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og pålagde myndighederne ‘inden to år’ at an-
lægge nye kirkegårde uden for byerne, anskaffede 
Skt. nikolaj og vor Frue kirker 1815 i fællesskab 
et højtliggende stykke af byens fællesjord, der tid-
ligere havde tilhørt Skt. nikolaj kirke.1 Herefter 
ophørte begravelser ved kirkerne gradvis (jf. s. 80 
ff., 259 fig. 3 og 266 ff.).
 Planerne med anlæggelse af en assistenskirke-
gård kom til at strække sig over en længere år-
række. årsagen hertil var til dels en uoverens-
stemmelse mellem byen og Skt. nikolaj kirke 
om kirkegårdens beliggenhed, som først blev løst 
ved kongelig resolution i november 1818, da det 
blev bestemt, at kirkegården skulle anlægges på 

kirkegården ligger sydvest for bymidten og umid-
delbart nord for Svendborg Sygehus. den har 
karakter af en parkkirkegård, og især de ældste 
kvarterer kendetegnes ved såvel de mange gamle 
træer, de figurklippede hække som ved de talrige 
gravsteder, der er indhegnet af støbejernsgitre. 
Flere steder på kirkegården er opstillet skulpturer, 
herunder Allan bo olsens »Syndefaldet« fra 2002 
skåret af et træ i litra k og Søren Wests »Spræk-
ker«, 2003, af granit, og »Føniksreden« fra 2012, 
af bl.a. granit og bronze, der begge er opstillet i 
litra A. 
 Kirkegårdens anlæggelse. efter forordningen af 
22. febr. 1805, der forbød begravelser i kirkerne 
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Fig. 1. Portal, 1903, tegnet af Johannes Magdahl nielsen. Foto david burmeister kaaring 2012. – Portal, 1903, 
designed by Johannes Magdahl Nielsen.
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 Hovedindgangen mod valdemarsgade er udført 
1903 efter tegning af arkitekt Johannes Magdahl 
nielsen.6 den asymmetriske, murede portal har 
spidsbuet køreport og en enkelt, rundbuet fod-
gængerlåge, begge med træfløje (fig. 1). ved kir-
kegårdsvej er endnu en køreport flankeret af fod-
gængerlåger bestående af svære piller, der bærer 
tremmefløje. Herudover er der fodgængerlåger, 
lukket af en jernfløj, dels mod Lundevej, beståen-
de af granitpiller der bærer en træfløj som hoved-
indgangens, dels mod baagøes Allé i kirkegårdens 
sydlige hjørne.
 kirkegården var oprindelig hegnet af et †stakit, 
nævnt 1820,7 1826 og 1849, da det blev fornyet 
og suppleret.8 den gamle †hovedindgang, omtalt 
ved en reparation 1834, befandt sig i kirkegår-
dens nordøstlige hjørne nær †graverboligen (jf. 
ndf.).8 1827 omtales tre broer på kirkegården, 
der sandsynligvis har ligget over en vandfyldt 
grøft. 
 Beplantning. den rigt beplantede kirkegård er 
som nævnt kendetegnet af de mange gamle træer, 
der pryder især de ældste kvarterer og giver ka-
rakter af parkkirkegård. Allerede kort efter 1821 

Skt. nikolaj kirkevænge.2 to år senere var an-
lægningen af kirkegården i engelsk stil gennem-
ført under herregårdsgartner Aagaards ledelse, og 
1821 blev kirkegården indviet (jf. gravsten nr. 
11). i forbindelse med klosterkirkens nedrivning 
1828 blev et antal kister overført hertil (s. 518).
 kirkegården er udvidet ad flere omgange. 1865 
og 1870 lagdes jordstykker til mod vest, og 1912 
gennemførtes en udvidelse mod sydvest,3 hvor-
ved kirkegården kom til at omgive sygehusom-
rådet. 1944 blev den udvidet mod nord, og her 
anlagdes 1948 en urnegård, tegnet af Andreas 
Jensen, med central plæne omkranset af lave mu-
re af røde teglsten og afsluttet mod nord af en 
kurvende søjlegang.4 1955 blev kirkegården atter 
udvidet ved købet af baagøes Have umiddelbart 
vest for urnegården, hvor en fællesplæne, ligele-
des tegnet af Andreas Jensen, blev etableret 1957.5

 Hegn og indgange. kirkegården hegnes mod val-
demarsgade (øst) af dels stakit, dels en teglhængt 
mur, der fortsætter langs Lundevej (nord), mod 
gadens tilstødende parcelhusgrunde dog af tråd-
hegn og buskads. Mod syd er der ligeledes plantet 
levende hegn og en bøgehæk.

Fig. 2. Mausolæum for lensgrevinde ingeborg M. rantzau (†1923), o. 1923 (s. 499). Foto david burmeister ka-
aring 2012. – Mausoleum to Countess Ingeborg M. Rantzau (†1923), c. 1923. 
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sten er ottekantet med kuplet hvælv. indgangen 
er udført i nyklassisk stil med rundbuearkade og 
trekantgavl. På træfløjen ses en davidsstjerne, sat 
til minde om afdødes morfar, raphael Camillo 
Meldola.13 ved litra P ii.
 †Bygninger. en †graverbolig opført lige uden for 
kirkegården i dens nordøstlige hjørne blev 1853 
omdannet til †ligkapel. 1870 nævnes en †klokke, ri-
meligvis ophængt i en klokkestabel, hørende til vor 
Frue kirke.14 1971 rejstes en †klokkestabel, tegnet af 
Johannes exner, nær Magdahl nielsens kapel.

kirkegårdSMonUMenter

1) (Fig. 3), 1828 og 1835, over Frederik Christian 
risbrich (riisbrich), viceadmiral, kommandør af 
dannebrogordenen, dannebrogsmand, *13. juli 
1754, †29. sept. 1835, og hustru Mariane ris-
brich (riisbrich), f. nellemann, *1765, †1828.
 to liggesten af sandsten, 154×87 cm. Perso-
nalia er anført på et centralt, ovalt og let hævet 
skriftfelt udsmykket foroven med en blomster-
ranke i relief. i hjørnerne er rosetter. Langs kir-
kegårdsmuren ved litra b.
 2) o. 1830(?), H(ans) J(ørgen) baagøes familie-
gravsted.

plantedes bl.a. popler og lindetræer.8 1847 var der 
konflikt mellem ejerne af indhegnede gravsteder 
og Skt. nikolaj kirkes ‘kirkeejer’, der mente, at 
indhegningerne gik imod hans ret til græsning 
på kirkegården; en sag der faldt ud til fordel for 
sidstnævnte.9

 Bygninger m.m. på kirkegården. Midt på kirke-
gården er 1895 opført et kapel, tegnet af arkitekt 
Johannes Magdahl nielsen i tidens nyromantiske 
stil og bygget af røde tegl med sort skifertag (udvi-
det 2006 og 2012 efter tegninger af arkitekt Sten 
Skovmand).10 det tilstødende krematorium opført i 
røde tegl stammer fra 1931 og er tegnet af Andreas 
Jensen, som også har tegnet det italienskinspire-
rede colombarium, der 1937 opførtes af røde og gule 
tegl lidt nord for krematoriet.11

 endvidere er der opført en toiletbygning og 
materialskure mod sygehuset nær litra b, og i 
skellet mellem kirkegård og sygehus et kapel til-
hørende sygehuset. et kirkegårdskontor af røde 
tegl med rødt tegltag er opført 1983 umiddelbart 
nord for kirkegården, og 1987 byggedes et mate-
rialhus ved kirkegårdsvej.12

 Mausolæum (fig. 2), o. 1923, opført for lens-
grevinde ingeborg M. rantzau, f. Weber, *1867, 
†1923. den delvis nedgravede bygning af sand-
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Fig. 3. kirkegårdsmonument nr. 1, 1828 og 1835, over viceadmiral Frederik Christian 
riisbrich (†1835) og hustru Mariane riisbrich (†1828) (s. 499). Foto david bur-
meister kaaring 2012. – Churchyard monument no. 1, 1828 and 1835, to Vice-admiral 
Frederik Christian Riisbrich (†1835) and his wife Mariane Riisbrich (†1828 ).
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stort centralt skriftfelt, hvori personalia er anført 
med indhuggede versaler. nederst på stenen er 
indfældet en rektangulær marmortavle, hvorpå 
nummeret »5872519« , som henvisning til afdø-
des medlemskab af Frimurerordenen,13 er angi-
vet mellem to pentagrammer, og over nummeret 
endnu et pentagram hvori et hexagram. i litra d. 
 4) (Fig. 5), o. 1842, over Hans Jacob krøyer, 
købmand, *17. maj 1780, †1. febr. 1842, og hu-
stru Maren Margrethe krøyer, f. Clausen, *16. 
juli 1785, †9. jan. 1853. 
 grotte af grå sandsten med tre indfældede, 
rundbuede tavler af marmor, sat på granitsokkel, 
171×70 cm. Personalia er anført på de ydre tav-
ler i indhuggede, sortmalede versaler afsluttende 
med hhv.: »Agtet af alle/ elsket og savnet/ af hu-

 Cippus af grå sandsten med tavle af marmor, 
258×81 cm. På tavlen er anført med indhuggede 
versaler: »H. J. baagøes/ familie-gravsted«. Her-
under er i en halvrund niche en bikube, og over 
tavlen et relief af en krydsende gren og palme-
blad under en trekantgavl. Monumentet afsluttes 
af en vase. det er muligvis identisk med det, H. J. 
baagøe 1830 lod sætte på sin hustrus gravsted.8 i 
litra C i.
 3) (Fig. 4), o. 1831, over Peder Horrebov Haste, 
justitsråd og toldinspektør, *12. jan. 1766, †26. 
jan. 1831. Sat af hustruen birgitte Melbye.
 Liggesten af sandsten med indsat skrifttavle af 
marmor, 150×75 cm. den let kurvede sten har et 

Fig. 4. kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1831, over justits-
råd og toldindspektør Peder Horrebov Haste (†1831) 
(s. 500). Foto david burmeister kaaring 2012. – 
Churchyard monument no. 3, c. 1831, to Counsellor and 
Customs Inspector Peder Horrebov Haste (†1831 ).

Fig. 5. kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1842, over køb-
mand Hans Jacob krøyer (†1780) og hustru Maren 
Margrethe krøyer (†1853) (s. 500). Foto david bur-
meister kaaring 2012. – Churchyard monument no. 4, c. 
1842, to the merchant Hans Jacob Krøyer (†1780) and his 
wife Maren Margrethe Krøyer (†1853 ). 
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 10) (Fig. 7), o. 1889 og 1906, over Ludvig Fre-
derik Henrik brockenhuus-Schack, greve, amt-
mand og æresborger i Svendborg, *11. aug. 1825, 
†13. okt. 1906, og hustru Julie georgine Sophie 
brockenhuus-Schack, f. komtesse Moltke, grev-
inde, *4. maj 1830, †24 december 1889.
 to liggesten af poleret granit, 79×52 cm. Per-
sonalia i indhuggede versaler. bag tavlerne er et 
kors af marmor monteret i en natursten, 157 cm 
højt. gravstedet er indrammet af et gitter i rigt 
smedejernsarbejde. i litra k.
 11) 1921, over dorthea v(on) Stöcken, kor-
degn, klokker og skoleholder ved vor Frue kirke, 
†1821.16

 bauta af grå granit, 70×115 cm. Mindesten 
med indskriften »Memento mori 1821 – 28/9 
– 1921« i indhuggede versaler opmalet med sort. 
Foran stenen er i nyeste tid placeret en liggesten 

stru og/ 2 sønner/ gik han over til/ gienforening 
med/ de forudgangne/ børn« (tv.), og »Hisset 
modtage/ mand og børn/ den forklarede/ med 
salig glæde/ herneden velsigne/ sønnen/ og hans 
hustru/ den elskede moders/ dyrebare minde« 
(th.). På den midterste tavle er et relief af en mer-
kurstav. gravmindet er flyttet fra vor Frue kirkes 
gamle kirkegård. i litra C i.
 5) o. 1844, over knud Linde, kommandør-
kaptajn i Søetaten, ridder og dannebrogsmand, 
*1789, †1846, og hustru nicoline Ursine Linde, 
f. Hass, *1791, †1844.
 Stele af grå sandsten, 185×79 cm. gravmindet 
har en fremspringende overkant, der antyder en 
korsform. Personalia i indhuggede versaler. i litra 
A iii.
 6) o. 1856, over Hans Peter v(on) bjerg, ma-
jor og postmester, ridder af dannebrog, *4. febr. 
1799, †16. okt. 1856.
 grotte af sandsten med indfældet tavle af mar-
mor, 86×83 cm. egeløvsdekoreret monument på 
tilsvarende sokkel. Foroven et hul, hvori det nu 
forsvundne kors har været sat. indskrifttavle med 
personalia i indhugget antikva under et forsæn-
ket relief af soldaterhjelm over en kanon. i litra b.
 7) 1862, e. W. v(on) d(er) Hudes familiebegra-
velse. over e. W. v(on) d(er) Hude, *1. dec. 1811, 
†31. aug. 1870, og hustru Mette Frederikke v(on) 
d(er) Hude, *9. marts 1816, †12. nov. 1886. 
 brudt søjle af sandsten, 145×49 cm. øverst på 
søjlen en laurbærkrans. Personalia i indhuggede 
versaler, opmalet i sort. i litra S.
 8) o. 1867, over Frdr. (Frederik) Mølmark, *1. 
marts 1811, †7. marts 1867. Himmelport med 
gotiserende portal af grå sandsten med indfældet 
tavle og kors af marmor, 202×60 cm. Personalia i 
indhugget antikva. i litra g. 
 9) o. 1886, over theobald Chr. Fr. Weber, gros-
serer og fabrikant, *13. sept. 1823, †3. sept. 1886.
 Liggesten af marmor, 29×52 cm. Monumentet 
har skrå sider, 12,5 cm høje, personalia med ind-
huggede versaler opmalet med sort. i familiebe-
gravelse i litra M. en buste af bronze (fig. 6), 89 
cm høj, forestillende afdøde er sat umiddelbart 
over for begravelsen (litra F). busten er opstillet 
på en piedestal af sandsten, 75 cm høj, og foran 
denne står på en lavere sokkel et stykke kryolit.15 

Fig. 6. buste af theobald Chr. Fr. Weber, o. 1886 (s. 
501). Foto david burmeister kaaring 2012. – Bust of 
Theobald Chr. Fr. Weber, c. 1886. 
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en sokkel sat en bronzeskulptur forestillende en 
knælende ung kvinde, der lægger en blomsterbu-
ket. i litra A ii.

Fælles- og enkeltmonumenter over faldne i krigene 
1848-50 og 1864. 1) (Fig. 8), o. 1865-66. Monu-
ment, udført efter forslag af billedhugger Chri-
stian Andersen, odense (jf. også DK Odense, 1713 
og 2401).
 obelisk på cippusformet sokkel hvilende på et 
rektangulært postament; alt af granit. indskrift på 
soklen med indhuggede versaler, opmalet med 
sort: »Mand døer, men/ ei døer mands/ daad«, 
en variant over et vers fra kvadet Hávámál, og på 
bagsiden: »1848-50/1864«. Monumentet, der er 
opstillet i litra F, er skænket ved frivillige bidrag.
 2) øst for kapellet er o. 1867 etableret grave 
for 27 eller 28 faldne soldater.17 gravene mar-
keres med hver en natursten, måler mellem 
48/75×34/56 cm, med indskrift i indhuggede 
versaler, der opregner navn, rang, militær enhed 
samt dødsdato (jf. fig. 8). Soldaterne er faldet eller 
døde af deres sår mellem 3. marts 1864 og 8. jan. 
1865. 
 3) o. 1864, over Hans Adrianus Jørgensen, un-
derkorporal, *4. marts 1841, †13. april 1864.

med personalia i indhuggede versaler opmalet 
med sort og afsluttet af »Første begravelse på 
Svendborg Assistens kirkegård den 28. septem-
ber 1821, som samtidig markerede kirkegårdens 
indvielse«. i litra A.
 12) o. 1934, over Julius olsen, *23. jan. 1870, 
†1. nov. 1934, hustru <Maren olsen, f. Hagedorn, 
*20. nov. 1873, †18 juni 1954>, og deres datter 
<esther, *2. febr. 1899, †27. juli 1983>.
 Stele af sandsten med bronzerelief, 37×59 cm. 
Personalia i reliefversaler af bronze. i øvre højre 
hjørne er et relief af to hoveder, udført af sønnen 
thorvald Hagedorn-olsen. 
 13) o. 1956, over Johannes Jørgensen, digter og 
æresborger i Svendborg, *6. nov. 1866, †29. maj 
1956, og hustru <Helene Jørgensen, *26. febr. 
1905, †27. dec. 1995>.
 kløvet og poleret natursten, 107×140 cm. Per-
sonalia i bronzeversaler, afsluttet af »r(equiescat) 
i(n) P(ace)«. i litra g. 
 14) o. 1962, over Aage Ludvig Holberg elm-
quist, justitsminister, folketingsmedlem, lands-
tingsmedlem og medlem af Svendborg byråd, 
*18. maj 1888, †20. sept. 1962.
 Liggesten af rød sandsten, 107×70 cm. Per-
sonalia i indhuggede versaler. bag stenen er på 

Fig. 7. kirkegårdsmonument nr. 10, over grev Ludvig Frederik Henrik brockenhuus-
Schack (†1906) og hustru Julie georgine Sophie brockenhuus-Schack (†1889) (s. 
501). Foto david burmeister kaaring 2012. – Churchyard monument no. 10, to Count 
Ludvig Frederik Henrik Brockenhuus-Schack (†1906 ) and his wife Julie Georgine Sophie 
Brockenhuus-Schack (†1889 ).
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gamme, Per kraiberg Petersen (jf. nr. 2), og Poul 
Petersen Holm, †13. marts 1945, henrettet i kø-
benhavn; rejst af kammerater.
 bauta, 85×108 cm. Personalia i indhuggede 
versaler opmalet i sort og afsluttet af tre vers af 
kaj Munk: »For nu kan vi atter være/ se verden 
i øjne roligt og frit/ i frelste jo danmarks ære«. 
øverst på stenen er monteret knud nellemoses 
reliefmedaljon (jf. nr. 2). 
 4) o. 1945, over vilhelm rosendal Jensen, 
mod standsmand, *5. sept. 1917, †10. april 1945. 
 Liggesten af sandsten, 90×64 cm. Personalia 
med bronzeversaler afsluttet af »Herrens navn 
være lovet«. Mellem personalia og gravskrift er 
monteret knud nellemoses reliefmedaljon (jf. nr. 
2). i litra g. 
 5) o. 1945, over otto Halberg, modstandsmand, 
*18. maj 1886, †21. apr. 1945, g.m. <karin Hal-
berg, *18. apr. 1904, †4. marts 1953>, og datteren 
<Anne Halberg, *20. marts 1936, †22. jan. 2007>.
 Liggesten af sort, poleret granit, 110×70 cm. 
Personalia anført med indhuggede versaler. knud 
nellemoses reliefmedaljon (jf. nr. 2) er monteret 
centralt lidt under midten. i litra J.

 tavle af sandsten, der læner sig op ad et mar-
morkors, måler 163×50 cm. i tavlen er persona-
lia anført med indhuggede versaler og afsluttes af 
åb. 2,10. i litra F.

Fælles- og enkeltmonumenter for ofre fra Anden Ver-
denskrig. 1) o. 1944, over Charles Johansen, poli-
tibetjent, *23. febr. 1916, †6. marts 1944.
 Sort granit, 65×85 cm.18 Stele med fladbuet 
overkant, der flankeres af to lidt lavere pilasterlig-
nende sokler. Personalia anført med indhuggede 
versaler, herover et kors. På soklen er sat en urne 
og på de flankerende pilastre to blomsterkrukker. 
i litra k. 
 2) o. 1945, over Per kraiberg, modstandsmand/
frihedskæmper, *28. maj 1923, † 11. jan. 1945.
 bauta, 171×70 cm. Personalia i indhuggede 
versaler, opmalet i sort. Herover er monteret 
knud nellemoses reliefmedaljon fra o. 1970 (jf. 
DK Odense 1714) med fremstilling af en knæ-
lende fakkelbærer og versalindskriften »faldet i 
danmarks frihedskamp 1940(-)1945«. i litra C.
 3) o. 1945, mindesten for modstandsmændene 
Arne kjeld Jørgensen, †25. dec. 1944 i neuen-

Fig. 8. Fællesmonument nr. 1, over faldne i krigene 1848-50 og 1864 (s. 502). Foto david burmeister kaaring 
2012. – Collective monument no. 1, to the fallen in the wars of 1848-50 and 1864.
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kirkegården 1819-1859 (Kirkeinsp.ark. Assistenskgd.); 
regnskaber 1798-1866 (Kirkeinsp.ark. rgsk.); ind-
komne breve 1709-1882 (Kirkeinsp.ark. indk. breve); 
Stiftsøvrighedsarkivet: vor Frue kirkes regnskaber 1819-
1827 (Stiftsøvr.ark. rgsk.); 
Rigsarkivet (rA). Danske Kancelli: H 44 Journaler (vedr. 
1847) (DaKanc Journaler).
 Tegninger. Danmarks Kunstbibliotek. Forslag ved 
Andreas Jensen: opstalter af columbarium (1936); For-
slag til låger (1954); to forslag til urnehave (1957).

redaktion ved david burmeister kaaring. korrektur-
læsning ved Jørgen Lethan. teknisk og grafisk tilret-
telæggelse ved Mogens vedsø. redaktionen afsluttet 
januar 2013.

1 Johannes olsen, »kirkegaarden i Svendborg«, Vore 
Kirkegårde 1928-29, 56; jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 
for 1824. Udstrækningen fremgår af bykortet i Joachim 
begtrup, Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd, 
odense 1823, efter side 226, samt af bykortet (dateret 
1860) i Trap (1. udg.) bd. 1-ii, 682-83. det med blyant 
påførte areal i bykortet fra 1819 (jf. s. 70 fig. 7) synes i 
sammenligning med disse kort at være for beskedent.
2 Begtrup 1823 (note 1), 199-202; LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
indk. breve.
3 if. oplysning fra Svendborg kirkegårdskontor. 
4 Johs. tidemand-dal, »Akademisk Arkitektforenings 
Afdeling for østifterne – 25 år«, Arkitekten 61 (1959), 
154-56.
5 Jf. Andreas Jensens plan for fællesplænen dateret 28. 
febr. 1957.
6 Olsen 1928-29 (note 1), 58. 
7 LAFyn. Kirkeinsp.ark..Assistenskirkegård. 
8 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
9 rA. DaKanc H 44. Journaler (1847).
10 Olsen 1928-29 (note 1), 58; om udvidelserne, se: nM.
11 Andreas Jensens opstalter til columbariet (»Urnega-
ard til krematoriet paa Svendborg kirkegaard«), date-
ret november 1936.
12 nM. korresp.ark.
13 if. registrant ved Svendborg kirkegårdskontor.
14 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
15 kryolit var det primære råstof i sodafremstillingen på 
th. Weber & Co’s fabrik, den senere øresunds Che-
miske Fabriker A/S (i daglig tale ‘kryolitfabrikken’).
16 dorthea von Stöcken var enke efter ‘rektor’ og kor-
degn ved vor Frue kirke, Jens Lorenz von Stöcken, 
†1789 (jf. s. 577).
17 to sten er sat over menig niels Hansen, 8. infanteri-
regiment, 6. kompagni, nr. 401, †27. april 1864, hvilket 
dog også kan skyldes, at navn eller nummer på den ene 
sten er forkert.
18 Charles Johansen blev dødeligt såret under Peter-
gruppens kontrasabotageattentat mod odense politista-
tion.

 6) o. 1945, over Henrik Mathiesen, *30. okt. 
1904, †18. marts 1945, »faldet i kamp for dan-
marks frihed«, Christian Mathiesen, *10. sept. 
1877, †18. marts 1945, og <dagmar Mathiesen, 
*6. jan. 1909, †12. nov. 1984>.
 Stele, 84×95 cm. Personalia i indhuggede ver-
saler afsluttet af fire vers af H. P. Holsts »Slumrer 
sødt i Slesvigs jord«. På indskriftens sider er mon-
teret to af knud nellemoses reliefmedaljoner (jf. 
nr. 2). i litra k1.
 7) 1947, over »syv allierede flyvere/ der faldt 
i danmark/ i aaret 1944/ tak for eders daad«. 
rejst 4. maj 1947 af de samvirkende soldaterfor-
eninger for Svendborg og omegn. 
 en tavle af poleret granit, 179×89 cm, med 
fladbuet top. indskrift i indhuggede versaler un-
der royal Air Forces kronede og bevingede vå-
ben. omkring monumentet er opsat syv steler 
eller »headstones« af hvid kalksten over de afdøde 
engelske, canadiske og australske flyvere (jf. også 
DK Odense 1714 og 2633).
 8) 2003, »Mindelund/ for/ de landsmænd/ fra 
Svendborg og omegn/ der omkom under 2. ver-
denskrig/ 1939-1945«. 
 natursten med indskrift i indhuggede versaler, 
opmalet med sort, 130×200 cm. Stenen er sat i 
et bed centralt på en plads udgravet af bakken i 
kirkegårdens sydøstlige hjørne. Mod bakken er 
en lav stensætning, hvori er sat sten med indskrif-
ter for »Civile ofre«, »terrordræbte«, »Søens folk«, 
»Modstandsfolk« og »kZ-fanger«. i litra A. 

Mindetavle, o. 1960, for druknede fra skibet »Han-
ne S.«, som forliste ved grønland, 29. april 1960. 
tavle af sandsten, 135×130 cm, med skrift i 
monterede bronzeversaler afsluttet af første strofe 
af n. F. S. grundtvigs salme fra 1856: »Alt staar i 
guds faderhaand« (Salme 375). opsat under ur-
negårdens søjlegang. 

kiLder og HenviSninger

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svend-
borg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr. 
Svendborg Amt s. 61-64.

Arkivalier. Landsarkivet for Fyn (LAFyn). Kirkeinspekti-
onsarkivet (Vor Frue Kirke): dokumenter vedr. Assistens-


