til NM.
381
NM. Indb. ved Ove Petersen 1886. Karen Sparre var enke efter Peder Eggertsen Sandberg (†1609).
Samme år omtales ‘salige Peder Eggertsens lejersted i
korets sydside op til alteret’, hvor hans enke også kunne få plads, om hun ønskede det (LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.); selv synes han dog at være blevet gravsat i Skt.
Nikolaj Kirke (s. 217). Han var fætter til Magdalene
Nielsdatter Sandberg, der sammen med sin ægtemand
havde en begravelse i koret (nr. 1), og det kan vel heller ikke fuldstændig udelukkes, at det var der, Karen
Sparre blev nedsat.
382
Svendborg Amtstidende 2. maj 1884 (afskrift i Svendborg Byhistoriske Arkiv).
383
Beslagene er beskrevet dels som »udformet som
»engelhoved[!]« med krone« (NM. Forslag til indvendig istandsættelse ved arkitektfirmaet Clausen &
Weber 2002), dels som »en engel og en strålekrans«
(NM. Besigtigelsesrapport 2003). Formentlig er der
tale om kisteornamenter af den fra tiden o. 1650-1750
velkendte type, jf. f.eks. DK Odense 877 ff. og DK Århus 5587 ff. og 5966 ff.
384
Lignende skjolde var ophængt i Skt. Nikolaj Kirke,
jf. s. 230.
385
I Svendborg Museum er registreret to mindeskjolde, hhv. med inv.nr. 15.197 og 26.459.Til begge inventarnumre knytter sig det samme fotografi.
386
Olsen 100.
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church of our lady
ENGLISH SUMMARY

HISTORICAL INTRODUCTION.The church
is on a hill north of the market square of the medieval city. The oldest parts of the building still
standing were built in the first half of the 13th
century. The church is mentioned for the first
time in 1337 in connection with the institution
of a requiem mass, and it is evident that it was
a parish church like the city’s other church, St
Nikolaj (p. 251). The same source states that the
church was consecrated to Our Lady (Vor Frue).
According to a later tradition it was built on the
ruins of the castle ‘Swineburgh’, which may have
been destroyed in 1253; but archaeological investigations are thought to have disproved this.
In the Late Middle Ages and during the Re
formation, the Church of Our Lady appears to
have been the most important of the two parish
churches. At the end of the 17th century both
buildings are said to have been in great disrepair,
and in the 18th century the Church of Our Lady
was repaired repeatedly. In 1884 the church was
subjected to a major restoration by the architect
Ove Petersen, and in 2003-04 a restoration of the
interior of the church was carried out.
In 1541 Egense Church was annexed to Our
Lady, and at one point Tved Church must also have been subordinated to it. In 1554 Tved
Church was closed and the congregation was
enjoined to go to Our Lady, but in 1558 it reopened as an annexe to Skårup. In 1987 Fredens Parish was separated from Our Lady Parish.
The advowson presumably belonged, as usual, to
the Crown. From 1541 on, the parish priest or
his curate had to preach in the †abbey church
(†Klosterkirken) every Wednesday (cf. p. 74).This
stipulation was maintained until 1680, when the
curacy at the Church of Our Lady was discontinued and the incumbent was relieved of the
preaching duty.

MEDIEVAL ALTARS ETC. Written sources
from the Late Middle Ages and the period immediately after the Reformation mention eight
altars besides the high altar and a chapel of rest.
The high altar was probably consecrated to Our
Lady. At least four, perhaps five of the known
altars were associated with guilds in the town.
The St. John Altar was established by the guild
of goldsmiths, strapmakers and swordmakers and
was in the southern side of the church, presumably in the south transept. The St. Anne Altar
was founded by the guild of mercers, the St.
Canute Altar was associated with the guild of St.
Canute; and the Colloquium Altar or Holy Trinity
Altar was founded by the Colloquium Guild.The
Holy Cross Altar may have been associated with
the city’s »Skt. Hjælper« (St Helper) Guild. In addition there were the Mary Magdalen Altar, the St.
Peter Altar and the Lady (Virgin Mary) Altar and
Chapel of Rest. The last of these presumably took
the form of a separate room in the church where
the altar had been erected.
SURROUNDINGS OF THE CHURCH.The
Church of Our Lady is situated on a high hill
north of the old market square Torvet.The hill is
the highest point in the town, and slopes steeply
down towards all four points of the compass.
The church was centrally placed in the medieval city.
The north-south main street of the medieval
city, Møllergade, ran immediately east of the
Church of Our Lady.To the south lies Torvet, the
square which has existed at least since the Late
Middle Ages, inasmuch as the establishment of
the square is mentioned in 1527. A house complex lying west of the Church of Our Lady and
adjacent to the street is mentioned in 1485. This
street must be the present-day Fruestræde.

396

svendborg · CHURCH OF OUR LADY

The surrounding buildings are down along or
below the hill at slightly varying distances from
the church. The square lies as an open space
south of the church and is surrounded by buildings from the end of the 19th century and the
beginning of the 20th century.
According to a lost inscription from the 17th
century in the Church of Our Lady, King Svend
Tveskæg (Sweyn Forkbeard) founded Svendborg
on the hill where the church now stands. This
statement was interpreted for many years as referring to the castle ‘Swineburgh’. It is thought
to have been destroyed in 1253, and the Church
of Our Lady was thus thought to have been built
immediately afterwards. Archaeological excavations in 1972 and 1985 both on and below the
hill have been unable to confirm this. However,
soil removals from the hill in 1848 and 1884 have
destroyed much of the potential for seeing traces
of older features.
THE †CHURCHYARD.The sources for the size
of the churchyard in the past are very few, in terms
of both written and archaeological evidence. Its
demarcations are known, since the churchyard
was closed down in 1821, and it is possible that
this was also the medieval area. At all events, no
burials have been noted outside this area.The medieval churchyard was in that case limited to the
area around the church on the hill itself.
After burials in the church interiors were pro
hibited in 1805, an area in the southern part of
the town was chosen for the cemetery Assistens
kirkegården, which was consecrated in 1821.
Nevertheless a few burials apparently took place
in the old churchyard as late as 1841. However, a
price four times the normal one had to be paid.
Enclosures and entrances. Towards the south
there is a boulder dike that forms the transition
between the church hill and the lower-lying
square. The dike was erected in 1921 in connection with the construction of the stairway Wessels Trappe. A fragment of a Romanesque tombstone (fig. 96) and a foundation stone were set in
the dike.
In Resen’s view of Svendborg from 1677 (fig.
7) the Church of Our Lady is surrounded by a

†churchyard wall which encloses an almost rectangular area. This wall was later repaired many
times, just as some of it was replaced. It is mentioned for the first time in 1675.
In that year too an entrance to the churchyard
in the form of a †church portal out to the square is
also mentioned. At the end of the 17th century
it seems that there were three entrances to the
churchyard – probably entrances to the north,
south and east. Later there was probably also one
to the west.
Buildings in and around the churchyard. North
west of the church lies the church hall, housed
in a building from 1900 with an extension from
1986.
†Buildings in and around the churchyard. The †rectory is mentioned in 1558, but its location was
not known until the 18th century, when it was
in the street Fruestræde on the site where the
school Borgerskolen was later built. It was refurbished in 1714-15, but in 1741 it was said to be
so dilapidated that it had to be rebuilt. The new
rectory was 14 bays long and in two floors with
the gable towards the street. In 1823 it was in
great disrepair. A new rectory was built in 1853
in Fruestræde. It is described in 1924 as twowinged and built in brick with a tiled roof. The
facades were plastered.
The †city hall is not mentioned with any certainty until 1469. Its location at that time is not
known, but in 1527 it was on the square Torvet
immediately south of the Church of Our Lady.
This city hall probably stood until 1576, when
the erection of a new one began in about the
same place. It is presumably seen in Resen’s view
of Svendborg from 1677, and in 1823 it is described as built in half-timbering in two floors. In
1829 a new city hall was built on Torvet, and the
next year the old one was demolished. The new
city hall on Torvet stood until 1882.
Several small buildings which must be assumed
to have been in the churchyard or its immediate
vicinity are mentioned just once. In 1684-85 materials were purchased for a †charnel house, possibly the one that is mentioned in 1699 as being
in great disrepair. The last mention of a charnel
house is in 1913. After the closing-down of the
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churchyard a †round summerhouse, mentioned in
1838-39, was built. Finally, in 1871, a †coalhouse is
mentioned.
BUILDING.The Church of Our Lady in Svendborg is a Late Romanesque brick church, origi
nally two-aisled and vaulted with four almost
square vaults in two rows. To this nave belonged
a †chancel, which was slightly narrower than the
nave. Presumably in the second half of the 14th
century, this chancel was replaced by a long nave
in two bays. Shortly after the erection of the long
nave, in the second half of the 15th century, two
transepts were added as extensions of the western bay of the chancel, which now became the
eastern bay of the nave.The four bays of the nave
were then given new vaults. In the Late Middle
Ages, a †sacristy, tower and porch were added.
The preserved part of the Late Romanesque
church from the first half of the 13th century,
which seems so far to have been the first church
on the site, is now much influenced by a restoration done in 1884. The intention was actually to
preserve the original church as much as possible,
but large parts of the masonry were faced and
many traces of the old church were lost. On the
same occasion the sacristy on the north side of the
chancel was torn down and a new one was built.
The Late Romanesque Church of Our Lady,
like the St Nikolaj Church, was part of an area
around the Baltic shores with a common idiom
in brick architecture. Our Lady has simpler decorations than St Nikolaj; on the other hand, the
flat rafter frieze on the south facade and the west
gable is not directly known from other locations
in Denmark (fig. 26-27).
Medieval alterations and additions. Presumably in
the 14th century, the Late Romanesque chancel
was demolished and replaced with a long chancel,
which was as wide as the old nave.The two chancel bays probably both had vaults with the same
design as the one that still exists in the present
chancel.
In the second half of the 15th century the process continued with the north transept and then
the south transept, transforming the building into
a cruciform church. The transepts differ from
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each other in many ways, and in the details the
north transept is closer to the chancel than the
south one.
In the Late Middle Ages, concurrently with the
building of the transepts or shortly afterwards, the
existing vaults in what were now the four bays of
the nave were installed. At this time the west bay
of the chancel came to form the east bay of the
nave.
Also in the Late Middle Ages, a †sacristy was
built on the north side of the chancel, as well as a
western tower and a porch on the south side of the
nave. In 1768 the tower was given a new spire
which still exists today. The porch was in use until 1863 as the main entrance to the church. In
that year a new main entrance was established
through the tower, and the porch was furnished
as a mortuary chapel.
There are no visible traces of the original doors,
which were towards the north and south at the
western end of the nave. We do not know when
the church was first given ogival windows instead of the original round-arched ones. At least
one round-arched window was still in use when
the porch was built in the Late Middle Ages, but
the others had probably already been converted
into Gothic windows. Whether it was these windows that were still preserved at the time of the
restoration in 1884 is not known.
Ove Petersen’s major restoration in 1884 (fig. 23).
With this restoration the whole nave and much
of the rest of the church was faced, and new, larger pointed-arched windows were installed. It was
thought that the presumably Late Medieval sacristy was in such poor condition that it had to be
torn down. A new sacristy with a different design
and a larger area was built. The traces that had
been found of the original Late Romanesque
windows were reconstructed, but unfortunately
not correctly. Remains of an original vault were
preserved above the Late Medieval vaulting. The
extensive restoration has made it difficult to date
the church and give an account of its construction history, because only a few original traces
remain.
Restoration 2003-04 by Bendt Longmose Jakobsen,
Clausen & Weber A/S. During a major restoration

398

svendborg · CHURCH OF OUR LADY

of the interior the walls were cleaned and then
limewashed again. Today they appear entirely
white with no decorations.
Wall paintings. In several places in the church,
the restoration of 1884 revealed traces of wall
paintings from various periods. They were not
considered worth preserving, and instead new
decorations were done for the vaults both in
1884 and later. These can no longer be seen.
Stained glass. In the chancel there is stained glass
from 1973 by Sven Havsteen-Mikkelsen. Both
transepts have a stained glass work in the gable
from 2004 by the Faroese artist Tróndur Patursson.
FURNISHINGS. Most of the furnishings come
from the restoration of 1884, and only a small
part of the older furnishings is still preserved.
From the Middle Ages two bells are preserved;
they may not have come to the church before the
mid-16th century.We know from written sources
that the church had an †altarpiece with a carving
of Christ on the Cross, and that a Romanesque
†font stood in the tower interior. The church also
owned an ornate embroidered †chasuble.
In 1560 a set of emblazoned †family pews for
Jesper Friis and Anne Hvide were set up immediately in front of the entrance to the chancel, and
in 1577 the nave was furnished with ordinary (†)
pews. A number of gables and doors from these,
along with similar pieces from the first half of the
17th century, were re-used as wall panels in the
sacristy. The transition between chancel and nave
was marked by a †chancel screen, first mentioned
in 1589, but possibly older.The pulpit from 159799 was donated by Detlev Sested and Ingeborg
Rosenkrantz and was set up on the western pillar
in the opening to the north transept. In 1600 the
alderman Poul Pedersen and Maren Hansdatter
donated a †font screen, which was set up around
the font, which was perhaps in this connection
moved to the north transept. In 1604 a new altarpiece was procured. The original (†)altar painting
of the Institution of the Eucharist hangs in the
sacristy; in 1824 it was replaced with a painting
by C.W. Eckersberg, donated by Prince Christian
Frederik.

In the 17th and 18th centuries the church received a number of smaller furnishing items in
the form of textiles, altar plate and baptismal
equipment as gifts, from among others members
of the local nobility. A new bell came in 1656.
In 1694-96 the lighting in the church was substantially improved when three married couples,
Anders Poulsen and Ellen Clausdatter, Christen
Rasmussen Bierg and Karen Jørgensdatter, and
Mads Andersen Bang and Magdalena Jacobsdatter, each donated a 16-armed †chandelier that was
hung in the chancel and nave. The church further received an †altar rail from the first of these
couples, and in 1702 it was given its first †organ.
In the 18th century the church interior was also
influenced by the installation of several †closed
pews in the transepts and the western end of the
nave, while in 1737 a †gallery was set up above
the entrance in the south transept. In 1745-46
the (†)paintings of the altarpiece were renewed,
and in 1768 the pulpit was moved to its present
position on the north pillar of the chancel arch.
The furnishing of the church interior at this time
is in fact evident from a plan from 1771 (fig. 58).
In the first half of the 19th century there were
very extensive modernizations of the furnishings. In 1820 the chancel screen was removed, in
1825-32 the altarpiece was furnished with new
paintings, and the altar rail was renewed. In the
first half of the 1840s the pulpit was much modernized with among other things new stairs and
a rebuilt canopy; the Baroque chandeliers were
replaced with new ones, and in 1848 came a †font
of faience as well as a new †organ, built by Peter
Mortensen Gudme, Svendborg. The same year
the †font screen, the †family pews and the †gallery
were dismantled, as was a medieval †celebrant’s
chair from the †Abbey Church, which had been
set up in 1828 in the porch.
In the major restoration of 1884 large parts of the
furnishings were renewed. The font was made by
the sculptor Otto Evens and paid for by the county
prefect Count L. F. H. Brockenhuus-Schack along
with the related baptismal dish, while the chalice
and paten were donated by a circle of freemasons.
The altar rail, the pews and the chandeliers etc.
also come from that year.

english summary

In the 20th century the furnishings were supplemented with a number of small objects including two church ships; the chasubles too are
all from this century. In 1958 the organ was replaced.
The present-day colour scheme comes from
the restoration of 2003-04. The altarpiece and
pulpit are in brown and yellow colours, with
rich gilding on a black ground, the latter with
polychrome details, while the pews are painted
a deep purple, almost black colour. We do not
know much about the older colour scheme. In
the first half of the 19th century the pulpit and
altarpiece were painted white with gilt details; in
the major restoration of 1884 both were cleaned
off. In 1960 the furnishings were painted in grey
and blue.
DESCRIPTION. In the following the most important furnishing items will be described in the
same order as in the Danish text with figure references in brackets.
The communion table (fig. 60) is from 1884 with
a tabletop of oak. It is clad in panelling from
2003-04.
The altarpiece (figs. 61-65 and 109), which is of
the ‘catechism’ type, is from c. 1604 with paintings by C.W. Eckersberg from 1824-25.The other
panels are filled with inscriptions from the New
Testament, made during the restoration of 200304. From the original decoration four (†)altar
paintings have been preserved, one of which, with
a Last Supper subject, has been hung in the sacristy, while the other three are in the Svendborg
Museum.
Altar plate (fig. 68-72).The church has two chalice and paten sets. One was made in 1842 by Johan
Frederik Edsberg, Svendborg, from a presumably
medieval set. The second was made in 1884 by
Jacob S. Prahl, Copenhagen, and donated by a
circle of freemasons together with a wafer box and
an altar jug. The church also has a wafer box from
1700, made by Nicolai Knudsen, Copenhagen,
and donated by the customs official Johannes
Nielsen Friis. One chalice and paten set for the sick
is from 1617 and was donated by the alderman
Hans Richartsen and Abel Jespersdatter; the sec-
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ond is from 1986 and was made by T. LinderMadsen,Viby Sj.
The altar candlesticks (fig. 73), from 1793, of silver, were made by Ole Rye Lindal, Svendborg,
and donated by Henrich Fich Bager and his wife
Gertrud.
A chasuble (fig. 77a-b), from 1906, is of lightcoloured silk with violet lining and applied decoration.
A Late medieval †chasuble with extraordinarily rich, gold-embroidered decoration with the
Blessing Christ surrounded by many saints and
related Latin inscriptions, is mentioned in 1576
and still existed in the church in 1771.
The altar rail (cf. fig. 60), from 1884, is of wood
and consists of slender, turned uprights with flat
central elements.
The font (fig. 78) is also from 1884. It was
made by the sculptor Otto Evens and donated
by the County Prefect, Count L. F. H. Brockenhuus-Schack. It is in light-coloured marble and
is decorated with allegories of Faith, Hope and
Charity. The related baptismal dish (fig. 80) is of
silver and was made by Joachim Anker Clausen,
Copenhagen.
The pulpit (figs. 82-84 and 111), from 159799, was donated by Detlev Sested and Ingeborg
Rosenkrantz. It consists of a hexagonal body
with carved datings 1597 and 1599; a contemporary but much rebuilt soundboard; and a lower
canopy, a bearing pillar and stairs, probably from
1843. The figures on the pulpit body as well as
several other details were carved in 1884 by the
woodcarver Erik Nielsen of Hesselager and donated by a private donor.
The pews (cf. figs. 39 and 59) are from 1884, of
pine with rounded end gables.
(†)Pews (figs. 66 and 85-86), 1577, with later additions, were re-used as oak wall panels in
the sacristy. The gables have pilaster decorations,
while the doors are ornamented with arcades.
Two of the poor boxes (figs. 87-88) appear to
be mentioned in 1576, a third is probably from
1771. They are of oak and mounted with iron
plates and bands.
The organ (cf. fig. 57), from 1958, was built by
Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød, with 28
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stops, three manuals and a pedal. The organ casing
and organ loft were designed by Andreas Jensen.
A relief (fig. 89) from 1884, in plaster, showing John the Baptist preaching, was made by the
sculptor Carl Rohl-Smith.
The chandeliers, in Baroque style, are from 1884;
one, however, is from 1935, donated by the incumbent M. Schiødte and his wife.
Church ships (figs. 90-91). One, »Dan[n]ebrog«,
is from 1910, built by the shipowner Hans Iver
sen, Skårupøre. It is three-masted with 24 guns
on each side. The second, »Dagmar« is from
1951 and was built and donated by the shipmaster Frederik Almsted, Troense. It is three-masted
with six guns on each side.
The tower clock (fig. 113), 1884, was made by
the tower clock company Bertram Larsen, Copenhagen.
Bells (fig. 92-94). The church has three bells.
One, founded by »Pether«, is presumably from
the first quarter of the 15th century. It has a minuscule inscription and a founder’s mark and is
decorated with a large rosette. The second was
founded by Povl Grydestøber in Middelfart in
1505. It has a minuscule inscription, a founder’s
mark and is decorated with reliefs. The third was
founded by Baltzer Melchior in 1656.
The carillon is from 1958 with 27 bells, made
by Petit & Fritsen, Holland, and donated by the
wine merchant Consul Th. Andersen in Odense.
In 2009 it had nine new bells added, made by
the firm Royal Eijsbouts, Holland, and donated
by the foundation A. P. Møller og hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

SEPULCHRAL MONUMENTS. The church
has two memorial tablets from the 1910s and
eight tombstones, two of which are Romanesque,
while the others range over the period c. 14701816.
Two medieval graves were discovered during
the restoration of 2003-04 (p. 369). At the end of
the 16th century and until the middle of the 17th
century the church was the setting for several
aristocratic burials and funerals including those
of Axel Kruckow and Anne Friis 1598 (tomb
slab no. 4) and Oluf Gaas (†1618) and Magdalene
Sandberg (tombstone no. 5). In the 17th and 18th
centuries the church served as a burial place for
city officials and the more prosperous citizens.
In the 17th and 18th centuries the church
had far more monuments than it does today, although the kind of profusion of these found in St
Nikolaj Church (p. 256) cannot be documented.
From written sources we know of five †sepulchral
tablets from the decades around 1600, which were
hung on the walls in the chancel, nave and south
transept, and just under 20 †tombstones from the
period 1680-1800, which were set in the church
floor. The lost monuments were mainly scrapped
or sold at the beginning of the 20th century.
†Burials. The church had four brick tombs in
the chancel (nos. 1-4) and one in the south side
of the nave just outside the chancel screen (no. 5).
To these we can add a further two, whose location is uncertain (nos. 6-7). Moreover there were
a large number of interments spread all over the
church. The graves were filled in the first half of
the 19th century.

