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der kustodiet odense ligesom senere nysted og 
nykøbing (stiftet hhv. 1286 og 1419, DK Maribo 
205, 206).2 grundlæggeren af Svendborgklostret 
skulle ‘efter sigende’ være broder Astrad Frakke 
(Astradus Fracki, †o. 1268), valdemar Sejrs tid-
ligere drost og foged ved borgen i Svendborg; 
denne var syv år tidligere, 1229, skænket til kon-
gens svigerdatter, eleonora af Portugal (†1231, 
jf. s. 66), g.m. valdemar den Unge.3 Astrad Frak-
ke, der muligvis var beslægtet med den magt-
fulde Hvideæt,4 blev senere gardian eller for-

HiStoriSk indLedning. Som anført i 
en tilføjelse til Peder olsens (†o. 1570) oversigt 
over franciskanerordenens historie i provinsen 
dacia fandt grundlæggelsen af Svendborg grå-
brødrekloster sted i 1236.1 dermed repræsente-
rede klostret førstegrøden blandt ordenens tid-
lige grundlæggelser sammen med ribe, Slesvig, 
viborg og randers, idet gråbrødrene først godt 
40 år senere, 1279, etablerede sig i selve stifts-
byen odense på initiativ af erik klipping (DK 
Odense 1769). de to fynske klostre hørte un-

†gråbrødre kLoSterkirke
Svendborg

noter S. 579

Fig. 1. Prospekt set fra sydvest (sml. fig. 30). Skitse af C. F. thorin 1828. – View from the south west.
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gade.7 klostret har således været centralt placeret 
i byens ældre topografi nær de nord-sydgående 
hovedfærdselsårer, Møllergade og Skattergade, hav-
nen og det vigtigste bytorv før etableringen af 
Akseltorv ved vor Frue kirke, ligesom det lå 
kun et stenkast fra Skt. nikolaj kirke (jf. s. 521). 
området var dog sumpet, hvilket man søgte at 
afhjælpe ved diverse funderingsarbejder mv. (s. 
524). klostrets beliggenhed præciseres yderligere 
1458.8 regners gave kan i øvrigt meget vel have 
været motiveret af de tab, som gråbrødrene både 
i Svendborg og københavn disse år led under 
krigen mod Lübeck. Således modtog brødrene 
begge steder i 1266 en sum på 50 mark lybsk 
som skadeserstatning.9

 bortset fra den førnævnte omtale  (»ecclesia fra-
trum«) hos Peder olsen er selve kirken tid ligst 

stander ved gråbrødre kloster i roskilde, der 
var grundlagt 1237, et år efter Svendborgklostret 
(DK KbhAmt 149).
 klostret og kirken var viet til Skt. katharina 
(værnehelgen) ligesom odenseklostret (DK Oden-
se 1769). dette fremgår af et gardiansegl, kendt 
fra et aftryk fra 1492 (jf. ndf.), og bekræftes sam-
tidig af kirkens *klokke fra 1512, der ud over 
Skt. Frans af Assisi bærer helgenindens navn (jf. 
s. 214 og ndf.).5 Før 1267 skal institutionen have 
modtaget en større donation fra regner (†før 
september 1266), Fyns biskop og desuden pro-
vincialminister for den nyoprettede ordenspro-
vins dacia.6 gaven omfattede – ud over bøger 
og andet, ikke nærmere specificeret – en grund, 
der lå mellem klosterkirken og en vej, der førte 
fra Fisketorvet ned til stranden, antagelig bro-

Fig. 2. gråbrødre kloster. klosterkirken er angivet som nr. 3, klostrets vestfløj, senere anvendt som skole, som nr. 4 
og en forbindelsesvej til vor Frue kirke, Skolestræde som nr. 22 (s. 521). Udsnit af byprospekt. kobberstik fra Peder 
Hansen resens Atlas Danicus, kbh. 1677 (jf. fig. 5, s. 68). – Greyfriars Monastery Church. Detail of engraved view of the 
city from Peder Hansen Resens Atlas Danicus, 1677.
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befalede dronning Christine, der på daværende 
tidspunkt (dvs. i 1500-tallets første årtier) havde 
byen ‘udi befaling’, en udvidelse af klostergrun-
den med nogle huse og jordstykker, som hidtil 
havde været en del af ‘byens stræde og omløb 
ned til stranden’, dvs. ved klostrets sydlige græn-
se. transaktionen hævdedes dog sidenhen at have 
været Svendborg by ‘til stor skade og brøst’.19

 Sjælegaver til klostret i form af penge og na-
turalier kom i den første tid fra bl.a. fru gro, 
enke efter esbern vagnsen og dermed knyttet til 
den vidtforgrenede Hvideslægt ligesom, vistnok, 
klostrets grundlægger, Astrad Frakke;20 hendes 
donation til gråbrødrene i Svendborg ydedes 
1268, umiddelbart før hun indtrådte i Skt. Clare 

nævnt 1334 i forbindelse med en pavelig tilladelse 
til at holde provincialkapitel her (»in ecclesia ve-
stra dicti op(p)idi (dvs. Svendborg)«) på trods af 
det gældende landsdækkende interdikt.10 kloster-
kirken havde da allerede to gange tidligere dan-
net ramme om tilsvarende møder (1276 og 1310), 
ligesom den fortsat benyttedes hertil helt frem til 
1526.11 den ældste bygning af tegl, der var under 
opførelse eller ombygning gennem flere årtier, og 
som omfattede et rektangulært kor og et jævn-
bredt skib, er antagelig påbegyndt o. 1250, men 
blev ikke længe efter skadet af brand, måske i for-
bindelse med den ovennævnte konflikt o. 1266 
(jf. s. 538). det var denne bygning, der udvalgtes 
som begravelsessted for kongesønnen, hertug Abel 
(Abelsøn, †1279), ét blandt flere vidnesbyrd om 
Abelslægtens nære tilknytning til Svendborg.12 et 
afladsbrev fra 1291 afspejler antagelig yderligere 
behov for kapitaltilførsel til byggeriet.13

 1361 blev kirken (gen)indviet.14 dette repræ-
senterer sandsynligvis afslutningen på en radi-
kal ombygning af den senromanske kirke, der i 
årtierne forinden var erstattet af en toskibet, go-
tisk bygning (s. 541), vel bl.a. som følge af brand 
og anden ødelæggelse i løbet af den politiske uro 
i disse år. 1388 stiftede en adelig familiekreds et 
kapel, antagelig dog en integreret del af kirken 
(vel i søndre sideskibs østende) og næppe en 
særskilt bygningsdel (s. 559).15 29. maj 1472 blev 
Svendborgklostret reformeret efter den strengere 
observansbevægelses principper, der tidligst var 
indført i odenseklostret (DK Odense 1770).16

 Ejendomme og gaver. Ud over de førnævnte ga-
ver fra biskop regner modtog Svendborgklostret 
igennem hele middelalderen flere donationer fra 
private, i første række som modydelser for sjæ-
lemesser eller begravelser. efter reformeringen i 
slutningen af 1400-tallet udgjorde donationerne 
dog primært naturalier, da man aktivt afhændede 
jordegods i overensstemmelse med observansens 
strenge fattigdomsidealer. klostret havde allerede 
selv 1333 erhvervet flere jordlodder, vel i nærhe-
den, idet skødet herpå tegnedes med samtykke 
fra grev gerhard af Holsten og 1348 stadfæstedes 
af hans søn, Henrik.17 1480 frasolgte man dog til 
Axel valkendorf en ejendom og jord i brogade, 
givet i sjælegave af Peter nielsen.18 til gengæld 

Fig. 3. Udsnit af bykort fra 1771. gråbrødre kloster-
kirke er mærket »S«. nord for ses klostergården og an-
dre reminiscenser, til dels fra det tidligere klosteranlæg 
(s. 521). Farvelagt tegning af Lauritz Pedersen næraae 
(jf. fig. 6, s. 69). – Detail of city map, 1771. Monastery 
Church marked with an ‘S’. Watercolour by Lauritz Peder-
sen Næraae. 
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og nysted klostre sammen med en række kirker 
på Langeland, idet gråbrødrene specifikt modtog 
skarlagensklæder, forsynet med broget pelsbe-
sætning.24 Fra de sidste årtier af klostrets levetid 
er kun registreret mindre gaver i form af natu-
ralier.25 Hertil føjer sig forskellige vidnesbyrd 
om dronning Christines ganske særlige velvilje 
over for franciskanerordenen, i hvis odensean-
ske moderkloster hun etablerede kongefamili-
ens gravkompleks (jf. også DK Odense 459 ff., 
717 ff., 1771 ff.).26 bortset fra den ovennævnte 
ejendoms transaktion var dronningens gaver dog 
tilsyneladende af mindre omfang, når man ser 
bort fra en donation på 6.000 mursten, fragtet 
fra Langeland (tranekær Len) til klostret. Her-
til kom betaling for røgelse og graverløn 1511 i 
forbindelse med hendes tjener, Jacobs koks be-
gravelse i klosterkirken.27 dronningen havde på 
tilsvarende måde 1504 betalt udgifterne til be-
gravelsen af sin lensmand på næsbyhoved, otto 
Porsfeldt (jf. DK Odense 1410). indirekte turde 
også kirkens korbuekrucifiks, der tilskrives dron-
ningens hofkunstner, Claus berg, spejle hendes 
omsorg, jf. s. 566.
 Kirken efter reformationen. klostrets afvikling ved 
det lutherske systemskifte er ikke nærmere be-
skrevet. Allerede 1530 fik borgmester, råd og by-
ens sognemenigheder dog løfte om, ‘når gråbrød-
rene (…) udgår af samme kloster’, at erhverve 
klosterbygningen til et hospital for fattige og sy-
ge, mens kirken skulle overlades til byen som sog-
nekirke, dog under forudsætning af, at hospitalets 
beboere ikke led noget afsavn derved.28 nyord-
ningen var endnu ikke trådt i kraft 1532, da ejen-
domsbrevet vedrørende selve klostret blev genta-
get med henblik på det umiddelbart forestående 
tidspunkt (‘når som helst’) gråbrødrene havde 
forladt institutionen.29 Først 1541 synes refor-
men omsider gennemført. Som fastslået overtog 
byens borgere herefter klostret ‘med haverum og 
abildgård’, bortset fra gråbrødre kirke og det hus 
(dvs. klostrets vestfløj), der var bestemt henholds-
vis til en sognekirke og en byskole.30 Munkene 
havde vel på dette tidspunkt for længst forladt 
klostret, måske allerede i forbindelse med urolig-
hederne under grevens Fejde 1534-36. dog skal 
det bemærkes, at moderklostret i odense endnu 

kloster i roskilde.21 tilsvarende testamentariske 
gaver i form af økonomisk tilskud kom 1291 og 
1295 fra andre af slægtens medlemmer, Lave La-
vesen (Litle) og niels Hamundsen (Litle).22 en 
ydelse af korn og smør finansieredes 1332 via en 
godsgave fra Christoffer ii’s drost, Lars Jonsen og 
leveredes fra Skt. Jørgensgården, idet midlerne 
særligt skulle anvendes til indkøb af vin, nad-
verbrød, olie og voks til franciskanernes guds-
tjeneste.23 Hvorvidt gråbrødrene også betjente 
spedalskhedshospitalets menighed, fremgår dog 
ikke entydigt, og under alle omstændigheder må 
disse eventuelle opgaver være ophørt før 1413 
(s. 402). Margrete, rigsråd Jacob basses hustru, 
der dog valgte sin begravelse i Snøde (Lange-
lands nørre Hrd.), betænkte o. 1339 Svendborg 

Fig. 4. Udsnit af bykort fra 1819. klosterkirken er an-
givet med sort og mærket »19«, mens klostergården og 
byskolen ses nord herfor, farvelagt med rødt (jf. fig. 7, s. 
70) (s. 522). – Detail of city map, 1819. Monastery Church 
marked in black, with the so-called ‘Kloster- or Priorgaard’ 
and the Civic School in red.
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stiftede Helvig Hardenberg et hospital i klostrets 
nordfløj, der indrettedes med boliger til seks fat-
tige.32 Antagelig i samme tidsrum opførtes et ka-
pel på kirkens nordside, i senere kilder betegnet 
det Hardenbergske kapel (s. 559).
 den sparsomme brug gennem de følgende år-
hundreder (se ndf.) har næppe tæret meget på 
kirkebygningen, der dog blev løbende istandsat. 
den var således ifølge et skudsmål o. 1768 fra ni-
colai reiersen, sognepræst ved Skt. nikolaj kirke, 
‘endnu ved magt og meget kønt holdt ved lige’.33 
Under englandskrigen, specielt i årene 1807-
12, anvendtes bygningen som arsenal for Sø- og 
Landetaten samt til korn- og fouragemagasin,34 
hvilket uundgåeligt satte sit præg på det indre. 
oprydning og rengøring, om end ikke nogen 
større istandsættelse, gennemførtes derfor efter-

bestod frem til o. 1537 og først definitivt vides 
forladt 1539 (DK Odense 1772).
 kirken og klostrets status er kun summarisk 
omtalt af biskop Jacob Madsen i forbindelse 
med hans visitatsbesøg i byen 1588 (jf. også s. 
76, 258).31 Selve kirkebygningen synes omfat-
tet af det fælles lakoniske skudsmål for byens 
kirker som værende ‘passelig ved bygning med 
tegl’, om end med ‘ganske ringe underholdning 
til bygning’. Ud over skolen ved klosterkirken 
nævner biskoppen, at selve klostret var solgt for 
250 dlr. til ‘Fru Helvig på tåsinge’ (Helvig Har-
denberg (1540-99) til Arreskov og kjærstrup, 
enke efter erik rosenkrantz). Hun havde på et 
tidspunkt før 1586 erhvervet de daværende klo-
sterbygninger, dog fraregnet vestfløjen med byens 
Latinskole. i henhold til fundats af 29. sept. 1586 

Fig. 5. Udsnit af bykort fra 1860. 1:8000. Hospitalet er mærket »h«, borgerskolen »i« 
og »ruiner af klosterkirken«, dvs. det Hardenbergske kapel, »k«. nord for ses klo-
ster- eller Priorgården (s. 522). Trap, 1. udg. (jf. fig. 9, s. 72). – Detail of city map, 1860. 
The Hospital is marked ’h’, the Civic School ‘i’ and “Ruins of Monastery Church”, i.e. the 
Hardenberg Chapel, ‘k’. To the north the so-called Kloster- or Priorgaard is indicated.
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andet ifølge gavebrev af 20. marts 1656 skæn-
kedes af Christoffer von offenberg til Leyholm 
på egne og hustruen, Maria Hartvigsdatter von 
Lützows vegne (jf. s. 577).44 Som fastslået 1800, 
kort før kirkens nedlæggelse, havde man gen-
nem årene yderligere haft løbende indkomster 
fra stolestadeleje, betalt af ‘flere ansete familier 
fra sognet’, nogle endda på livstid.45 Hertil kom 
indtægter for klokkeringninger og salg af jord 
ved begravelser samt i enkelte tilfælde ved of-
fer i kirkens blok. endvidere kan man notere sig 
supplerende renteindtægter fra obligationer eller 
pengeudlån, såvel til enkeltpersoner som til by-
ens øvrige institutioner. Af faste udgifter ud over 
spredte beløb til reparationer og enkelte nyan-
skaffelser bidrog kirken til at aflønne og betale 
husleje til skolelæreren, der samtidig fungerede 
som degn og klokker. Som fastslået faldt kloster-
kirkens vedligeholdelse derfor næppe det offent-
lige til byrde, snarere tværtimod.46 endnu 1816 
(jf. ndf.) og 1820 indskærpedes det i øvrigt over 
for kirkeværgen, at kirken stadig skulle holdes ‘i 
den stand og hævd, der egnede sig for dens op-
rindelige bestemmelse’.47

 Gudstjenesteskikke m.m. Som anført s. 76 og 260 
fungerede klosterkirken efter reformationen og 
frem til sin nedlæggelse som anneks- og begra-
velseskirke for byens to sognemenigheder. den 
havde således hverken selvstændig menighed el-
ler sogn, ligesom der heller ikke var et særskilt 
præsteembede knyttet hertil. ifølge en forord-
ning fra januar 1541 holdtes prædikentjenester 
og aftensang på skiftende dage (søndag, onsdag 
og fredag), idet handlingerne efter tur forrettedes 
af sognepræsterne og kapellanerne ved Skt. ni-
kolaj og vor Frue kirke. 48 degne- og klokkertje-
nesten blev som i de ovennævnte kirker antagelig 
varetaget af Latinskolen, siden 1740 af den ny-
oprettede danske Skoles personale.49 1728 revi-
deredes gudstjenesteordningen ved byens kirker, 
bl.a. i lyset af, at byens indbyggertal var faldet. i en 
indstilling til danske kancelli fastsloges det, at til-
hørernes tal i kirkerne, ‘fornemmelig i de sogne-
dags prædikentjenester om ugen og allermest på 
fredagene, er så ringe, at vi det for gud og deres 
kongelige Majestæt vemodeligen må beklage’. 
knap 50 år tidligere, 1680, var kapellanembedet 

følgende, ligesom man pudsede kirken op 1816 i 
forbindelse med et besøg af prins Christian Fre-
derik (Christian viii). ved denne lejlighed blev 
de formodede rester af Abel Abelsøn midlertidig 
optaget (s. 570.). 35 når tilstanden alligevel 1823 
kunne karakteriseres som ‘god’ – ligesom det 
bemærkedes, at kirken havde et godt ekko(!) – 
må det dog primært gælde eksteriøret.36 et syn, 
foretaget 1825, tre år før den endelige nedrivning 
(jf. ndf.), fastslog således, at alt indvendigt, både 
mure, hvælv, tømmerværk, vinduer og døre samt 
inventar, var uanvendeligt og brøstfældigt. Alene 
altertavlen med det tilhørende alterbord kunne 
passere som ‘brugelig’.37

 Administration, regnskaber og ejendomme efter re-
formationen. Som nævnt tilhørte klosterkirken 
byen og stod dermed ligesom de to gamle sog-
nekirker under Magistratens bestyrelse (indtil 
1814) og Stiftsøvrighedens tilsyn.34 en særskilt 
kirkeinspektion med tilhørende regnskabsaflæg-
gelse er – om end med store lakuner – kendt 
fra 1729, måske en konsekvens af nyordningen af 
byens kirkeforhold året forinden (jf. ndf.).38 den 
ældste inventarfortegnelse er bevaret fra 1634 
(med tilføjelser fra 1682), dog bogført under bi-
spearkivets herredsbreve.39 Siden middelalderen 
lå kirken og klostret under vor Frue Sogn,40 der 
også efter reformationen bl.a. varetog istandsæt-
telser på den såkaldte Munkebrønd (s. 261 og 
522). begge byens sognemenigheder var i kraft af 
deres brugsret til kirken (jf. ndf.) også økonomisk 
involveret i dens drift. det ytrede sig bl.a. ved, at 
indtægter fra klosterkirkens ejendomme under-
tiden tilflød kirkeinspektionen ved de respektive 
sogne, ligesom indtægter fra begravelser i kirken 
eller på den tilhørende kirkegård oftest bogfør-
tes under Skt. nikolaj og vor Frue kirke (s. 217, 
369).41 På samme måde lånte f.eks. Skt. nikolaj 
kirke i 1600-tallets begyndelse byg gematerialer fra 
klosterkirkens beholdning,42 mens man til gen-
gæld 1738 betalte leje for vor Frue kirkes mur-
vogn, der anvendtes ved klosterkirkens indven-
dige kalkning.43

 indtægterne efter reformationen hidrørte til 
dels fra lejeindtægter fra to vænger ved gerrits 
Port. det mindste af disse indkøbtes af Magistra-
ten 1651 ‘til kirkens nytte og fremtarv’, mens det 
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ser inde i kirkebygningerne.53 klokken lød tillige 
ved de landsdækkende sørgeringninger i forbin-
delse med kongelige begravelser, således 1794 og 
1796, hhv. for arveprinsesse Sophie Frederikke 
og enkedronning Juliane Marie.54 til trods for at 
kirken, som nævnt ovenfor, næppe benyttedes til 
kirkelige handlinger i krigsårene, er det dog be-
mærkelsesværdigt, at der endnu 1810 fandtes hen 
ved 31 rdl. i pengeblokken.35

 Kirkens afvikling og nedrivning. ganske svarende 
til situationen for franciskanerklostrene i Sles-
vig, viborg55 og odense (DK Odense 1774 ff.) 
gennemførtes i de første årtier af 1800-tallet 
en suc cessiv afviklingsproces, kulminerende med, 
at de nævnte komplekser jævnedes med jorden 
(hhv. o. 1794, 1813 og o. 1830 samt 1817-18). 
For Svendborg klosterkirkes vedkommende skete 
nedrivningen 1828. derfor kunne arkæologen 

ved vor Frue kirke blevet nedlagt (jf. s. 260 f.).50 
Fra 1728 dannede klosterkirken således ramme 
om alle froprædikener på søn- og helligdage samt 
tolvprædikener hver søndag i fasten for begge 
sognemenigheder, hvortil kom ligprædikener, samt 
morgen og aftenandagter for den daværende la-
tinskole (indtil 1740).51 Som præciseret 1800 af 
Stiftsøvrigheden afholdtes endnu prædikener på 
de tre store højtidsdage (påske, pinse og jul) og i 
fasten.45 i øvrigt ringedes der jævnligt med kir-
kens klokke, både ved begravelser her og ved de 
to gamle sognekirker. denne praksis synes mht. 
prædikener at være opretholdt indtil o. 1807, li-
gesom der fortsat ringedes, senest 1806, i forbin-
delse med begravelser.52 Sidste begravelse i klo-
sterkirken er antagelig H. W. borrings bisættelse 
24. jan. 1805, kun knap en måned før det lands-
dækkende forbud af 22. febr. 1805 mod begravel-

Fig. 6. det Hardenbergske kapel, set fra nord, 1856. i baggrunden ses endnu intakte dele af klosterkirkens nordmur 
(s. 519). Akvarel, signeret »iC« eller »Ci« i Svendborg Museum. – The Hardenberg Chapel from the north, 1856. In the 
background, still-intact parts of the north wall of the Monastery Church. 
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anstalt. dette forudsatte dog, at de tilstedeværen-
de kister nedgravedes i klostrets gård, da byens 
øvrige kirker ikke rummede plads hertil. Pro-
blemer i forbindelse med denne løsning, hvilket 
navnlig angik de sundhedsmæssige forhold samt 
de uhensigtsmæssige adgangs- og belysningsfor-
hold, både for de fremtidige institutioner og de 
lokale beboere i klosterkomplekset, førte imid-
lertid til en anbefaling af, at i det mindste rådhu-
set udskiltes af projektet, og at en helt ny bygning 
hertil projekteredes, ‘byen til zir’. Samtidig fore-
sloges klosterkirkens kapitaler benyttet til dette 
formål.
 debatten fortsatte de følgende år, fra 1805 in-
den for rammerne af en af danske kancelli særlig 
nedsat kommission med repræsentation af bl.a. 
amtsprovsten, stads- og distriktslægerne, byfoge-
den samt medlemmer af den lokale gejstlighed 
og magistrat.64 kommissionens referatprotokol 
synes gået tabt (jf. note 63), men visse detaljer 
i de fremførte overvejelser fremgår af en række 
betænkninger, indsendt til kancelliet. i første in-
stans syntes Stiftsøvrigheden nu – i lighed med en 
kreds af byens borgere – indstillet på at lade kirken 
nedrive, idet man henviste til den tilsvarende ind-
stilling (6. febr. 1805, jf. DK Odense 1774 f.) ved-
rørende gråbrødre kirke i odense og forinden 
da (1767) til nedrivningen af Skanderborg Slot 
(DK Århus 6172). Sidstnævnte havde vist sig som 
en lukrativ forretning for de private nedrivnings-
entreprenører, ligesom man heller ikke undlod 
at påpege, hvordan de mange skønne grundmu-
rede, tavlebyggede og teglhængte bøndergårde 
i Skanderborg og åkær amter udgjorde ‘denne 
operations priselige minder’. derfor kunne de 
to fynske klosterkirkers eliminering i virkelighe-
den komme til at ‘repræsentere den hæderligste 
forvandling’.65 dog anbefalede sognepræsterne 
ligesom tidligere bygningens bevaring, der f.eks. 
kunne nyttiggøres som et tøjhus med tilhørende 
batteri, ‘hvorved (…) fjendtlige overfald let kun-
ne afholdes, da fjenden herved kunne beskydes 
fra tre sider’(!).66 også Schumacher sluttede sig 
nu til ‘bevaringsfløjen’, idet han beklagede, at den 
svære og som det synes »for evigheden opførte 
bygning skulde sælges til nedrivelse«, ligesom 
han påpegede, at det »ved dens store Soliditet 

Christian Jürgensen thomsen, som siden 1816 
havde været sekretær for oldsagskommissionen 
og i sidste fase tæt fulgte klosterkirkens afvik-
ling, med rette konstatere: »det er som en haard 
Skjæbne svæver over graabrødre kirkerne«.56 i 
lyset af oplysningstidens utrættelige ildhu for at 
forbedre det offentlige byggeri, skulle samtlige 
kirker, hvoraf en række netop funktionsmæssigt 
indtog en sekundær status, udpeges som ram-
mer for forskellige civile institutioner eller som 
byggegrunde for nye anlæg.57 denne udvikling 
skulle dog kollidere med samtidens øgede antik-
variske bevidsthed. kort sagt kom fremskridtsive-
ren til at spænde ben for fortidsbevaringen.
 Allerede o. 1800 synes man at have overvejet 
en alternativ anvendelse af klosterkirken. dette 
år fremførte amtmand for Svendborg Amt, Peter 
Christian Schumacher, et forslag til klosterkir-
kens salg (dvs. nedrivning) eller genbrug som sy-
gehus, vejerbod eller pakhus.58 en plan til genan-
vendelse som rådhus og arrest skulle også efterføl-
gende præsenteres, idet man allerede 1793 havde 
påpeget de eksisterende offentlige institutioners 
utilstrækkelighed; lige så problematisk var også 
skolevæsenets lokalesituation.59 efter indvendin-
ger fra sognepræsterne ved byens to kirker afviste 
Stiftsøvrigheden dog Schumachers forslag, lige-
som man forsvarede kirken som en nyttig og der-
til økonomisk ubebyrdet stiftelse. det var således 
næppe ønskeligt »for vor kiære Fædreneland (…) 
kun at nedrive hvad Forfædrene havde stiftet, 
eller ligefrem intet at have til at kunne lægge i 
den eene Haand, uden hvad man havde røvet fra 
den anden«(!).60

 Sagen blev dog ikke glemt,61 og tanken om 
at omdanne kirken til rådhus, fængsel, skole, ar-
bejdsanstalt, fattigboder og sygehus mv. fremfør-
tes med regelmæssige mellemrum i de følgende 
år. efter forslag 1804 fra kancellipræsident F. J. 
 kaas62 udarbejdedes d.å. tegninger med tilhøren-
de overslag til kirkebygningens omdannelse. Pro-
jektet leveredes af Svendborgbygmesteren Henrik 
berggreen (1751-1830), men kendes primært fra 
Magistratens kommentarer hertil.63 Heraf frem-
går, at gravkapellet på kirkens nordside, ‘der er 
næsten fuld af ligkister’, skulle genanvendes som 
pakkammer for spinderiet i en fremtidig arbejds-
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blev udbudt ved offentlig auktion til nedrivning. 
Forinden var rettighedshavere til begravelser i 
kirken blevet varskoet.45 knap en måned senere, 
2. april s.å., faldt den definitive dødsdom, den 
kongelige resolution om nedbrydelsen af »den i 
flere Aar ubenyttede og tildeels forfaldne kloster 
kirke«.75 Selve nedbrydningsarbejdet skulle ud-
bydes i auktion og de indkomne beløb benyttes 
til bedste for byens skolevæsen.
 Først i 11. eller på det nærmeste i 12. time, dvs. 
fra slutningen af april 1828, synes de antikvariske 
myndigheder i københavn, dvs. oldsagskommis-
sionen, omsider at være blevet mobiliseret. An-
tagelig med den mangelfulde registrering i for-
bindelse med afviklingen af odense gråbrødre 
klosterkirke i frisk erindring (DK Odense 1774-
76) bad prinsen et medlem af kommissionen 
sammen med ‘en duelig tegner’ om at begive sig 
til Svendborg ‘for at efterse og afbilde, hvad der 
i antikvarisk henseende med bygningen måtte 
være mærkværdigt, og hvad der af oldsager måtte 
fortjene at opbevares eller tegnes’.76 i den ind-
ledende undersøgelsesfase rådførte thomsen, der 
‘aldrig selv (havde) været i Svendborg’, sig med 
en lokalkyndig, Carl vilhelm Heber, sognepræst 
ved vor Frue kirke.77 denne, som i første om-
gang opfordrede thomsen til selv at besøge byen 
sammen med maleren, professor (C. W.) eckers-
berg, fremhævede mht. genstande af arkæologisk 
interesse eller ornamenter kun prædikestolen 
og en altertavle, »hvis billedhuggerarbeide ikke 
kan kaldes slet, saafremt det var saa gammelt som 
bygningen, der er opført i valdemar Seiers sidste 
Leveaar, altsaa omtrent 1237-41«. om ligstene-
ne turde han ikke ytre sig med vished. Samtidig 
kontaktede Heber, ‘da prinsen synes at ønske det’, 
stiftsbygningskonduktør J. Hanck, for at denne 
kunne forestå tegnearbejdet ‘af det mærkeligste 
af bygningen’.78 også thomsen skrev til Hanck 
med referat af sine samtaler med prinsen, der dog 
nu yderst tankevækkende gav udtryk for, at det 
‘ville glæde (ham) om denne nedrivning kunne 
undgås’(!).79 thomsen, der under sine antikvari-
ske forundersøgelser var blevet opmærksom på 
dens værdi som ‘en af de mærkværdigste (byg-
ninger) i hele landet’, røbede dog sin generelle 
uvidenhed om kirkens inventar og gravminder 

vilde (…) koste saa meget at nedrive den, at den 
vilde bortgaae for et Spotkiøb«.67

 konklusionen i det afsluttende memorandum 
af 21. marts 1806 var derfor, at kirken bevaredes, 
enten omdannet til en borgerlig realskole eller 
til et amtssygehus, hvorimod en funktion som 
rådhus forekom uaktuel på grund af bygningens 
decentrale placering i byen. de forskellige forslag 
var ledsaget af tegninger med tilhørende overslag, 
udarbejdet af bygmester berggreen,68 et materia-
le, der ligesom arkitektens tidligere projekt imid-
lertid alene kendes fra de ledsagende kommenta-
rer. dog indskærpede Stiftsøvrigheden, som i den 
senere fase støttede skoleforslaget, at der, inden 
eventuelle ændringer iværksattes, blev foretaget 
en undersøgelse af kirken ved en ‘oldgransker’, 
f.eks. dr. baden (kunsthistorikeren og filologen 
tobias baden (1765-1849)), idet der »muligen 
kunde findes noget, som til den ældre Histories 
oplysning kunde give Anledning«.69

 i krigsårene synes sagen at have hvilet, men 
fra 1816 blev søgelyset atter med fornyet styrke 
rettet mod spørgsmålet om kirkens alternative 
brug, bl.a. i forbindelse med en skadesopgørel-
se efter bygningens anvendelse af militæreta-
ten.70 Skoleprojektet genfremsattes af Joachim 
begtrup 1816/19,71 tilsyneladende dog uden at 
vinde genklang. etableringen 1816 af en fynsk 
lokalregering under guvernøren, prins Christian 
Frederik (Christian viii) betød imidlertid, at nye 
kræfter blev sat ind for at udfinde en samlet løs-
ning for byens offentlige bygninger. 1825 enga-
geredes hofarkitekten, Jørgen Hansen koch, af 
prinsen til at udarbejde forslag til et nyt rådhus 
på byens torv (indviet 1830).72 i samme forbin-
delse fremkom koch med forslag, der dog heller 
ikke er nærmere kendt, til kirkens genanvendelse 
eller nedrivning, idet materialerne i sidstnævnte 
tilfælde ifølge ham kunne benyttes til rådhusets 
opbygning.73 i de følgende års langtrukne sags-
behandling mellem de lokale myndigheder, gu-
vernementet og danske kancelli, hvor spørgs-
målet om det rette ejerskab til klosterkirken og 
dens kapitaler også var et tilbagevendende tema, 
fremstod prins Christian Frederik utvetydigt som 
talsmand for kirkens eliminering.74 4. marts 1828 
indstillede han således til kancelliet, at kirken 
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alterbordsplade, den såkaldte abbedstol, krucifik-
set med sidefigurer, klokke, lysarme og stager), 
som kirkeinspektionen forbeholdt sig ret til at 
disponere over sammen med eventuelle mur- og 
tagsten samt andre bygningsmæssige zirater. in-
den nedbrydningen påbegyndtes, blev en række 
lig genbegravet i den nye Assistenskirkegård (jf. s. 
498).86 Som refereret i pressen, havde der imid-
lertid på samme tid rejst sig en lokal protest, både 
mod klosterkirkens nedrivning og rådhusets 
placering. kredsen af klagere, der genfremsatte 
de ældre ideer om kirkens alternative anvendelse, 
blev af en lokal iagttager og medlem af Magi-
straten, Pjentemøller Morten Jørgensen, betegnet 
»rådhusselskabet« eller »roelighedsforstyrrerne«. 
Protesterne blev dog afvist, men uroen kan have 
været bestemmende for valget af en ekstern 
entreprenør til nedbrydningsarbejdet. 87

 1. sept. 1828 påbegyndtes kirkens nedrivning. 
Arbejdet, der i flere detaljer kan følges gennem 
Morten Jørgensens dagbogsnotater, omfattede to 
væsentlige processer: A. overflytning af beva-
ringsværdige genstande (bygningssten, inventar 
og gravminder) til andre kirker i lokalområdet 
eller til oldsagskommissionen i københavn. b. 
Salg på auktion af kassabelt materiale, dvs. sten, 
tømmer og jern mv., diverse inventargenstande 
og gravsten. i udsondringen mellem de to for-
skellige grupper udgjorde thomsens betænkning 
af 22. juli den overordnede rettesnor. det skal i 
øvrigt bemærkes, at denne udviste en fremsynet 
antikvarisk bevidsthed ved at indskærpe særlig 
opmærksomhed over for eventuelle fund ved al-
terbordets nedbrydning og kirkegulvets opbræk-
ning.
 Med hensyn til genanvendte inventargenstande 
og overflyttede gravsten betænktes byens to sog-
nekirker samt thurø kirke, anneks til Skt. niko-
laj kirke, jf. s. 565 f. og 574 f. Man fravalgte dog 
korbuekrucifiksets sidefigurer af Jomfru Maria og 
Johannes evangelisten, der ifølge Hebers udsagn 
november 1828 nu »hvile i kirkens Muld«.88 til 
gengæld synes thomsens opfordring til bevaring 
både af ældre gravsten og udvalgte yngre eksem-
pler over mindeværdige personer kun at være 
fulgt i et begrænset omfang. og man synes helt 
at have negligeret hans forslag om at henlægge 

ved at efterspørge dens døbefont, dåbsfad og vasa 
sacra (dvs. altersølv). Af begravelser og gravmin-
der kendte han således kun prins Abels lig, omtalt 
i den antikvariske litteratur, og de to ligsten, som 
arkivtegneren Søren Abildgaard havde registreret 
1761 (jf. ndf.). Selvom thomsen således tog for-
behold for sin manglende viden, gav dog også 
han udtryk for en stigende bekymring vedrø-
rende den planlagte nedbrydning (»er der vigtige 
grunde, som taler for at den gamle kirke bør 
rives ned?«).80

 15.-16. juli 1828 besøgte Hanck klosterkirken 
for at udarbejde de beordrede tegninger.81 kun få 
dage senere ankom imidlertid thomsen, ledsaget 
af den unge arkitekt, assistent ved bygningsvæ-
senet, Christian Frederik thorin (1801-29), som 
under thomsens opsyn gennemførte en omhyg-
gelig opmåling. thorins tegningssæt omfatter i 
alt otte tegninger, heraf fem udført i pen, sepia og 
lavering som særlige præsentationsstykker af plan, 
eksteriør, interiør samt udvalgte bygningsdetaljer, 
hvortil kom tre blyantsskitser (fig. 1, 21, 25-30, 58 
og 73).82 Selv udfærdigede thomsen 22. juli en 
detaljeret oversigt vedrørende bevaringen af de 
vigtigste bygningsfragmenter, inventargenstande 
og gravminder, »dersom den beslutning, at klo-
sterkirken skulde sælges og nedrives, kommer til 
at udføres«. genstandene beordredes enten over-
sendt til det senere nationalmuseum eller fore-
sloges genanvendt i andre kirker.83 tegningerne 
og notatet udgør de vigtigste kilder til en rekon-
struktion af klosterkirkens status umiddelbart før 
nedrivningen. Hancks optegnelser er ikke kendt.
 Parallelt med forundersøgelserne blev kirkens 
nedrivning udbudt på auktion. efter to forudgå-
ende tilbud fra lokale, der dog ikke endelig ap-
proberedes,84 valgtes et tilbud af 12. aug. (kon-
trakt af 14. aug.) fra murermester Hans Friede-
rich bardram, odense, der for 300 rdl. forpligte-
de sig til at nedrive bygningen på 14 dage, inden 
1. marts 1829, dog fraregnet den nordre side og 
østenden af kirken, der skulle blive stående i en 
højde af 3,5 alen (godt 2 m) som hegn mod na-
bobebyggelsen.85 tilbuddet omfattede dog ikke 
udbygningen eller begravelsesstedet mod kan-
celliråd theills have (det Hardenbergske kapel), 
ej heller de større inventargenstande (altertavle, 
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dem, hvilket gav et sådant slag, at ‘de kunne ry-
ste ud på gaden’.93 nytårsaftensdag, 31. dec. 1828, 
sendte thomsen en særlig hilsen til pastor Heber 
og takkede denne for hans store omsorg ‘for den 
nu nedrevne kirke’, idet han samtidig forsikrede, 
hvor kært det var for oldsagskommissionen, ‘at 
man i provinserne finder en varm interesse for 
fortiden’.94 en poetisk beskrivelse af klosterkir-
ken, dog nedskrevet på grundlag af andenhånds 
udsagn, indsamlet henholdsvis 1830 og 1836, fin-
des i øvrigt i H. C. Andersen, Kun en Spillemand 
(1837).95 en ny skolebygning (indviet 1831) op-
førtes på tomten af selve skibet, mens de sidste 
rester af kirken, dvs. de nedre dele af nordmuren 
og det Hardenbergske kapel, først fjernedes o. 
1875 i forbindelse med jernbanens etablering (jf. 
også fig. 5-6).
 †Middelalderlige altre. Ud over højalteret, der 
vel – svarende til et flertal af ordenens kirker – 
var viet til Jomfru Maria samt til værnehelgenen, 
Skt. katharina (jf. DK Odense 1778-79), har kir-
ken formentlig haft et antal sidealtre. der savnes 
imidlertid konkrete dokumentariske og arkæo-
logiske vidnesbyrd herom. et formodet sidealter 
i sideskibets østvæg kan alene deduceres ud fra 
eksistensen af en niche (jf. s. 550 og 559).
 Segl (fig. 7), 1400-tallet. klostrets gardian an-
vendte et spidsovalt segl, ca. 4,5×3,0 cm, med om-
løbende minuskelindskrift: »sigillu(m) gardia(ni) 

samtlige eller i det mindste alle gamle sten på ét 
sted, alle med ensartet orientering og ikke som på 
daværende tidspunkt lagt både på langs og tværs. 
Selvom angivelig fem ‘mærkelige’ ligsten ifølge 
Heber overførtes til vor Frue kirke sammen med 
skelettet af den såkaldte prins Abel (jf. s. 570 og 
ndf.), gik hermed uerstattelige og uregistrerede 
personminder tabt for Svendborg by.
 ved pastor Hebers personlige omsorg blev ud-
taget en række bygningssten, både af kalksten og 
tegl, de sidste til dels glaserede og bemalede. disse 
blev i to omgange oversendt til københavn, ned-
pakkede i fustager og kasser, henholdsvis 14. nov. 
1828 og 31. juli 1829 (nM. inv.nr. MCMXviii-
XXiii, MCMLXXXvii-LXXXX, jf. s. 550 ff.). 
interessante fragmenter af middelalderlige kalk-
malerier blev under nedrivningen påvist på ski-
bets vægge. Heraf fremsendte Heber en foreløbig 
skitse (fig. 56, jf. s. 562). derimod synes man ikke 
at have indfriet et løfte om at sende endnu »en 
skizzeret teigning af 3-4 på kirkevæggene tilsy-
nekommende Frescomalerier, bestaaende af Hel-
genbilleder, Familievaaben o.s.v.«.89

 Afhændingen af kasserede bygningsmaterialer 
mv. fandt sted ved en række auktioner, hhv. 17. 
sept., 3. nov. og 6. dec. 1828 samt 24. febr. og 10. 
april 1829.90 Heraf påkalder navnlig den først-
nævnte sig interesse. Som averteret i forbindelse 
med denne solgtes her bl.a. mursten, tagsten ‘af 
den bekendte gamle lange sort’, forskelligt godt 
og tørt egetømmer, bl.a. 10 bjælker af 16 alens 
længde og 9 tommer i tværmål, 50 tylter fyrre-
lægter, nogle gulvfliser, ligsten ‘af forskellige ar-
ter’, nogle og tredive bagklædninger af stolene, 
‘som i særdeleshed er skikket til landsbykirker’, 
brystpaneler, samt ’en antik prædikestol med 
himmel og en ligbåre’.91 Alt blev afhændet til 
private, herunder prædikestolen til r. Quist for 3 
rdl., 2 mk. og 4 sk. (jf. også ndf.).92

 Selve nedrivningen foregik hen over efterå-
ret og synes så godt som afsluttet ved årsskiftet 
1828/29. Som berettet af pjentemølleren blev 
gavlene nedtaget 5. okt., mens hvælvene faldt tre 
dage senere, 8. okt. kl. halv fem om eftermid-
dagen. disse var underhuggede og hang kun ved 
buerne, således at de faldt ned, flere på én gang, 
da man bankede på de piller, der havde båret 

Fig. 7. Aftryk af segl for klosterets gardian, 1492 (s. 
519). efter Henry Petersen, Danske gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, kbh. 1886. – Seal of the Guardian of the 
monastery, 1492. 
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flere grave. i de følgende år (1977-80) fulgte en 
række undersøgelser, der ikke alene supplerede 
den allerede opnåede viden om kor og østfløj, 
men også afdækkede flere sektioner af den så-
kaldte lægmandskirkegård. gravene dateredes ho-
vedsagelig til reformationstiden og senere, og de 
usædvanlig gode bevaringsforhold dannede basis 
for mange nøjere analyser (jf. s. 569).100 ved en 
gravning 1993 fandtes flere grave, ligesom det 
lykkedes at lokalisere nordvesthjørnet af korets 
nedre stokværk.101 Senest er 2007 foretaget en 
større arkæologisk undersøgelse, der afdækkede 
væsentlige dele af klosterbygningerne samt om-
rådet med forbindelsen mellem kirkens kor og 
skib.102 
 Møntfund. ved udgravningerne 1975-76 fand-
tes otte mønter, hvoraf størstedelen var nordtyske 
hulpenninge fra 1300-tallet.103 Ældst var en erik 
Menved-mønt, slået i roskilde. Udgravningerne 
1977-78 bragte yderligere seks mønter for dagen, 
den ældste ubestemt, muligvis fra 1200-tallets 

swinb(orghensis)«. Seglet viser en fremstilling af 
den kronede Skt. katharina, stående med sine at-
tributter, sværd og hjul. kendt fra et aftryk fra 
1492.96

 Arkæologiske udgravninger. kendskabet til klo-
steranlæggets udformning og udstrækning skyl-
des hovedsagelig en række arkæologiske observa-
tioner og udgravninger, i alt ti større og mindre, 
der indledtes o. 1930, hvor kirkens sydvesthjørne 
blev påtruffet.97 1953 fulgte flere undersøgelser 
i forbindelse med anlæggelsen af kælder under 
det daværende posthus, hvorved adskillige grave 
samt dele af fundamenterne til kirkens nordmur 
og klostrets nordfløj fremkom.98 ved den første 
større, regulære udgravning i området i vinteren 
1975-76 kom det for dagen, at betydelige rester 
af kirke og kloster endnu fandtes.99 Hermed var 
det muligt at påvise udformningen af det roman-
ske kor (jf. s. 524), registrere betydelige dele af 
korsgangene i klostrets østre del, samt fremdrage 
en lille del af nordfløjen; endvidere registreredes 

Fig. 8. Prospekt, o. 1850, af kloster- eller Priorgården med tilhørende haveanlæg nord for det tidligere klosterkom-
pleks. nederst t.h. ses Hospitalet og yderst i samme side gavlen af den nyopførte borgerskole (s. 522). Litografi 
i Svendborg Museum. – View, c. 1850, of the so-called ‘Kloster- or Priorgaard’ with garden north of the earlier monastery 
complex. Bottom right: Hospital. Farthest right: gable of the Civic School. 
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været benyttet tidligere i middelalderen; således 
fandtes spor af teglgruber, nedrammede pæle og 
et stenfundament, vel til en brønd, ligesom di-
verse fragmenter af tømmer, læder og keramik.
 ved de nævnte undersøgelser er påtruffet kor-
tere murstrækninger vest og syd for klosterkir-
ken, der må tilhøre kirkegårdens afgrænsning.108 
dette stemmer overens med resens fremstilling 
(fig. 2), der tillige viser en kirkegårdsport omtrent 
ret ud for kirkens indgang i søndre sideskib.
 ifølge en statusopgørelse over kirkegårdens sam-
lede areal omfattede dette 1800 kun 1.344 kva-
dratalen. 1820 frasolgtes et mindre areal til pot-
temager rasmus Petersen. 1823 noteredes det i 
øvrigt, at kirkegården var uryddelig, ligesom det 
indskærpedes, at opbevaring af uvedkommende 
materiale inden for dens mure stred mod loven. 
en vandrende gennemskar arealet, og endnu 
1824 beordredes kirkeværgen at sørge for en 
omlægning og udvidelse heraf.109

bYgninger På og oMkring 
kirkegården

klosterkirken udgjorde sydfløjen af et uregel mæs-
sigt og successivt opført anlæg, der ved 1500-tallets 
begyndelse dannede et lukket firfløjet kompleks 
med omløbende korsgang. Hertil sluttede sig en 
række forskellige bygninger, alle placeret på klo-
strets område og fortrinsvis beliggende nord for 
hovedanlægget (jf. fig. 11). Som det blev fremhæ-
vet 2007 i forbindelse med fornyede arkæologi-
ske udgravninger, har man dog endnu ikke det 
fulde overblik over klostrets samlede udstræk-
ning; ej heller er de senest påviste bygningers 
alder og funktion sikkert fastslået.110 At dømme 
efter de foreløbige resultater synes Svendborg-
klostret dog ikke at have omfattet et regulært 
anlæg med en dobbelt klostergård, svarende bl.a. 
til ordenens fynske hovedkloster i odense (DK 
Odense 1780 f.).
 Klosterets bygninger (jf. også s. 536). Samtidig 
med opførelsen af det romanske kor (s. 524) rej-
stes en vestfløj, der sluttede sig til nordsiden af ko-
rets vestfag.111 kort efter tilføjedes både en øst- 
og en nordfløj, der begge havde kælder og derover 
mindst ét stokværk. østfløjen, der var sammen-

midte. de øvrige mønter daterede sig hovedsa-
gelig til 15- og 1600-tallet.104

 Sagn. en underjordisk gang med nedgang un-
der alterbordet skal være forløbet under havnen 
til øksnebjerg.105

kirkenS oMgiveLSer

kirken og det tilhørende klosteranlæg lå østligt 
i den middelalderlige by, ned mod Svendborg 
Sund, og var placeret på et skrånende og til dels 
sumpet terræn, hvilket gennem århundrederne 
nødvendiggjorde diverse terræn- og bygnings-
mæssige tilretninger (s. 524). øst for klostret ned 
mod vandet fandtes et areal, der endnu på resens 
tid synes overvejende ubebygget (jf. fig. 2). Mod 
vest dannedes grænsen for klosterområdet af et 
uregelmæssigt, nord-sydgående gadeforløb, hvis 
øvre ende betegnedes Hulgade og længere sydpå 
videreførtes i klosterstræde. den øvre afgræns-
ning lader sig ikke fastslå præcist, men må have 
været placeret hinsides Prior- eller klostergården, 
der indgik i klosteranlæggets nordlige bebyggelse, 
jf. ndf. et sydskel synes oprindelig at have ligget 
ved byens øst-vestgående hovedstrøg, gerritsga-
de/brogade, hvor klostret ejede grunde, men ved 
senere frasalg af disse (jf. s. 511) må grænsen være 
flyttet længere mod nord. Umiddelbart sydvest 
for klostret lå Fisketorvet, tidligst nævnt o. 1267 
(jf. s. 510), mens en forbindelsesvej til vor Frue 
kirke, hos resen (fig. 2, nr. 22) betegnet Skole-
stræde, er omtalt i de senmiddelalderlige kilder, 
dog uden specifikt navn.106 Fra senmiddelalderen 
og frem til kompleksets nedrivning hørte grå-
brødre kirke og kloster under vor Frue kirkes 
Sogn (jf. fig. 3, s. 66).107 Syd for klostrets område 
lå en blandet bebyggelse af boder mv. ud mod 
gerritsgade, der tilhørte Skt. nikolaj kirkes Sogn.

kirkegården

Kirkegårdsområdets udstrækning. Som nævnt s. 569 
er arkæologisk påvist grave, både syd, vest og 
nord for kirken, de sidstnævnte placeret i den 
tidligere fratergård og i korsgangen. Selve læg-
mandskirkegården lå syd for kirken og var endnu 
i funktion i 1700-tallet. området her havde også 
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kampestenssatte brønde, der må knyttes til den 
ovennævnte overlevering.117

 Efter reformationen blev klostret både admini-
strativt og funktionsmæssigt udskilt fra kirken. 
østfløjen og den østligste del af nordfløjen synes 
nedrevet allerede i 1500-tallet, hvorimod andre 
dele af komplekset endnu var intakte frem til 
1800-tallets sidste fjerdedel. Vestfløjen, der ifølge 
forordningen af 1541 bestemtes til en byskole (s. 
512), indrettedes i tidsrummet frem til 1740 som 
latinskole, omfattende også bolig for rektor og 
hører.118 ved dennes nedlæggelse blev bygningen 
overtaget af en dansk kristendomsskole, der – nu 
som Svendborg borgerskole – 1831 fik til huse 
i en nyopført bygning i to stokværk efter teg-
ning af Jørgen Hansen koch, anlagt delvis ind 
over klosterkirkens tomt (jf. fig. 5, 8 samt s. 72, 
fig. 9i). denne bygning blev ligesom den omlig-
gende bebyggelse på den daværende klosterplads 
nedrevet o. 1875 ved anlæggelsen af jernbanen. 
nordfløjen, der som nævnt var sammenføjet af 
tre individuelle bygninger, blev for den vestlige 
dels vedkommende omdannet til et hospital, stif-
tet 1586 af Helvig Hardenberg til Arreskov og 
kjærstrup, seks »Fattige vedtörvende (dvs. træn-
gende) Huus Arme« til hjælp og trøst.119 Fundat-
sen præciserede med mange detaljer bygningens 
dimensioner og placering i forhold til de om-
liggende huse, bl.a. et stenhus (antagelig et bin-
dingsværkshus) i øst og nogle boder i vest mod 
klosterstræde; endvidere nævnes hegnsmure el-
ler plankeværker mod skolen. i forbindelse med 
nyindretningen gennemførtes formentlig en om-
bygning.31 derimod synes en 1736 forvarslet 
nybygning af det ældre anlæg ikke realiseret.120 
nedrevet o. 1875.
 Prior- eller Klostergården. den middelalderlige 
hovedbygning, hvortil sluttede sig en lavere, øst-
vendt og antagelig yngre fløj,121 betegnedes si-
den 1600-tallet som »klostergården«.122 den sta-
tusprægede bygning beboedes af forskellige ade-
lige eller højtstående embedsmænd og er for-
mentlig allerede o. 1586 indgået i Helvig Har-
denbergs store erhvervelse (s. 513). Som nævnt 
allerede fra begyndelsen af 1700-tallet fandtes en 
stor og ‘velanlagt’ have syd herfor (jf. fig. 8).116 
nedrevet o. 1875.

bygget med korets nordøsthjørne kan have inde-
holdt sakristi, kapitelsal og dormitorium.112 Fund 
af fiskeben og dyreknogler på et sekundært for-
højet teglstensgulv i nordfløjen antyder, at byg-
ningen – i hvert fald på dette tidspunkt – har 
haft en funktion som køkken.113 ved middelal-
derens slutning omfattede nordfløjen yderligere 
to selvstændige bygninger, hvoraf den vestligste 
indgik i det 1586 stiftede hospital (jf. ndf.). klo-
strets vestfløj (jf. s. 536, 559) synes opført i to faser; 
en ældre bygning ved kirkens nordvesthjørne, er 
måske rejst kort efter indvielsen af den gotiske 
kirke, men erstattedes o. 1500 af en fløj i to eta-
ger. i den hvælvede underetages sydgavl fandtes 
hovedindgangen til klostret. i løbet af senmiddel-
alderen føjedes formentlig korsgange til klostrets 
vestre del, og der opførtes yderligere bygninger 
nord for det centrale anlæg, muligvis bl.a. en ny 
nordfløj liggende længere mod nord end den 
ældre. Umiddelbart nord for den yngre nordfløj 
påvistes 2007 en mindre bygning, antagelig en la-
trin, med to faldskakter og spor af en overhvælvet 
kanal.
 Ud over diverse boder (jf. ovf.) og økonomi-
bygninger, der kan have været placeret rundt på 
klostrets område, bl.a. i tilknytning til klostrets 
landbrug og abildgård, skal særligt fremhæves 
Prior- eller Klostergården (jf . fig. 2-5, 8, 11). At 
dømme efter gengivelser fra 1800-tallet omfat-
tede komplekset en grundmuret hovedfløj, der 
antagelig havde en middelalderlig kerne.114 byg-
ningen var i to etager, hvoraf den nedre synes at 
have været hvælvet; endvidere fremtrådte østgav-
len med kamtakker. en lavere østfløj, antagelig 
yngre, sluttede sig til bygningens sydøsthjørne. 
Hovedhusets oprindelige funktion er usikker. i 
betragtning af den statusprægede udformning 
kan her have været bolig for klostrets gardian el-
ler forstander. en brønd, Munkebrønden, placeret 
ved klosterporten på en grund, der i det mindste 
1665 ejedes af klostergårdens indehaver, Maria 
von Lützow,115 var efter traditionen navngivet 
efter et hus i nærheden, ‘Munkens hus’, som 
henvisning til tilholdsstedet for den sidste grå-
brødremunk efter klostrets opløsning.116 i for-
bindelse med nybyggeri ved klosterpladsen på-
vistes 1915-16 to høj- eller senmiddelalderlige, 
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slutningen af 1500-tallet, efter nedrivning af klostrets 
korsgange og østfløj, et begravelseskapel, det Harden-
bergske kapel, ved korets nordside.
 Som nævnt s. 519 var kirken nedrevet ved udgangen 
af 1828 bortset fra det nævnte kapel og dele af skibets 
nordmur, der bevaredes indtil o. 1875.
 klosterkirken udgjorde søndre del af et større anlæg, 
der i middelalderens løb knyttedes til kirkens nordside. 

i øst – ud for koret – opførtes tre fløje mod vest, øst 
og nord omkring en lille klostergård: den vestre sam-
tidig med koret, mens den østre og nordre må være 
påbegyndt kort tid efter. o. 1500 tilføjedes ved kirkens 
nordvesthjørne en vestre fløj – muligvis som afløser for 
en ældre på omtrent samme sted.
 beskrivelsen af klosterkirken123 er inddelt i to ho-
vedafsnit: 1) Den senromanske kirke (s. 524), herunder de 
til kirken tilknyttede klosterfløje.124 2) Den gotiske kirke, 
herunder middelalderlige og eftermiddelalderlige til-
føjelser (s. 541).

Oversigt. den nedrevne †klosterkirkes ældste del var 
koret i en senromansk langhusbygning, der må formo-
des påbegyndt relativt hurtigt efter klostrets grundlæg-
gelse 1236 – formentlig o. 1250. i tilknytning til koret 
har uden tvivl været planlagt et skib, der i hvert fald må 
være påbegyndt, mens dets omfang og færdiggørelse er 
behæftet med nogen usikkerhed.
 den senromanske klosterkirke gennemgik en større 
ombygning allerede under opførelsen og blev for-
mentlig endeligt afsluttet i 1200-tallets sidste fjerdedel.
 en storstilet gotisk ombygning, der sandsynligvis 
fandt sin afslutning ved en indvielse 1361, medførte 
muligvis en mindre forhøjelse af den ældre kirke, en 
fuldstændig nyindretning af dens indre – bl.a. med nye 
hvælv – samt tilføjelse af et søndre sideskib.
 til kirken føjedes enkelte tilbygninger. i senmiddel-
alderen rejstes langs korets sydside en smal og spin-
kel bygning, der sandsynligvis har tjent som benhus, 
og ved skibets sydside et våbenhus. endelig opførtes i 

bYgning

Fig. 9. korets sydmur med niche og tilmuret vindue, set fra nord. Foto Svendborg Museum 1978. – South wall of 
chancel with niche and bricked-up window, seen from the north. 
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yderligere til omtrent samme højde som funda-
mentets overkant. i korets indre har en opfyldning 
til omtrent samme niveau fundet sted.
 Fundamentet under korets vestre del, der må 
være placeret højere oppe på den nævnte skrå-
ning og dermed formentlig på fast bund, kendes 
ikke i detaljer. dog tyder den aftagende bredde 
foroven i forhold til længere mod øst på, at fun-
damentet her er spinklere og dermed næppe ført 
ned til samme dybde.
 det opgående murværk er opført af tegl i fuld 
mur med en gennemsnitlig tykkelse i understok-
værket på ca. 160 cm. dog var den nederste del 
af ydersiden opmuret af to skifter af rå og kløvet 
kamp (jf. sokkel), ligesom der på murens inder-
side er afdækket et enkelt skifte af kamp formu-
ret i mørtel. Herover markeredes overgangen til 
teglstensmurværket hyppigt af et rulskifte. tegl-
stensmurværket var overalt lagt i omtrent regel-
mæssigt munkeforbandt.
 Sokkel og lisener. korets ydre havde en hen ved 
100 cm høj sokkel, der, ud over de ovennævnte 
to skifter kamp, bestod af fem skifter tegl, hvoraf 
det øverste havde skråkant. Soklen er registreret 
på hele sydfacaden, på østgavlen og den østre del 
af nordfacaden, mens denne længere mod vest, 
hvor den dækkedes af en tilstødende klosterfløj 
(jf. s. 536), var opført udelukkende af kamp.
 Hjørnerne mod øst prydedes af ca. 190 cm 
brede lisener, der sprang en halv sten frem foran 
de respektive facader. Yderligere en eller evt. to 
lisener fandtes på sydsiden. koret afsluttedes mod 
vest af en lisen, der i den bevarede højde udeluk-
kende var opført af kamp (fig. 20), hvilket skyl-
des terrænstigningen. Fremspringet har været ca. 
30 cm i forhold til sydfacaden, hvilket kan være 
forårsaget af lisenens sammenbygning med det 
nævnte trappehus på dette sted. Midt på facaden 
afdækkedes endvidere spor i murværket, der viser, 
at en lisen har været i det mindste påbegyndt her. 
dens dimensioner, og i hvilken udstrækning den 
blev fuldført, kan ikke udledes med sikkerhed.127

 til gengæld blev der ikke konstateret lisener på 
nordsiden, der fra opførelsen var forudset delvis 
dækket af de tilstødende klosterfløje.
 Døre og vinduer. Midt på nordfacaden, let for-
skudt mod øst, er afdækket rester af den eneste 

den SenroMAnSke kirke

kirken var opført på en grund, hvis østlige del 
havde relativt kraftigt fald mod øst eller sydøst, 
hvilket i høj grad har medvirket til at præge ud-
formningen af ikke mindst koret (jf. ndf). Place-
ringen af sidstnævnte på et terræn, der, trods kraf-
tig opfyldning, stadig skrånede stærkt, må skyldes, 
at det fulde omfang af kirken har været kendt ved 
korets placering på byggegrunden. dette under-
bygges yderligere af, at der under korets østlige 
del er langt til fast bund, således at fundamentet 
måtte forstærkes (jf. ndf).

koret

Plan og opbygning. grundplanen udgør næsten 
nøjagtig to kvadrater. Af det egentlige kor er in-
tet bevaret; det afdækkede murværk må hidrøre 
fra et relativt lavt understokværk – en »kælder« 
– hvis primære formål synes at have været at 
bringe korets gulvplan op i samme niveau som i 
det planlagte skib. et trappehus på kirkens sydside 
ved overgangen mellem kor og skib har sandsyn-
ligvis tilhørt den romanske kirke.125 Adgangen til 
trappen, der i den gotiske kirke (jf. s. 550) fandt 
sted fra søndre sideskib, må oprindelig have været 
placeret i koret nær dets sydvesthjørne.
 Materialer og teknik. korets mure bæres af funda-
menter af rå kamp, der især på ydersiden har et be-
tragteligt fremspring i forhold til murflugten. de 
indtil 60 cm store sten er lagt med en udfyldning 
af mindre sten og strandsand; dog er det øverste 
lag lagt i mørtel. overkanten ligger i kote +1,5, 
mens underkanten ved østgavlen samt østfagets 
langmure ligger i kote -0,5. i dette fag er bunden 
forstærket med et slyngværk i form af langsgåen-
de, vandretliggende tømmer, ligesom fundamen-
tets yderside er stabiliseret med tætstillede og let 
skrånende stolper, der må være nedrammede, før 
opmuringen af det egentlige murværk blev påbe-
gyndt.126 Fundamentets nedre del er lagt i gravede 
grøfter i den bløde bund, mens den øvre del er 
opstablet samtidig med en påfyldning af ler, hvil-
ken sammenlagt har hævet terrænet ved østgavlen 
hen ved 100 cm til omkring kote +1,0. efter at 
byggearbejdet var påbegyndt, hævedes terrænet 
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ring af døren. Af stikket over lysningen var be-
varet en enkelt sten af et halvstensstik, mens der 
registreredes fem sten af det ydre koncentriske 
stik, hvis forside som døren i øvrigt var behugget 
i en halv stens dybde. til yderligere accentuering 
af døråbningen tjente, at soklen var lodret afslut-
tet i en afstand af ca. 30 cm fra døren; dens hjørne 
var i modsætning til soklen i øvrigt muret af tegl 
helt fra bunden.128 indadtil havde døren en dyb 
let smiget anslagsniche, der formentlig har væ-
ret overdækket af et fladbuet stik eller evt. med 
vandrette planker.

dør til understokværket. den havde tærskel sam-
menfaldende med fundamentets overkant. beva-
ret var 15 skifter af den østre karm op til veder-
laget, samt enkelte sten af det rundbuede stik (fig. 
10, 15a-b, 19). Lysningen havde et halvanden sten 
bredt anslag, der prydedes af et afrundet hjørne 
på ydersiden; forneden gled dette i næstnederste 
skifte over i en retkant. Lysningsmålet kan re-
konstrueres til at være ca. 110×200 cm. et ydre 
halvstensdybt led, der næppe har manglet profi-
lering i form af en afrunding eller affasning, var 
borthugget i forbindelse med en senere tilmu-

Fig. 10. klostergårdens sydøstre hjørne med korsgangenes punktfundamenter og fundamentsbuer. i baggrunden 
korets nordmur, set fra nord. Foto Svendborg Museum 1976. – Southeastern corner of the cloisters with the point founda-
tions and foundation arches. In the background, the north wall of the chancel, seen from the north. 
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 Af understokværkets lavt anbragte vinduer er 
afdækket rester af seks ud af de formentlig op-
rindelig i alt syv åbninger, fire i sydmuren og to, 
sandsynligvis det midterste og det søndre af tre, 
i østgavlen. Sydsidens vinduer er anbragt med 
ens afstand. de ens udformede vinduer var dob-
beltsmigede med lysningen liggende tættest på 
ydersiden, således at den ydre bredde var ca. 60 
cm, den indre ca. 135 cm. Lysningen, ca. 40 cm 
inden for yderfacaden, havde en bredde af ca. 30 

Fig. 11. beliggenhedsplan. 1:1500. tegnet af Jens bech 1976, ajourført frem til 2007 af Mogens 
vedsø 2013. – Situation plan. 

Fig. 12. Plan af udgravede senromanske rester af kirkens 
understokværk og klosterbygningerne nord herfor. 
1:150.tegnet af Mogens vedsø 2013 efter opmålinger 
1975-76, 1978-79 og 2007 i Svendborg Museum. – 
Plan of excavated Late Romanesque remains of the lower 
floor of the church and the monastery buildings to the north. 

cm. vinduernes underkant var indadtil placeret 
ca. 60 cm over fundamentsoverkanten, mens den 
i det ydre var sammenfaldende med overkanten 
af soklens skråkantskifte, dvs. ca. 40 cm højere. 
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Muret grav nr. 1

Muret grav nr. 2

østfløjenvestfløjen

nordfløjen

koret
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levnes plads til en mellem østre vindue og sydøst-
hjørnet. vestvæggen – rummets endevæg op mod 
det væsentlig højere liggende skib – prydedes af 
tre lidt uregelmæssigt anbragte nicher, idet den 
midterste var forskudt en smule mod syd i forhold 
til midten. nicherne var 60 cm brede og halvan-
den sten dybe, mens højden af vangerne androg 
syv skifter, ca. 70 cm. bunden lå et skifte højere 
end vinduernes bund. den øvre afslutning var et 
halvstens spærstik med en pilhøjde på ca. 20 cm. 
nordsidens vestre niche (fig. 18) havde den in-
derste halvdel af stikket bevaret, mens den yderste 
halvdel var borthugget (jf. ndf.); ved en række af 
de andre nicher (sml. 15a-b, 16,  17) var bevaret 
vederlag eller nederste sten af stikket.
 Af gulvet var intet bevaret, men rester af afret-
ning antyder et gulvniveau omtrent en halv snes 
cm over fundamentsoverkanten, dog et trin la-
vere umiddelbart inden for døren.
 rummets overdækning er ligeledes ukendt, 
men en afdækning med hvælv synes umuliggjort 
af pladsforholdene. Således ville de tætsiddende 
vinduer og nicher tvinge murede hvælvforlæg 
meget højt op. Sandsynligheden taler derfor for 
et fladt loft med undersiden i en højde af ikke 
mindre end ca. 230 cm over fundamentsoverkan-
ten, under hensyntagen til den her rekonstrue-
rede højde af døren og vinduerne, men næppe 
heller meget mere.
 Understokværkets rumanvendelse er uvis. Ud-
formningen har ikke sakral karakter, ligesom den 
manglende direkte forbindelse med kirkerum-
met gør en sådan anvendelse mindre sandsynlig. 
rummets tilstedeværelse er derfor sandsynligvis, 
som ovf. nævnt, alene betinget af terrænforhol-
dene, der har krævet en betydelig hævning af 
gulvet i det egentlige korrum, for at bringe dette 
i et passende leje i forhold til gulvet i det plan-
lagte skib. tilsvarende løsninger, om end generelt 
yngre, kendes f.eks. i odense Skt. knud, Maribo 
klosterkirke og Antvorskov klosterkirke (DK 
Odense 236; DK Maribo 42; DK Sorø 611). rum-
met, der kun var tilgængeligt fra klostergården 
nord for koret, må derfor have været brugt sam-
men med de tilstødende klosterfløje (jf. s. 536 f.). 
en tilsyneladende profan anvendelse af et kryp-
trum under en klosterkirkes kor ses i domini-

Sålbænken var til begge sider aftrappet.129 åbnin-
gerne var intetsteds bevaret til oprindelig højde, 
men registreredes på indersiden i indtil 9 skifters 
højde; hvis overdækningen var rundbuet, giver 
dette en samlet højde på mindst 160 cm. Under 
forudsætning af, at vederlaget var vandret, giver 
dette en udvendig højde af mindst 80 cm.130

 Indre. Understokværkets indre var arkitektonisk 
set – rummets karakter taget i betragtning – for-
bavsende rigt. nordvæggen havde en række jævnt 
fordelte nicher på hver side døren. Af disse er re-
gistreret tre øst for døren og en vest for, nærmest 
nordvesthjørnet, mens der mellem denne og døren 
må have været yderligere fire nicher. i sydvæggen 
alternerer nicher regelmæssigt med vinduer. der 
er konstateret rester af tre, mens en mellem de to 
midterste vinduer må være gået tabt, ligesom der 

Fig. 18. niche vestligst i korets understokværks nord-
væg (s. 532). Foto Svendborg Museum 2007. – Western-
most niche in the north wall of the lower floor of the chancel. 
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vinduet var klart sekundært, men tilstedeværelsen 
af tre vinduer i understokværket kunne friste til 
også at rekonstruere koret med en tregruppe mod 
øst. Langmurens vinduer må have været udfor-
met tilsvarende. thorins plan (fig. 26) angiver, at 
murtykkelsen har været ca. 125 cm, dvs. ca. 35 cm 
tyndere end understokværkets murværk.
 om korets indre vides intet. Planens udlægning 
med to kvadratiske fag kunne antyde en over-
hvælvning, men der er ikke blandt de mange 
formsten fremkommet hvælvribber af senromansk 
karakter.131

kanernes kirke i århus, hvor en ældre krypt in-
korporeredes i munkenes kirke og tilsyneladende, 
i hvert fald senere i middelalderen, fandt anden 
anvendelse (DK Århus 1039).
 Af det opgående murværk i det egentlige kor var 
som nævnt intet bevaret frem til de arkæologiske 
undersøgelser i 1970’erne. Af C. F. thorins op-
måling af den senere klosterkirkes østgavl (fig. 28b) 
fremgår, at hjørnelisenerne, og dermed formentlig 
gavlmuren generelt, stod bevaret indtil gesimshøj-
de indtil nedrivningen 1828, mens gavltrekanten 
syntes at være et resultat af en ombygning. gavl-

Fig. 19. (†)dør i korets nordmur (s. 525), set fra nord. Foto Svendborg Museum 1976. 
– Door in north wall of chancel, seen from the north. 
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 Udformningen af den senere gotiske kirkes 
vestgavl (fig. 21) antyder, at væsentlige dele af 
den tilhører en senromansk/unggotisk forgæn-
ger til dennes hovedskib – et skib, der har knyt-
tet sig til det ovf. beskrevne kor. gavlens portal, 
med tilhørende portalfremspring, og vindue til-
hørte uden tvivl den gotiske kirke, hvilket også 
må gælde den polygonale støttepille, der adskilte 
hovedskibets vestgavl fra sideskibets (jf. s. 547). 
i modsætning hertil prydedes nordvesthjørnet af 
en lisen af kun lidt større bredde end korhjør-
nernes. gavlens mest karakteristiske træk er dens 
buefriseudsmykning af fem koblede cirkulære 
bueslag – det øverste trekvartcirkulært, de flan-
kerende halvcirkulære omend let styltede. be-
slægtede udsmykninger er ikke ukendte i dan-
mark (jf. Arkitektoniske forudsætninger og datering s. 
540). Fuldførelsen af kirkens vestafslutning synes 
at have fundet sted i de senere år af 1200-tallet og 
må dermed klart tilhøre tiden før kirkens gotiske 
ombygning. bueslagene var profilerede med en 
trekvartrundstav flankeret af hulede led. det af 
frisen omkransede gavlfelt (fig. 21) var tilsynela-
dende forsænket i forhold til den herunder lig-
gende gavlfacade og smykkedes af et stort korset 
kors, hvis nederste arm dog var forstyrret af et 
senere gennembrudt glamhul til ophængning af 
en klokke. korsets konturer smykkedes af samme 
profil som bueslagene. Lisenens øvre afslutning 
forekommer en smule uformidlet, idet den må 
have sprunget frem foran bueslagene. dette skal 
muligvis ses i forbindelse med et fremspringende 
led, der ledsagede buefrisens overside, dels føl-
gende denne koncentrisk, dels med et nærmest 
kamtakagtigt udseende. det lader sig vanskeligt 
afgøre, om denne del af udsmykningen var op-
rindelig eller skyldtes den gotiske ombygning. 
Sandsynligheden taler dog snarest for det første, 
da dele af udsmykningen fulgte bueslagene me-
get tæt.
 Med undtagelse af de ovennævnte fundamen-
ter umiddelbart vest for koret er der kun regi-
streret rester af nordmurens vestlige del ved en 
undersøgelse i 1950’erne under det daværende 
posthus. om skibets udformning i øvrigt vides 
intet, men det har formentlig været disponeret 
som tre kvadratiske, evt. hvælvede, fag.132

Skibet

et skib har (jf. s. 524) uden tvivl været planlagt og 
sandsynligvis også været påbegyndt i umiddelbar 
forlængelse af korets opførelse, mens der hersker 
mere tvivl om dets fulde udstrækning og fuldfø-
relse. Som nævnt kan korets placering, der umid-
delbart synes noget uhensigtsmæssig, skyldes hen-
synet til et samtidig planlagt langt skib. dette ville 
indebære, at kirkens samlede længde måtte være 
omtrent den samme som ved den senere gotiske 
kirke; denne kirkes skib udgør næsten præcist tre 
kvadratiske fag i forlængelse af korets to.
 i forlængelse af korets langmure er mod vest i 
både nord og syd konstateret fundamenter af rå 
kamp i gravede grøfter. topniveauet var mellem 
kote +3,1 og +3,5, dvs. hen ved 2 m højere end 
fundamentet under korets østende. det søndre 
fundament var gennembrudt af en yngre funde-
ring muret i tegl og tydeligvis tilpasset den østre 
halvpille i den gotiske kirkes arkaderække mod 
sideskibet (jf. s. 544).

Fig. 20. korets sydmur ved forbindelsen med skibet (s. 
524), set fra syd. Foto Svendborg Museum 2007. – South 
wall of the chancel where it joins the nave, seen from the south. 
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Fig. 21. opstalt af kirkens vestgavl (s. 534). 1:100. Måleblad, højre halvdel (sml. fig. 73 samt fig. 28a). Målt og tegnet 
af C. F. thorin 1828. – Elevation of west gable of church. 
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dog at umuliggøre en sådan (jf. s. 548). Fløjen 
var opført på kraftige, dybtgående fundamenter 
af rå kamp, der for det øverste skiftes vedkom-
mende var lagt i mørtel. Fundamentsoverkanten 
lå i niveau med korets fundamenter. Murværket 
nederst et til to skifter kamp, herover tegl, der var 
bevaret i indtil 5 skifters højde. det er fristende 
at forestille sig dette som en sokkel af samme ud-
formning som korets, dvs. afsluttet med et profil-
led foroven. teglstensmurværket, der mod vest sås 
at være lagt i munkeforbandt, havde en tykkelse 
af ca. 90 cm i vestmuren og 120 cm i sydgavlen 
og østmuren. Underetagens oprindelige gulvni-
veau synes at have ligget i ca. kote +1,3, evt. lidt 
højere. Længst mod øst i den udgravede del af 
vestmuren registreredes den søndre karm af en 
dør og umiddelbart her indenfor en skillevæg 
tværs over fløjen. denne har afskilt et søndre ca. 
6,5×7 m stort rum, der kun kan have været til-
gængeligt fra nord.
 Af en nordfløj vinkelret på vestfløjens nordende, 
dog uden at være sammenbygget med denne, 
afdækkedes både 1977-78 og 2007 væsentlige 
rester. Af den fornemt udstyrede fløj kendes vest-
gavlen og korte strækninger af sydmuren, mens 
dens udstrækning mod øst er ukendt. Fløjen ud-
viste adskillige arkitektoniske ligheder med ko-
rets understokværk og må derfor være påbegyndt 
ikke længe efter dette, dvs. formentlig i tredje 
fjerdedel af 1200-tallet.
 Fløjens fundamenter er kun undersøgt i be-
grænset omfang, men var, i hvert fald for den 
øverste dels vedkommende, af rå, kun lidt frem-
springende kamp. Herover rejste sig en syv skifter 
høj sokkel med afrundet overkant. På vestgavlen 
af den ca. 7,5 m brede fløj, der var bevaret i ind-
til 17 skifter over fundamentet, sås to ca. 85 cm 
brede hjørnelisener, der var bindige med soklens 
forkant. det fremgår ikke klart af den arkæolo-
giske undersøgelse, om lisenerne har grebet om-
kring hjørnerne, men dette må have været tilfæl-
det. Murværket var lagt i munkeforbandt, og dets 
tykkelse har været ca. 75 cm.
 i sydmuren umiddelbart op til vestgavlen regi-
streredes en ca. 100 cm bred dør med udvendig 
halvstensfals. indvendig var ligeledes halvstens-
dybe false, hvoraf den vestre, hvor dørfløjen har 

kLoSterFLøJe i tiLknYtning tiL 
den SenroMAnSke kirke

til korets nordside knyttede sig i den aktuelle 
periode tre klosterfløje, hvoraf to var sammen-
byggede med koret.
 en vestfløj lå ud for korets vestfag og var sam-
tidig med dette, dvs. fra årene efter o. 1250. den 
usædvanlig smalle fløj, der målte 5,4 m i bredden 
og 10,5 m i længden, sluttede sig med sin vest-
mur til kirken umiddelbart vest for korets vestaf-
slutning. det registrerede murværk, der målte ca. 
1 m i tykkelsen, var opmuret af rå kamp såvel i 
det ydre som det indre. korets nordmur udgjorde 
fløjens søndre afslutning og var her, som fløjen 
i øvrigt, opført af kamp, modsat den resterende 
del af nordmuren (sml. s. 524). da terrænet her 
har skrånet svarende til længere mod syd, under 
koret, må vestmuren have været gravet ind i skrå-
ningen, mens det øvrige har rejst sig fra omtrent 
samme overfladeniveau som koret. det indre, der 
kun er undersøgt mod syd, ved koret, samt i nord, 
havde gulv i form af en pikstensbrolægning i ca. 
kote +1,7, dvs. i omtrent samme niveau som gul-
vet i korets understokværk. det udgravede viser, 
at der ikke kan have været direkte forbindelse 
mellem underetagen, kælderen, i henholdsvis ko-
ret og vestfløjen. rummet har klart karakter af 
en lav underetage, og fløjens hovedrum må have 
været at finde højere oppe. dens anvendelse er 
uvis, men dens samtidighed med koret kunne 
muligvis betyde, at den oprindeligt – evt. blot i 
en kore periode – havde indeholdt klosterkirkens 
første sakristi(?).133

 Østfløjen var tydeligvis yngre end koret, som 
den ikke var i forbandt med. til gengæld var der 
så stor overensstemmelse i bygningsdetaljerne, at 
der ikke kan have været nogen større tidsforskel. 
Fløjen er klart ældre end en omfattende ændring 
af hele klosteranlæggets østre halvdel, der fandt 
sted endnu inden udgangen af 1200-tallet (jf. s. 
538 og 539).
 den havde en bredde af ca. 9,2 m og var skudt 
så langt mod øst i forhold til korets østgavl, at 
vestmuren mødte korets nordmur blot 3,4 m fra 
dets nordøsthjørne; dette har vanskeliggjort di-
rekte forbindelse mellem koret og østfløjen, uden 
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af vinduesglas. til gengæld har vinduerne væ-
ret tilgitrede, hvilket fremgik af sprængninger i 
vangerne i alle vinduer i 3. og 6. skifte over bun-
den. Flere steder udvendigt var bevaret veder-
lag for åbninger nes overdækkende halvstensstik. 
bueformen lader sig vanskeligt bestemme med 
sikkerhed, men synes dog snarest at have været 
rundbuet. indersmigen var delvis opmuret af 
riflede sten (jf. fig. 71).
 gulvet i bygningen, der var af stampet ler, lå i 
kote +1,45. i tilknytning til den 1975-76 afdæk-
kede rest af sydmuren fremkom en ca. 65 cm tyk 
skillemur, der har strakt sig i fløjens fulde bredde 
og fraskilt et kun knap 4 m bredt rum i fløjens 
vestende. rumhøjden har sandsynligvis været 
godt 2 m. taget havde været tækket med flade 
tagpander, der blev fremdraget i store mængde 
langs sydmurens sokkel (sml. fig. 74a-c).

været ophængt, var en hel sten bred.134 døråb-
ningens forside flugtede med sydflugten af gav-
lens søndre lisen; den på sydmuren siddende del 
af lisenen (jf. ovf.) har derfor, i hvert fald for den 
nedre dels vedkommende, været bredere end li-
senerne generelt og har dermed dannet en art 
portalfremspring. tærskelen var muret af tegl, der 
på indersiden var rulskiftestillet. der var ikke be-
varet rester af dørens overdækning.
 i gavlens murværk mellem lisenerne afdæk-
kedes velbevarede rester af tre lavt anbragte vin-
duer (fig. 22, 70-71), der udvendig havde under-
kanten flugtende med soklens overkant. Udadtil 
var åbningerne dobbeltfalsede (bredde 68 cm), 
indadtil smigede (bredde 93-96 cm). Sålbæn-
ken var aftrappet til begge sider. de 30-32 cm 
brede lysninger havde halvstens dybe, men kun 
let fremspringende, karme, der ikke udviste spor 

Fig. 22. indersiden af den senromanske nordfløjs vestgavl set fra nordøst. Foto Svendborg Museum 2007. – West 
gable of the late romanesque north range seen from the north east.
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men kan muligvis opfattes som en nødtørftig 
udbedring efter en alvorlig beskadigelse ved en 
brand ? (sml. s. 510-11). Hvis en fortsat brug af 
understokværket var påtænkt, blev dette hur-
tigt opgivet, hvorefter døren og alle vinduerne 
er blevet tilmurede. Udvendig var tilmuringerne 
overalt bindige med facaderne. indvendig gjaldt 
dette kun vinduerne i østgavlen, mens de øvrige 
vinduer og døren var lukket i en afstand af én 
sten bag den oprindelige inderflugt. ved tilmu-
ringen borthuggedes dens yderste led, sandsyn-

oMbYgning AF det Sen- 
roMAnSke kor

de udgravede rester af kirkens kor viste tydelige 
spor af en tidlig ombygning, der sandsynligvis har 
fundet sted, endnu inden kirken var fuldført. en 
halvstensskal var hugget af både nord- og sydmu-
ren, dog med den oprindelige vægflugt bevaret 
i lidt større højde ud mod hjørnerne. Formålet 
med den relativt omhyggelige afhugning af de 
indre murskaller mod nord og syd er usikkert, 

Fig. 23. begravelser i østre korsgang (s. 571) samt punktfundamenter og fundamentsbuer i baggrunden (s. 540), set 
fra øst. Foto Svendborg Museum 1976. – Burials in the eastern cloister, with point foundations and foundation arches in 
the background, seen from the east. 
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tiL- og oMbYgning AF 
kLoSterFLøJene

en række ændringer af de tre klosterfløje har 
sandsynligvis fundet sted i sammenhæng med om-
bygningen af koret. i østfløjen er iagttaget spor ef-
ter en brand med efterfølgende hævning af gulvet 
ca. 30 cm til ca. kote +1,6. i nordfløjen sløjfedes 
underetagen, og efter opfyldning blev der lagt et 
nyt teglgulv i ca. kote +3,0. det er uvist, om der 
samtidig skete ændringer med den smalle vestfløj.

ligvis fordi det var pro fileret og dermed vanske-
liggjorde en jævn forbindelse til tilmuringens 
murværk. ved døren var tilmuringen yderligere 
forseglet ved påføring af en pakning af blåler op 
ad både yder- og inderside – formentlig med det 
formål at hindre indtrængen af vand. til slut blev 
rummet fyldt op til et niveau mindst svarende 
til overkanten af det bevarede murværk. opfyld-
ningen har fundet sted endnu inden udgangen 
af 1200-tallet, idet der i fyldlaget er afdækket to 
murede begravelser med hovedrum (jf. s. 569).

Fig. 24. begravelser i østre korsgang (s. 571) samt punktfundamenter og fundamentsbuer i forgrunden (s. 540, sml. 
fig. 62 og 79), set fra vest. Foto Svendborg Museum 1976. – Burials in the eastern cloister, with point foundations and 
foundation arches in the foreground, seen from the west. 
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ArkitektoniSke ForUdSÆtninger 
og dAtering

de relativt få registrerede detaljer fra de bevarede re-
ster af klosterkirkens kor er arkitektonisk fællesgods 
fra 1200-tallets midte, og intet heri taler imod en på-
begyndelse af byggeriet til årene kort efter klostrets 
grundlæggelse 1236.
 På et tidspunkt i 1200-tallets 2. halvdel (jf. s. 510 
og 538), hærgedes klosteranlægget sandsynligvis af en 
brand, der fremtvang gennemgribende ændringer af 
korets understokværk og i tilknytning hertil forment-
lig tillige omfattende arbejder med klosterbygningerne 
nord for koret samt tilføjelse af korsgange langs koret 
og fløjene (jf. ovf.).
 På det forhåndenværende grundlag er det ikke mu-
ligt at afgøre, hvor langt byggeriet af kirken var nået 
mod vest, før denne katastrofe indtraf; men fuldført har 
skibet næppe været. klosterkirkens arkitektonisk set 
mest spektakulære detalje var vestgavlen, der med se-
nere ændringer stod velbevaret frem til klosterkirkens 
nedrivning 1828. gavlen har hidtil været regnet som 
hørende til den gotiske kirke fra 1300-tallets 2. halvdel, 
men meget taler for, at hovedparten af gavlen (jf. ndf.), 
i stedet udgjorde vestafslutningen af den senromanske 
klosterkirke. gavludsmykningens mest karakteristiske 
detalje – den femdelte kløverbladsbue – kendes i nært-
beslægtet, om end noget forenklet, udformning fra Skt. 
nikolaj kirke i kolding (DK Vejle 617) og nysogn 
kirke, Hind Hrd., ringkøbing Amt. begge er med no-
gen usikkerhed forsøgsvis dateret til tiden o. 1250. en 
væsentlig yngre pendant findes på søndre korsarmsgavl 
i århus domkirke (DK Århus 249). denne dekoration, 
der må dateres til 1480’erne, lader sig vel bedst forklare 
som en replik af korsarmens oprindelige gavl fra før 
dens forhøjelse.137

 der kan vanskeligt peges på egentlige udenlandske 
forbilleder. i sin beskrivelse af de danske franciskaner-
klostre fra 1914 fremførte vilh. Lorenzen, at gavlud-
smykningen skulle have nederlandske forbilleder.138 
denne opfattelse, der ikke mindst er båret frem af den 
da gældende datering af gavlen til sidste halvdel af 
1300-tallet, er siden hyppigt citeret. imidlertid peger 
kirkens øvrige detaljer mod nordtysk inspiration, hvil-
ket derfor også logisk burde gælde gavludsmykningen. 
en beslægtet buekombination, omend med blot tre bu-
er, ses på en forhal, »das Paradies«, ved nordre korsarms-
gavl af domkirken i Lübeck. bemærkes her skal det 
meget karakteristiske træk, at topbuen udgør væsentlig 
mere end en halvcirkel. denne forhal regnes for opført 
kort før 1260 af indforskrevne rhinske håndværkere.139

 beslægtede dekorationer med komplekse kombina-
tioner af bueslag kendes imidlertid også i og omkring 
roskilde domkirke, hvor søndre korsarmsgavls mid-
terste blænding krones af en kløverbladsbue med tre 
bueslag, hvoraf det midterste er tilspidset (DK KbhAmt 

 Formentlig samtidig med disse arbejder føje-
des der korsgange til korets nordside, østfløjens 
vestside (fig. 12 og 23-24) samt nordfløjens syd-
side. For første gang i klosterets bygningshistorie 
tog man her den fuldt konsekvens af den usta-
bile byggegrund, idet korsgangene udførtes med 
punktfundamenter, der opstabledes af rå kamp i 
fundamentsgruber, som var gravede fra et niveau 
omtrent svarende til korets anlægsniveau kote 
+1,5, evt. lidt lavere.135 efterfølgende forhøjedes 
fundamenterne ca. 100 cm samtidig med en suc-
cessiv opfyldning af terrænet. i denne højde på-
begyndtes murerarbejdet med funderingsbuer, 
der forbandt de enkelte punktfundamenter og 
dannede en sammenhængende ca. 120 cm tyk 
undermur for klostergangene. toppunktet i bu-
erne, der var opmurede med helstensstik af veks-
lende en løber og to bindere, lå i ca. kote +3,4.
 disse tre klostergange har været koblet sam-
men med det ældre klosteranlægs smalle vestfløj, 
hvilket bl.a. fremgår af, at klostergangenes fag-
deling – med to fag til hver side – blev udlagt 
under hensyntagen til vestfløjen, der må have 
udgjort den fjerde side i den diminutive, blot ca. 
5,5×6,0 m store klostergård, som resterede midt 
i anlægget. denne antagelse bestyrkes yderligere 
af, at der samtidig blev slået en tilsvarende fun-
deringsbue mellem nordfløjens sydvesthjørne og 
den nævnte vestfløjs nordøsthjørne. denne bue 
må have udgjort den vestre afslutning af nordre 
korsgang, og der synes derfor ikke at have været 
direkte forbindelse mellem denne og vestfløjen.
 tidspunktet for alle disse ændringer og tilføjel-
ser afsløredes ikke umiddelbart ved de arkæolo-
giske udgravninger, men kan næppe være meget 
forskelligt fra opgivelsen af korets understok-
værk. dettes opfyldning synes bestemmende for 
en tilsvarende niveauhævning både uden for og 
inden i bygningerne, dog undtaget østfløjen, der 
formentlig bevarede en lav underetage også efter 
ændringerne. en parallel til de komplekse tek-
niske løsninger i korsgangenes fundering kendes 
fra burgkloster i Lübeck, hvor de dateres så tid-
ligt som midten af 1200-tallet.136 det må derfor 
være rimeligt at regne klostergangene for opført 
inden udgangen af 1200-tallet og dermed for-
mentlig også samtidige med ændringerne i koret.
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den gotiSke kirke

Med nedrivningen 1828 af den i 1361 indviede †klo-
sterkirke forsvandt en af landets markante højgotiske 
kirkebygninger. belært af erfaringerne fra de kloster-
kirker, der i disse år blev nedbrudt (jf. s. 515), udarbej-
dede arkitekt C. F. thorin på oldsagskommissionens 
foranledning en række opmålinger og perspektivteg-
ninger, der er hovedkilden til vort kendskab til kir-
ken. tegningssættet består af i alt otte blade, heriblandt 
prospekt, plan, opstalt af øst- og vestfacader, interiør 
samt detailopmålinger af enkelte bygningsdetaljer (fig. 
26-30). På baggrund af de tre skitserede stregforlæg 
(fig. 1, 21, 58, 73) er det sandsynligt, at der i forhold til 
de oprindelige tegninger nu mangler en eller flere.141 
Uoverensstemmelserne kan skyldes, at noget af mate-
rialet er gået tabt, men skal formentlig også ses som en 
konsekvens af thorins tidlige død i 1829; muligvis blev 
arbejdet aldrig afsluttet. overordnet set er kildeværdien 
af tegningsmaterialet ret høj i sammenligning med lig-
nende arbejder i samtiden,142 men der kan dog påvises 
enkelte mangler og uoverensstemmelser.143 Materialet 
suppleres af de arkæologiske fund samt af de bygnings-
sten, der umiddelbart efter kirkens nedrivning blev ud-
taget og sendt til københavn (jf. s. 519 og 550).144

1354-55). denne dekoration dateres til o. 1225, og kun 
lidt yngre er en omtrent identisk udsmykning, om end 
tvillingformet med to ens sidestillede blændinger, i sønd-
re korsarms forhal (DK KbhAmt 1445). Sidstnævnte er 
uden tvivl direkte forbillede for vestgavlen i benløse kir-
ke (DK Sorø 414). bemærkes skal også de kløverblads-
formede vindueslysninger med hhv. fem og syv blade i 
Herlufsholm (DK Sorø 1122) og Hvidding (DK Tønder 
1136), der begge dateres til 1200-tallets 2. halvdel.
 Som kuriosum kan nævnes korgavlen ved dom-
kirken i Stavanger, der er opført i den seneste del af 
1200-tallet.140

 et andet markant træk ved gavlens dekoration er det 
store korsede kors, der omtrent helt udfyldte blæn-
dingsfeltet. et beslægtet kors kendes fra den efter mid-
ten af 1200-tallet opførte klosterkirke i tvilum. Her 
indeholder østgavlens dekoration bl.a. et, nu sandsyn-
ligvis noget forbygget, kors, der rejser sig i omtrent den 
fulde højde af gavltrekanten (DK Århus 3399).
 en nøjere datering af skibets vestafslutning lader sig 
på det forhåndenværende grundlag vanskeligt give. 
den må imidlertid, set i lyset af byggeriets starttids-
punkt o. 1250 og den flere gange nævnte ombygning 
af koret engang i løbet af århundredets sidste halvdel, 
sandsynligvis tilhøre sidste fjerdedel af 1200-tallet.

Fig. 25. Plan 1:300. Med punkteret streg er vist omrids af et formodet våbenhus (s. 559) samt et benhus ved korets 
sydside (s. 559). Målt af C. F. thorin 1828 (sml. fig. 26), suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2013. – Plan.
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Fig. 26. Plan 1: 300. »1) Alteret. 2) Abbed Stolens niche. 3) indgang til det nye tilbygt Hardenberg-
Capel. 4) ovenomtalte nyere begravelsescapel. 5) Chorstolene for Munkene. 6) indgangen til Choret, 
var fra Christ 4s tid. 7) en gammel indgang til klosteret, nu til en Have. 8) vindeltrappen til taget. 9) 
niche formodentlig for et Sidealter i kirken. 10) indgang med buezirater fra Side Facaden. 11) Ho-
vedindgang fra endefacaden. 12) den gamle bygning som nu bruges til Skole.« Målt og tegnet af C. F. 
thorin 1828. – Plan. “1 ) Altar. 2 ) Abbot’s chair niche. 3 ) Entrance to the newly built Hardenberg Chapel. 4 ) 
Above-mentioned new mortuary chapel. 5 ) Choir stalls for the monks. 6 ) Ent rance to chancel, was from the reign of 
Christian IV. 7) An old entrance to the monastery, now to a garden. 8 ) Spiral staircase to the roof. 9 ) Niche, prob-
ably for a side-altar in the church. 10 ) Entrance with arch orna men tation from the side facade. 11 ) Main entrance 
from end facade. 12 ) The old building, now used as a school.”
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Fig. 27. kirkens indre set fra vest (sml. fig. 58). Perspektiv tegnet af C. F. thorin 1828. – Interior of church 
seen from the west.

kirkens asymmetriske plan, der var typisk for ti-
dens tiggermunkeordener, bestod på nedrivnings-
tidspunktet af et tre fag langt, ret afsluttet kor i 
øst, hvortil knyttede sig et jævnbredt og -højt fem 
fag langt skib i vest; hertil var mod syd, på den i 

forhold til korsgangen ‘frie’ side, føjet et fem fag 
langt sideskib (fig. 25).145 Hvordan kirken frem-
stod umiddelbart før de omfattende arbejder ved 
midten af 1300-tallet, er usikkert, men rimeligvis 
er sideskibet opført i ét stræk som led i den go-



544 svendborg · †gråbrødre klosterkirke

mange variationer samt glaserede tegl.147 ind-
vendig anvendtes kridtstenskapitæler i hvælvsy-
stemet (jf. s. 550). ved den seneste udgravning i 
2007 blev overgangen mellem kor og skib blot-
lagt, hvorved bl.a. fundamentet under den østre 
halvpille mellem hoved- og sideskibet fremkom. 
dette var bevaret som et ti skifter højt, polygo-
nalt munkestensfundament, der skar sig gennem 
det romanske naturstensfundament. den irregu-

tiske om- og udbygning.146 Arbejdet omfattede 
endvidere en forhøjelse af koret samt fornyelse 
af øst- og vestfacader, ligesom store dele af den 
romanske nordmur rimeligvis blev inkorporeret 
i den gotiske bygning. i det indre ændredes rum-
met med indsættelse af hvælv. Hvordan ombyg-
ningen forløb, kan ikke udredes med sikkerhed.
 Materialer og teknik. kirken var bygget af tegl 
i munkestensformat, suppleret med formsten i 

Fig. 28a. opstalt af skibets vestgavl (sml. fig. 21). venstre halvdel af tegning (sml. fig. 28b). 1:150. Målt og 
tegnet af C. F. thorin 1828. – Elevation of west gable of nave. Left half of drawing (cf. fig. 28b). 
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blev ved ombygningen formentlig sat i forbin-
delse med de 11 let udkragende kamtakker, såle-
des at østgavlen fremstod som et stort blændings-
felt, der i gavltrekanten var beriget med en otte-
fliget roset i et forsænket cirkelslag (jf. fig. 28b). 
en lisen på sydmuren fjernedes formodentlig ved 
omarbejdningen af vinduerne. kamtakkernes no-
get usædvanlige sadeltagsafdækning var belagt 
med munke- og nonnetegl.149

lære opmuring var mørtelfuget, på sydsiden i den 
nedre del tre sten bred, skiftevis lagt i løbere og 
bindere (fig. 75).148

 koret og skibets nord- og vestmur hvilede på 
de til den ældre kirke konstruerede fundamenter 
(jf. s. 524), mens sideskibets fundering er stærkt 
forstyrret af senere arbejder på stedet.
 Koret bestod i sin kerne af den romanske byg-
ning med de brede hjørnelisener (jf. s. 524). disse 

Fig. 28b. opstalt af korets østgavl. Højre halvdel af tegning (sml. fig. 28a). 1:150. 
Målt og tegnet af C. F. thorin 1828. – Elevation of east gable of chancel. Right half 
of drawing (cf. fig. 28a).
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delige cirkelslagsblænding med det forsænkede, 
korsede kors blev bevaret. det er dog usikkert, 
om en nedre korsarm forsvandt ved indsættelsen 
af klokken, eller om der fra starten var glamhul på 
dette sted. Skibets 11 kamtakker, der var udført 
som korets, blev suppleret med yderligere fem 
over sideskibet, hvor den yderste kragede ud sva-
rende til sideskibets treleddede gesims.

 Skibet var fem fag langt og var, som koret, op-
ført med udgangspunkt i den romanske bygning. 
et noget smallere sideskib mod syd blev som 
nævnt tilføjet ved den gotiske ombygning og 
stod formentlig fra første færd under fælles tag 
med hovedskibet. Sideskibet og vestfacaden blev 
udstyret med karakteristiske, spidsbuede portaler 
og vinduer (jf. ndf.), mens gavltrekantens oprin-

Fig. 29. bygningsdetaljer (sml. fig. 73). A) Hvælvpille i sideskibet. b) Hvælvpille 
og kapitæl i skibet. C) opstalt af vestportalen. d) Snit af blomsterfrisen. e) Plan 
af vestportalen. F) Plan af arkadepillerne. g) detalje af vestportalens vangesten. 
1:100 (d og g dog 1:12,5). Målt og tegnet af C. F. thorin 1828. – Details of 
building. A) Vaulting pillar in side aisle. B ) Vaulting pillar and capital in nave. C ) Eleva-
tion of west gate. D) Cross-section of the floral frieze. E ) Plan of west gate. F ) Plan af 
arcade pillars. G ) Detail of string stone of west gate. 
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 den markante, spidsbuede vestportals vanger og 
bueslag var opbygget af syv rigt profilerede led 
uden kragbånd ved overgangen til stikket, der på 
ydersiden ledsagedes af en blomsterfrise med om-
givende halvrund stav (jf. fig. 29). enkelte profil-
sten fra vangerne er bevaret, enten uglaserede rø-
de sten eller sortglaserede sten (fig. 32-33).150 den 
omløbende frise var sammensat af tre led, det mid-
terste af sortglaserede munkesten på fladen, hver 
dekoreret med to firbladede blomster i højt relief; 
den halvrunde stav var dækket af en mørkebrun 
glasur og udformet som et kvartstens løberskifte 
(fig. 29).151 over portalen, der mod kirkerummet 
havde retvinklet anslagsfals, var umiddelbart over 
bueslagets toppunkt en tegldækket, udkragende 
gesims, der markerede portalens fremspring for 
vestfacaden.
 den lavere sydportal, hvoraf der ikke længere 
eksisterer en nøjere registrering, var opbygget på 
samme måde som hovedportalen, dog blot med 
fire led, tilsyneladende med identiske profilsten; 

 1828 havde bygningen seks støttepiller, fire på si-
deskibets sydside og yderligere to på vestfacaden; 
sidstnævnte var opført mellem skib og sideskib og 
i forlængelse af sideskibets sydmur, og blev tilføjet 
i forbindelse med den gotiske udvidelse. begge 
var femsidede og skråt afdækket med vingetegl 
over en udkraget gesims, den nordre og højeste 
tillige med profileret tilbagespring i den øvre del. 
Sideskibets fire støttepiller var rektangulære og 
blev af thorin angivet som sekundære tilføjelser, 
hvilket er sandsynligt. de to vestlige var som den 
østligste udformet med tilbagespring i den øvre 
del, og kan have været rester af en senere tilføjet 
udbygning (jf. ndf. s. 559). den anden pille fra øst 
var mere irregulær, idet dele af basen var bort-
eroderet. den østligste opslugte den sydlige del 
af sideskibets oprindelige hjørnelisen.
 Døre og vinduer. På nedrivningstidspunktet hav-
de kirken fire døre, herunder hovedportalen i vest, 
en portal i sideskibets 3. fag fra øst samt nordlige 
indgange i kor og skib.

Fig. 30. Prospekt fra sydvest (sml. fig. 1). tegnet af C. F. thorin 1828. – View from the south west.
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ve«,153 var ufalset og uden smig, og var muligvis 
fra gotisk tid (jf. fig. 27).
 nichen med profilerede vanger østligst i korets 
nordvæg kunne have været en blændet †dør(?), 
der oprindelig forbandt koret med klostrets øst-
fløj.154

 kirken havde ved nedrivningen 11 vinduer, heraf 
fire i koret, seks i sideskibet og et enkelt i ski-
bets vestgavl. endvidere fandtes i skibets tre øst-
ligste fag (og muligvis også vest herfor) højtsid-
dende, spidsbuede nicher, hvoraf de to østligste, 
som vinduerne i koret, havde kraftig bundsmig; 

portalen blev af thorin benævnt »indgang med 
buezirater fra Side Facaden«.152

 Udformningen af de to nordvendte døre er 
mere usikker, idet de kun kendes fra grundplanen 
og perspektivtegningen. korets dør blev udvidet 
ved opførelsen af det Hardenbergske kapel, for-
mentlig så kister ubesværet kunne gå igennem. 
Udvidelsen resulterede i lige gennemløb for 
østvangen, mens den vestre fik smig; dermed ville 
den åbne dørfløj ikke optage unødig plads.
 den vestlige dør blev af thorin betegnet som 
»en gammel indgang til klosteret, nu til en Ha-

Fig. 31. *Profilsten fra blomsterfrisen over vestportalen (s. 547). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – *Profile brick from floral frieze above west gate. 

Fig. 32-33. *Profilsten fra vestportalen (s. 547). 32. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 33. tegnet af Hans krongaard 
kristensen 1993, Svendborg Museum. – *Profile brick from west gate. 
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Med en forholdsvis bred lysning var de dobbelt-
smigede og udvendig rundbuede, tilsyneladende 
kronet af helstensstik vekslende mellem sort- og 
uglaserede teglsten. i det indre var vinduerne 
spidsbuede (jf. fig. 27). vinduerne er på planen 
anført som værende omarbejdede; ændringen, 
der kunne have været betinget af et ønske om 
øget lysindtag, bestod muligvis af en borthugning 
af en eller flere profilled i falsen. den markant 
afvigende udformning i forhold til de vestlige 
vinduer antyder dog, at de på et senere tidspunkt 
blev udskiftet.
 de tre spidsbuede vinduer i sideskibets vestre 
del havde samme formsprog som portalerne. 
Smigene var opbygget af profilerede sten, der 
udvendig vekslede mellem hulkel og rundstav; 
det sydvestlige vindue, der var tilmuret til ve-
derlagshøjde, havde indvendig tilsyneladende 
pærestav.156 i det ydre var åbningerne kronet af 
helstensstik med rundstav som prydskifte, jf. ho-
vedportalen, muligvis vekslende med sort- og 
uglaserede sten som vinduerne øst herfor. vin-

formentlig er der tale om vinduesåbninger, der 
ved korsgangens opførelse blev blændet. i korets 
nordmur fandtes tilsvarende nicher, tilsyneladen-
de med højere siddende bund (jf. fig. 27).
 korets vinduer var alle af samme, spidsbuede 
type med trekvartrunde stave i de ind- og udven-
dige, retkantede false. vinduernes lysning var ført 
ret gennem muren, hvilket sandsynligvis skyldtes 
senere omarbejdelser, enten ved borthugning af 
flere false og/eller ved fjernelse af stavværk. øst-
vinduet var bredere og højere end de sydlige, 
men med indvendig bundsmig i samme niveau 
som korets øvrige vinduer og som de nævnte, 
blændede vinduer i skibets nordvæg. Placeringen 
af det midterste vindue i sydmuren forudsatte 
formentlig, at den romanske lisen blev brudt, og 
vinduerne kan derfor tidligst stamme fra den go-
tiske ombygning (jf. s. 524).155

 Sideskibets vinduer var i 1828 af to typer. de 
tre østligste var sandsynligvis ændrede i senmid-
delalderen, det østligste af ukendte årsager ikke 
gengivet på thorins tegninger (jf. fig. 1 og 30). 

Fig. 34. *Lydpotter udtaget fra koret (s. 550). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Sound pots taken from the chancel. 
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rets sydside. kor og skib blev overdækket med 
otte rektangulære krydshvælv, der udsprang fra 
halvstens skjoldbuer; i korets østfag og i skibets 
to vestfag blev de understøttet af slanke, treled-
dede vægpiller, i de øvrige fag af hængestave med 
konsoller, der var indsat omtrent i underkanten af 
vinduernes bundsmig. disponeringen af vægpil-
ler og hængestave var i koret utvivlsomt betinget 
af opstillingen af korstole (jf. fig. 25). de trepas-
formede og jævnbrede ribber og gjordbuer ud-
sprang fra kridtstenskapitæler (jf. ndf.), der mod 
sideskibet var forbundet til pillernes gesimser 
gennem en treleddet vægpille.
 Sideskibets hvælv var udformet på tilsvarende 
vis, blot var skjoldbuerne her ubrudt ført forbi 
vederlagshøjde, således at vægpillerne var udfor-
met som femleddede søjlebundter (jf. fig. 29). 
Hvælvhøjden var ifølge begtrup 16½ alen (ca. 
10,4 m) målt fra gulvet.162

 *Kapitæler (fig. 35-49 og 76-78). Som nævnt 
blev et større antal bygningssten efter kirkens 
nedrivning udtaget og i to omgange sendt til kø-
benhavn. blandt disse var et udvalg af kapitæler, 
hvoraf 14 eksisterer i dag; to (nr. 8-9) er siden 
1933 deponeret i Svendborg, de øvrige er ind-
murede i væggene i nationalmuseets nuværende 
middelalderudstilling.163 Hertil føjer sig et kapi-
tæl i nationalmuseet uden proveniens (nr. 15, fig. 
49), der på grund af den store lighed med Svend-
borgkapitælerne må henføres til denne gruppe.164

 kapitælerne er alle af kridtsten på nær én (nr. 
8),165 de fleste med bladværksdekoration og man-
ge med polykrom bemaling.166 overordnet er 
de udført i en bred og en smal type, hvoraf der 
af førstnævnte findes seks eksemplarer, alle med 
bladværk (nr. 1-6, fig. 35-42). typen er udformet 
med markant fremspringende, let tilspidset mid-
terled på den trefligede halsring, mens den øvre, 
syvsidede afslutning består af et glat led mellem 
to rundstave. Herimellem et højere led med 
bladværk, der i udformning inddeler kapitælerne 
parvist; to har således egeløv med klaser af agern 
(nr. 1-2), to har variationer af ‘vinløv’ (nr. 3-4), 
mens to har flankerende palmegrene omkring 
hhv. ‘vinløv’ (nr. 5) og et centreret, hætteklædt 
ansigt, fra hvis mund palmegrenene udspringer – 
en såkaldt ‘bladmaske’ eller ‘grøn mand’ (nr. 6).167 

duet over sydportalen, der var indsat umiddelbart 
under gesimsen, var uden lodrette karme. over 
sideskibets vestvindue, der helt var blændet, sås 
en mindre, ligeledes tilmuret og spidsbuet åbning, 
der var forskudt mod nord; åbningen var oprin-
delig indsat enten som vindue eller som adgang 
til sideskibsloftet. et spidsbuet vindue med stik 
af dobbelt rulskifte over vestportalen fremtrådte 
1828 blændet og afløst af en sekundær fladbuet 
åbning med smigede vanger.
 i det indre var der ingen arkitektonisk adskil-
lelse mellem kor og skib. korets østligste fag var 
dog hævet med to trin, og i væggene var ind-
muret et ukendt antal lydpotter af drejet sortgods, 
hvoraf to endnu eksisterer, heraf én intakt (fig. 
34); denne måler 22,5×14,4 cm157 med en mun-
dingsdiameter på 3,9 cm.158 Formen er noget 
slankere end de samtidige lydpotter i vor Frue 
kirke, Svendborg og repræsenterer sammen med 
disse de hidtil eneste kendte gotiske lydpotter 
(jf. s. 293).159 Midt i korets østmur fandtes under 
vinduet tilsyneladende en niche, der i plan målte 
100×60 cm;160 tilsvarende var i korets sydmur en 
ca. 200×50 cm stor niche under murens østligste 
vindue (jf. s. 568).
 Skibet åbnede sig mod sideskibet gennem fem 
spidsbuede, profilerede arkader, der blev båret 
af fire ottekantede, fritstående piller og to halv-
piller i henholdsvis øst og vest. Pillerne var alle 
med hjørnestave, sammensat af rundstav, platte 
og hulkel. Soklerne var forsynet med en tredelt 
profilering bestående af et glat skifte mellem to 
afrundede led, hvoraf det nedre var kraftigst. en 
beslægtet profilering fandtes på gesimsen, her 
blot med det kraftigste led øverst; hertil var pil-
lehjørnernes rundstave med platte og hulkele vi-
dereført (jf. fig. 27, 29).161

 i den sydlige del af sideskibets østvæg fandtes 
en niche med profilerede vanger, der muligvis op-
rindelig tjente som ramme om sidealter. Alterets 
forskudte plads skyldtes den i hjørnet mellem kor 
og skib placerede spindeltrappe, der var indbygget 
i korets murværk og sprang retvinklet frem fra 
denne mod syd; trappen gav adgang til loftet over 
kirken og var formentlig senromansk (jf. s. 524).
 Hvælv. Med indsættelsen af hvælvene ændre-
des kirkens fagdeling, jf. den brudte lisen på ko-
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Fig. 35a-b. *kapitæl nr. 1 (s. 550). a. Højre side. b. en face. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 1. a. Right 
side. b. Frontal view.

Fig. 36a-b. *kapitæl nr. 2 (s. 550). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 2. a. Frontal 
view. b. Left side.

Fig. 37a-b. *kapitæl nr. 3 (s. 550). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 3. a. Frontal 
view. b. Left side.
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Fig. 38a-b. *kapitæl nr. 4 (s. 550). a. Højre side. b. en face. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 4. a. Right 
side. b. Frontal view.

Fig. 39a-b. *kapitæl nr. 5 (s. 550). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 5. a. Frontal 
view. b. Left side.

Fig. 40a-b. *kapitæl nr. 6 (s. 550). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 6. a. Frontal 
view. b. Left side.
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ornamentik består af akantus, palmegrene, egeløv 
og ‘vinløv’ udformet i fem lave, kantafgrænsede 
felter over et retkantet, let trefliget led. På stykkets 
øvre del ses svage rester af rødlig bemaling. den 

Mål: højde 22-24 cm (nr. 1 dog 28 cm), bredde 
44 cm foroven, 36 cm forneden, dybde 19-22 cm 
foroven, 17-19 cm forneden.
 gruppen af smalle kapitæler (nr. 7-15, fig. 43-
49) består af varierende former, heraf to profile-
rede (nr. 7-8), fem med bladværk (nr. 9-13), til 
hvilken gruppe det ovenfor nævnte kapitæl uden 
proveniens knytter sig (nr. 15), samt et enkelt 
med bladværk i afvigende udformning (nr. 14). 
de smalle kapitæler er overordnet udført som de 
brede, dog med et mindre fremspringende mid-
terled på den trefligede halsring, og har som ho-
vedregel en skarpkantet hulkel mellem de øvre, 
rundede led; to stykker afviger dog herfra ved i 
den øvre del, som de brede kapitæler, at have glat 
led mellem to rundstave (nr. 9-10).
 Profilkapitælerne afviger indbyrdes, idet ét (nr. 
7) i den nedre del har to hulkele, mens kapitæ-
let nr. 8 har glat skifte under hulkel. Sidstnævnte, 
hvorpå er revner som følge af varmepåvirkning, 
er udført i brændt ler med sekundær tilføjet ‘nak-
ke’, der tilsyneladende er sammensat af to tegl-
blokke og efterfølgende fastgjort til kapitælet.168 
Spor af bemaling ses på det ene stykkes to øverste 
hulkele (nr. 7). Mål (nr. 7 hhv. 8): højde 24-26 
cm, bredde 29-30 cm foroven, 21-26 cm forne-
den, dybde 22-24 cm foroven, 19-21 cm forne-
den. ‘nakkens’ mål: højde 26 cm, bredde 29 cm, 
dybde 16 cm.
 de seks smalle bladværkskapitæler er som de 
brede kapitæler parvis ens, idet to er dekoreret 
med egeløv og klaser af agern (nr. 9-10), to med 
indbyrdes varierende ‘vinløv’ (nr. 11-12), mens 
motivet på de sidste to er modstillede palmegre-
ne (nr. 13 og 15). Flere stykker har tydelige rester 
af rød, grøn og dekomponeret sort bemaling (nr. 
9-13, 15). et af stykkernes fragmenterede ‘nakke’ 
(nr. 9) ses at være ornamenteret (jf. fig. 77-78), 
muligvis et mislykket forsøg på tildannelsen af 
et kapitæl af den afvigende type (nr. 14, jf. ndf.). 
Mål: højde 27-29 cm, bredde 32-35 cm foroven, 
23-25 cm forneden, dybde 22-25 cm foroven, 
19-20 cm forneden.
 det resterende kapitæl (nr. 14) adskiller sig på 
væsentlige punkter fra de øvrige. de blot fem si-
der har foroven et glat skifte, hvorunder den i sam-
menligning med de øvrige kapitælers stiliserede 

Fig. 41. detalje af *kapitæl nr. 2 (jf. fig. 36a-b, s. 550). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of *capital no. 2.

Fig. 42. detalje af *kapitæl nr. 6 (jf. fig. 40a-b, s. 550). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of *capital no. 6.
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Fig. 43a-b. *kapitæl nr. 7 (s. 553). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 7. a. Frontal 
view. b. Left side.

Fig. 44a-b. *kapitæl nr. 10 (s. 553). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 10. a. 
Frontal view. b. Left side.

Fig. 45a-b. *kapitæl nr. 11 (s. 553). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 11. a. 
Frontal view. b. Left side.
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Fig. 48a-b. *kapitæl nr. 14 (s. 553). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 14. a. 
Frontal view. b. Left side.

Fig. 47a-b. *kapitæl nr. 13 (s. 553). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 13. a. 
Frontal view. b. Left side.

Fig. 46a-b. *kapitæl nr. 12 (s. 553). a. en face. b. venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 12. a. 
Frontal view. b. Left side.
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af de to sendinger kapitælerne tilhørte. de eksi-
sterende tegninger antyder dog, at de alle var at 
finde i kor og skib, idet thorin gengiver ribber-
nes vederlag i sideskibet uden kapitæler, men blot 
som en søjlering kronet af et treleddet søjleskaft 
(jf. fig. 29). Hvis det virkelig forholdt sig sådan, 
blev kun tre hjørnekapitæler ikke indsendt ved 
nedrivningen, og fordelingen kan da have været 
således, at de brede kapitæler (seks stk.) var opsat 
i koret, mens de smalle (otte stk. samt hjørneka-
pitælet) var anvendt i skibet, alle parvis arrangeret 
i hhv. nord- og sydside. om denne fordeling var 
udtryk for et overordnet program, er usikkert og 
skal vel snarere ses som et resultat af forskellige 
byggefaser.
 Med kapitælerne indgik til oldnordisk Muse-
um et stort antal *formsten af tegl, bl.a. de ovenfor 
nævnte portalsten (jf. s. 547); materialet omfatte-
de endvidere en intakt, sadeltagsformet rygnings-
sten med false til overlapning (fig. 50),169 af hvil-
ken type der tillige findes eksempler i Svendborg 
Museum.170 Stenens form beskriver en vinkel på 
ca. 60º; den er 2 cm tyk med sider på 32×29 cm. 
endvidere indkom forskellige formsten og tag-
sten.171 Ud over de her nævnte, der må formodes 
at stamme fra kirken, er der yderligere gennem 
årene fundet en stor mængde formsten, der anta-
ges at have haft deres oprindelige placering i en-
ten kirke eller klosterbygninger. Materialet om-
fatter bl.a. tagsten, fliser, ribbesten og stavværk, 
men en oprindelig placering lader sig dog ikke 
afgøre (jf. fig. 52).172

nedre del i kvartstens tykkelse er udformet som 
øverste del af et trefliget søjleskaft med rester af 
rød bemaling. På overgangen mellem den synlige 
del og ‘nakken’ ses i begge sider en affasning, der 
antyder en oprindelig hjørneplacering. Mål: høj-
de 28 cm, bredde 33 cm foroven, 22 cm forneden, 
dybde 23 cm foroven, 19 cm forneden.
 Flere af kapitælerne har på undersiden en rille, 
hvis tredelte forløb markerer kapitælets udkrag-
ning over vægpiller og hængestave. bagsiderne 
respekterer ét vægplan, hvorfor kun det afvigen-
de kapitæl (nr. 14) som nævnt kan have været 
opsat i et hjørne.
 i protokollerne er ikke anført kapitælernes plads 
i kirken, ligesom det heller ikke fremgår, hvilke 

Fig. 49a. *kapitæl nr. 15 (s. 553). en face. Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – *Capital no. 15. Frontal view.

Fig. 49b-c. *kapitæl nr. 15 (s. 553). venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 15. Left side.
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 nært forbundet med tidens arkitekturidealer var 
også bladværkskapitælerne, der ligeledes blev overført 
fra tyske forbilleder; ofte var de udført i varierende 
materialer såsom kalksten, tegl og stuk, af og til endda 
sammensat, som undersøgelser i odense har vist (Jf. 
DK Odense 230 med note 176).179 i dansk sammen-
hæng er kapitælerne nært beslægtet med eksempler 
fra odense Skt. knuds kirke og †gråbrødrekirken 
sammesteds, samt fra Horsens klosterkirke og er her i 
landet således i flere tilfælde forbundet med franciska-
nernes klosterkirker (DK Odense 220, 1769; DK Århus 
5709).180

 i forhold til kirkens nære slægtskab med de her nævn-
te byggerier må det overvejes, om ikke broderparten af 
byggeaktiviteten ved kirken i Svendborg reelt fandt sted 
i 1300-tallets anden fjerdedel, før pestens hærgen ved 
midten af århundredet; f.eks. er epidemiens alvorlige 
konsekvenser for byggeriet og administrationen af kir-
kerne i Horsens velkendte, men også andre steder forår-
sagede sygdommen byggestop (DK Århus 5719-20).181

ArkitektoniSke ForUdSÆtninger 
og dAtering

gråbrødrekirkens ombygning, der afsluttedes med ind-
vielsen 1361, resulterede i en for tiggermunkene vel-
kendt, asymmetrisk planform med smallere sideskib i 
tilknytning til langhusbygningen. denne var i orde-
nens oprindelige langhuskirker som regel ret afsluttet 
i øst, for senere, o. 1300, at blive afløst af polygonale 
korafslutninger.173 ofte tilkom sideskibet gradvist i 
takt med opførelsen af kapeller, men kunne også, som i 
Svendborg, forekomme som oprindelig planløsning (jf. 
DK Odense 1795).174

 ombygningen var påvirket af det omfattende go-
tiske teglstensbyggeri, der fra 1200-tallets sidste årtier 
med udgangspunkt i hansestæderne hurtigt spredtes 
langs østersøens kyster (jf. DK Odense 226-30). i en 
lokal, samtidig sammenhæng udmøntedes disse impul-
ser især i Skt. knud kirkes gisicobygning og gråbrød-
renes †klosterkirke i odense, med hvilke Svendborg-
kirken deler flere markante detaljer; således har kirkens 
mest karakteristiske arkitekturelement, den enestående 
vestportal, stor lighed med Skt. knuds kirkes nordpor-
tal.175

 et andet centralt element var de ottekantede arka-
depiller med trekvartrundstave på hjørnerne. de 
formentlig ældste udgaver af pilletypen er at finde i 
Wismars Skt. georgskirke og Skt. nikolajkirken i 
Stralsund fra hhv. o. 1320 og 1325,176 mens en helt 
nøjagtig, men formentlig lidt yngre pendant til Svend-
borg-pillerne findes i greifswalds Skt. nikolaj kirke.177 
eneste paralleller i danmark er Skt. nikolaj i køge og 
vor Frue kirke i nyborg, begge fra 1300-tallets anden 
halvdel, samt i lidt anden form †gråbrødrenes kloster-
kirke i odense indviet 1343 (DK KbhAmt 166-97, DK 
Odense 1792).178

Fig. 50. *rygningssten (s. 556). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Ridge tile.

Fig. 51. Fragment af *formsten af tegl, formentlig skaft-
ring fra lille søjle. 1:5. Målt og tegnet af Michael banke 
1993, Svendborg Museum. – Fragment of *moulded 
brick, presumably shaft ring of small pillar..
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Fig. 52. Udvalg af *formsten fra klosterkirken og klostret. 1:10. a. Hvælvribber. b. tungesten fra hvælvforlæg m.m. 
c. vinduesstavværk. d. Profilsten fra vinduer og døre. e. Hvælvpiller(?). f. Sten fra frisøjle med kløverbladsformet 
tværsnit. Målt af Hans krongaard kristensen og tegnet af Leif Plith Lauritsen 1993, Svendborg Museum. – Selection 
of *moulded bricks from Monastery Church and monastery. a. Vault ribs. b. Tongue bricks from vault model etc. c. Window tracery. 
d. Profile bricks from windows and doors. e. Vaulting pillars(?). f. Brick from free column with clover-leaf cross-section. 

a

b c

d

fe
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tegnelsen det Hardenbergske kapel. den omtrent 
kvadratiske tilbygning (5,6×6 m), der er påvist ar-
kæologisk, var i den nedre del af kampesten, her-
over af teglsten i munkestensformat.185 Adgangen 
skete gennem den udvidede dør i korets nordmur. 
rummet belystes gennem et kurvehanksbuet vin-
due i nord. På kapellets nordmur sås desuden to 
murankre, tilsyneladende dannende initialerne 
»er« og Hb«, måske henvisende til stifterparret, 
erik rosenkrantz og Helvig Hardenberg (fig. 6). 
På kapellets hjørner var kraftige støttepiller, den 
nordøstre opmuret 1752, formentlig som følge af 
bygningens svage fundering. i det indre fandtes 
en 4×2,6 m stor flisebelagt gravkrypt, hvis én sten 
tykke vægge var sat op ad nedgravningens sider; 
her er påvist mindst fem begravelser (jf. s. 578). 
1850’erne var bygningens tag afvalmet og dækket 
af vingetegl, og o. 1875 blev den revet ned.
 Syd for koret fandtes endvidere rester af en 
mindre, udateret tilbygning, der muligvis har tjent 
som benhus (fig. 55).186 Sporene viste sig som en 
øst-vestgående, halvanden sten tyk murrest (AH) 
af tegl i munkestensformat, på et fundament af 
et enkelt, delvis brokke- og mørtelafrettet kam-
pestensskifte; af teglmuren var blot et enkelt rul-
skifte bevaret. Muren var placeret 1,9 m fra koret 
og havde en længde på mindst 5 m. i tilknytning 
hertil fremkom et gulv af delvis genanvendte tegl 
i munkestensformat (AJ), udlagt i varierende skif-
tegang. eftersom anlægsniveauet lå omkring den 
romanske sokkels overkant, kan bygningen have 
været så sen som efterreformatorisk.187

 Eftermiddelalderlig vedligeholdelse. Som tidligere 
beskrevet (jf. s. 514) fungerede klosterkirken fra 
reformationen til kort før sin nedlæggelse som 
anneks- og begravelseskirke for byens to sogne, 
hvorfor en løbende vedligeholdelse var påkræ-
vet. Af de ufuldstændigt bevarede regnskaber 
fremgår, at der blandt mange småreparationer 
også blev foretaget større vedligeholdelsesarbej-
der. Udbed ringerne 1751-52 var i denne kate-
gori og omfattede hovedsagelig ‘begravelsen’, 
eller det Hardenbergske kapel. det svagt fun-
derede kapel behøvede afstivning i form af en 
‘pille’, der må være identisk med stræbepillen 
på kapellets nordøsthjørne. Fundering krævede 
fire læs kampesten, murerarbejdet 2.000 ‘lybske 

SenMiddeLALderLige tiLFøJeLSer

1388 indstiftede en gruppe adelsfolk et kapel i 
kirken (jf. s. 511). det er usikkert, hvorvidt ka-
pellet var lokaliseret i en inden 1828 forsvundet 
tilbygning, eller, mere sandsynligt, om det blev 
indrettet i den eksisterende kirke. i så fald kunne 
det have været placeret i sideskibets østende, ved 
den ovenfor nævnte, mulige alterniche (jf. s. 550).
 På resens prospekt (jf. fig. 2) er klosterkirken 
gengivet med et våbenhus ud for sideskibets 3. fag 
fra øst, og såfremt denne fremstilling gengiver 
de faktiske forhold, kan støttepillerne her være 
rester af dette (jf. ovf. s. 547). de arkæologiske 
udgravninger i området har dog ikke bragt fun-
damenter for dagen, og en nærmere datering er 
ikke mulig.182

 o. 1500 blev klostret udbygget med en tegl-
bygget og fra kirken løsrevet vestfløj, der målte 
ca. 17×9 m i to stokværk.114 bygningens vestlige 
udformning kendes fra thorins prospekt (jf. fig. 
30), men er aldrig arkæologisk påtruffet. den var 
forbundet med kirken via en ældre mur, der op 
til tagfodshøjde strakte sig omtrent til midten af 
sydgavlen, hvor en bred pilaster markerede over-
gangen til vestfløjens facade. i muren, der kan 
have været rest af en tidligere †vestfløj(?), var en 
blændet dør med spidsbuet helstensstik omtrent 
som sideskibets vestvindue.
 Adgangen til vestfløjen skete gennem en flad-
buet dør i gavlens vestlige del, hvorover var tre 
fladbuede nicher, mens et fladbuet stik midt på 
facaden under tagfodshøjde muligvis var rest af 
et oprindeligt vindue. gavltrekantens rige blæn-
dingsdekorationer med hængestave og kvart-
cirkulære stik under 13 kamtakker har en nær 
parallel på næsbyhoved broby kirkes østgavl fra 
1505-15.183

eFterMiddeLALderLige 
Ændringer og tiLFøJeLSer

Det Hardenbergske Kapel (fig. 6, 26, 53-54). Sand-
synligvis o. 1586, hvor korsgang og østfløj var 
nedrevet,184 og hvor Helvig Hardenberg stiftede 
et hospital i klostrets nordfløj (jf. s. 513), tilføjedes 
på korets nordside et gravkapel, der senere fik be-
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i pibeler, glaserede fliser uden ornamenter såvel 
som uglaserede fliser med rullestempelornamen-
tik; om de lå i kirken eller andre steder i klostret, 
kan dog ikke afgøres.188

 i takt med de mange begravelser i kirken blev 
gulvet omlagt adskillige gange, og var ved ned-
brydningen langt fra den oprindelige udform-
ning. Således måtte det nedsunkne gulv over fire 
grave 1729 opfyldes og ‘tilrettelægges’;35 yderli-
gere seks grave måtte i 1749-50 ‘lægges til igen’.85 
Småreparationer udførtes på de ‘nedsunkne ste-
der’ i 1807, og i 1812 blev 500 nye sten udlagt; i 
1818 blev stenene i ‘gangen’ omlagt.189

 kirkens vinduer, hvoraf mange af thorin blev 
anført som værende ændrede (jf. fig. 26), blev 
ofte repareret. 1729 måtte et stillads opsættes, da 
tre vinduer var blæst ud under et stormvejr. to 
år senere betaltes glarmesteren for reparation af 
kirkens vinduer ‘overalt’, og yderligere reparatio-
ner foretoges i 1751.85 1801 blev alle kirkens vin-
duesrammer repareret,35 og 1813 blev adskillige 
vinduer udskiftet og blysprosserne på to vinduer 
‘omlagt’; kort herefter, 1818, blev der brugt 600 
mursten til opmuring af to vinduer.190

sten’, 1.100 ‘dobbelte flensborgsten’, 200 tagsten 
samt forskellige slags kalk, bl.a. ½ læs ‘gullandsk 
kalk’.85

 1785 kunne udbedringerne af kirkens brøst-
fældighed ‘ikke udsættes vinteren over’.35 omfat-
tende vedligeholdelsesarbejder fandt således sted 
indtil 1787, idet der fra teglbrænderiet ved Hvid-
kilde tilgik adskillige læs mur- og tagsten med 
dertil hørende grus og kalk. reparationerne om-
fattede smede- og glarmesterarbejde på kirkens 
vinduer.35 kirken vedblev dog at have problemer, 
idet man i vinteren 1799/1800 foretog ‘hugning 
og udkastning af isen i kirken’.35

 også hvælvene voldte problemer, idet hvælvet 
i den vestre ende af kirken måtte repareres 1729, 
mens yderligere istandsættelser foretoges 1731 på 
et ikke nærmere angivet sted.35

Gulve. Udformningen af kirkens gulve kendes 
ikke i detaljer, men har formentlig bestået af 
teglfliser i forskellige udformninger. de eksiste-
rende fragmenter fra klostret viser, at flisernes 
dimensioner og dekorationer varierede. Således 
forekommer en glaseret flise med indlagt motiv 

Fig. 53. det Hardenbergske kapel (s. 559). 1:100. kapellets fundamenter og gravkrypt efter 
udgravningen 1975-76. tegnet af Jens bech 1976, Svendborg Museum. – The Hardenberg 
Chapel. Foundations and crypt after the excavation of 1975-76.
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36

blev taget repareret ‘ind- og udvendigt’, og 1815 
blev der oplagt yderligere 210 tagsten, suppleret 
af betydelige arbejder i 1817-18.189 i 1823-26 
foretoges løbende reparationer af taget, og ‘store 
skader‘ på rygningen over kirken og det Harden-
bergske kapel blev udbedret så sent som 1827.85 
1829 blev ‘brændehuset, forrige åbne begravelse’, 
dvs. det Hardenbergske kapel, repareret med 500 
tagsten.35

 Tagværker og -beklædning. Udformningen af kir-
kens tagkonstruktion samt eventuelle ændringer 
heraf er ukendte. dog fremgår det, at et spærfag 
med hanebånd blev repareret 1731.35 typen af 
tagbeklædning kendes heller ikke med sikkerhed. 
Hvor thorin er omhyggelig med at gengive tag-
tegl af munke-nonnetypen på kirkens kamtakker, 
er tagfladernes afdækning ikke angivet. de 1828-
29 registrerede byggematerialer inkluderede en 
rygningssten (jf. fig. 50), der, såfremt den tilhørte 
kirken, må have forudsat en beklædning af flade 
tagpander eller bæverhaler, hvoraf der er fundet 
flere fragmenter.191 var dette tilfældet, må der for-
modes at have været en produktion af tagpander, 
idet tagbeklædningen blev repareret adskillige gan-
ge. 1729 var beklædningen så medtaget, at afblæ-
ste tagsten måtte erstattes tre gange i løbet af året 
med hhv. 450 tagsten på tagets søndre side i april 
måned, 160 på nordre side i august og yderligere 
149 i december. desuden foretoges en ‘skelning’ af 
det forfaldne kortag. 123 og 230 nedfaldne tagsten 
måtte erstattes igen hhv. juli og december 1731.35 
efter de omfattende reparationer 1785-87 (jf. ovf.) 
måtte beklædningen suppleres på ny 1794; 1809 

Fig. 54. det Hardenbergske kapel (s. 559). 1:100. opstalter af gravkryptens øst-, nord- og 
vestmur (sml. fig. 53). tegnet af Jens bech 1976, Svendborg Museum. – The Hardenberg Cha-
pel. Elevations of east, north and west wall of crypt.

Fig. 55. rest af benhus(?) (s. 559), syd for koret. 1:100. 
tegnet af Jens bech 1978, Svendborg Museum; redige-
ret af Mogens vedsø 2013. – Remains of charnel house(?), 
south of chancel.
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øst) og knælende i bøn bag ved hver sit skjold; 
bagved sås et spinkelt planteornament. kvinder-
ne var iklædt fodlange dragter med hovedlin. de 
enkelte skjolde var lodretstillede og af en afrun-
det form med lige overkant. de to medaljoner 
var sammenføjet med treblade og trekløverblom-
ster. Fra venstre mod højre sås:
 1) ikke sikkert identificeret skjold med mørkt 
vædderhorn på lys baggrund.193 den omløbende 
indskrift, hvis enkelte ord er adskilt med dob-
beltprikker, lader sig kun tyde med forbehold: 
»….rangrida(?): vxor: gho ….. (rangrid, hustru 
til gho…(?))«.
 2) ikke sikkert identificeret skjold med mørk 
fuglevinge eller fjederham på lys grund.194 dele 
af navnet kan med forbehold læses som: »…. d(?)
oria: vxor:wldriv… (..oria, hustru til Ulrik…(?))«.

†kALkMALerier

Under kirkens nedrivning i efteråret 1828 bemær-
kedes ‘adskillige’ spor af middelalderlige malerier, 
der sekundært var blevet overhvidtet. Malerierne, 
som iagttoges på skibets vægge af pastor Heber, om-
fattede en heraldisk frise med våbenskjolde, knæ-
lende figurer og indskrifter samt forskellige, ikke 
nærmere beskrevne, helgenbilleder.192 dog var bå-
de billeder og indskrifter så beskadigede, at kun et 
fragment af de førstnævnte blev aftegnet (fig. 56), 
om end uden omtale af våbenskjoldenes tinktur.
 Våbenfrise (fig. 56), o. 1375. På skibets væg, må-
ske på sydsiden, fandtes som nævnt en heraldisk 
frise, hvoraf registreredes to cirkelslag med latin-
ske randskrifter i gotiske majuskler. Heri var vist 
kvindefigurer, vendt mod venstre (antagelig mod 

Fig. 56. Udsnit af kalkmalet våbenfrise fra 1300-tallets anden halvdel (s. 562). Fragmentet viser to knælende kvin-
der, formentlige stiftere, gengivet i cirkelmedaljoner med tilhørende, kun delvist læselige navneindskrifter. tegning 
1828. – Detail of wall-painted armorial frieze from second half of 14th century. The fragment shows two genuflecting women, 
presumably donors, in circular medallions with related, only partly legible name inscriptions. 
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1103). Sidstnævnte, der viser kvindelige skjold-
holdere, indsat i en arkaderække med trepasbuer 
og stavværksdekoration, antagelig med forbillede 
i billedserier fra tekstilkunsten, kan netop med 
hensyn til den dekorative struktur paralleliseres 
med Svendborgmaleriernes cirkelmedaljoner.198

†gLASMALerier

Adskillige *fragmenter af bemalede glasvinduer 
er arkæologisk påvist i kirken. Hovedparten af 
disse er fundet i opfyldningslaget i det senroman-
ske kor og må formentlig dateres til 1200-tallets 
anden halvdel. Ca. 500 glasskår blev fundet i selve 
nedbrydningslaget samt et mindre antal i et un-
derliggende lag. bemalingen er udført med brun-
lig farve. bortset fra en detalje af en vindrueklase 
(jf. fig. 57) kan figurative motiver ikke påvises, og 
udsmykningen på de forskellige fragmenter synes 
fortrinsvis at have haft en ornamental karakter, 
bl.a. med slyngede stregdekorationer.199

 de to kvinder, der var kendetegnet både med 
eget og ægtemandens navn, var antagelig adelige 
stiftere, visuelt erindret i forbindelse med donatio-
ner, vel i relation til sjælegaver eller valg af begra-
velsessted i kirken.195 Ægtemændenes billeder og 
våbenskjolde kan have været vist i en tilsvarende 
frise på nordvæggen. Udsmykningen må være 
udført kort efter den gotiske kirkes nyindvielse 
1361. Middelalderlige skjoldefriser er kun kendt 
i et begrænset omfang, flertallet fra klosterkirker. 
Ud over de senere stærkt bearbejdede våbenfriser 
med både mands- og kvindenavne i ringsted og 
Sorø (DK Sorø 53, 142) samt fragmenter i roskil-
de domkirke (DK KbhAmt 1583) og en forsvun-
den udsmykning i benediktinernonneklostret i 
dalum (odense Hrd., odense Amt)196 har male-
rierne navnlig lighed med to omtrent samtidige 
heraldiske udsmykninger, hhv. i Ystad gråbrødre 
klosterkirke fra o. 1350197 og i århus vor Frue 
kirke, især en dekoration malet o. 1375 på syd-
væggen af dominikanerklostrets kirke (DK Århus 

Fig. 57. Udvalg af *fragmenter af †glasmalerier fundet i kirkens kor. 2:1. tegnet af Michael banke 1993, Svendborg 
Museum. – Selected *fragments of †stained glass found in the chancel.
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Fig. 58. kirkens indre set fra vest (sml. fig. 27). Perspektivskitse ved C. F. thorin 1828. – Interior of church seen from 
the west.
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†Alterbord (jf. fig. 26-27). Formentlig af munke-
sten. bordets bredde og dybde var ifølge fig. 26 
hhv. ca. 2¾×1½ alen (dvs. ca. 1,70×93 cm); af-
standen fra østvæggen var ca. ¾ alen (ca. 47 cm). 
ved nedrivningen 1828 indskærpedes det, at man 
var opmærksom på at registrere eventuelle fund 
heri, men intet konkret er omtalt i den forbindel-
se.201 †Alterbordsplade, af poleret granit.202 Pladen 
fremhævedes som bevaringsværdig af thom sen og 
foresloges anbragt på en af de andre kirkers alter-
borde eller ‘på en muret fod i et af sakristierne’. 
efterfølgende flyttedes den til Skt. nikolaj kirke, 
men har ikke siden kunnet påvises her (s. 172).203

 †Sidealter (?). en niche, formentlig til et sideal-
ter, er registreret af thorin (fig. 26 (nr. 9)) i østen-
den af søndre sideskib.
 †Alterklæder. tidligst nævnt 1634.39 1751-52 er 
omtalt to klæder på alterbordet85 og 1785-1828 
atter ét, fra 1807 anført med tilhørende dug.35 
begge dele blev efter kirkens afvikling 1828 
overført til Skt. nikolaj kirke (jf. s. 174). 204

 *Altertavle, o. 1475-1500. Fløjaltertavle, mulig-
vis oprindelig femfløjet.205 Af eg, om end med 
flere, formentlig sekundære, tilsætninger, hoved-
sagelig af fyr; ud over tilsatte figurdetaljer gælder 
det midtskabets kølbuer og indfatning, sidefløje-
nes kølbuer, rammeværk og gitterværk, predella 
og †kronfrise med liljer.206 tavlen har relieffer 
af korsfæstelsen i midtskabet og fire scener fra 
kristi lidelseshistorie på sidefløjenes indersider 
(ecce Homo, korsbæringen, gravlæggelsen og 
opstandelsen); på fløjenes ydersider er fragmen-
ter af oprindelige figurmalerier, i nord forment-
lig bebudelsen, mens sydsidens maleri ikke lader 
sig identificere. de udskårne dele fremstår siden 
en restaurering 1975-77 afrenset for ældre far-
ver; spor heraf samt forgyldning på kridtgrund 
anedes dog endnu før en nyopmaling, ligeledes 
på kridtgrund, udført 1896.207 også samtlige 
bagklædninger er nyopmalet. Altertavlens relief-

Oversigt. Som anført s. 518 blev beholdningen af større 
inventargenstande summarisk beskrevet 1828 med hen-
blik på genstandenes kassation og salg på auktion el-
ler deres genbrug i tre lokale kirker (Skt. nikolaj, vor 
Frue og thurø kirker). et overblik over mindre løsøre, 
herunder altertilbehør, tekstiler, belysning og pen-
gebeholdere, fremgår desuden af kirkens inventarier, 
hvoraf det ældste hidrører fra 1634,39 mens den sene-
ste fortegnelse – post festum – opgjordes 1830-31.200 
en oversigt over møbleringen kan desuden i hoved-
træk udledes af thorins plan (fig. 26). i det følgende 
er endnu bevarede eller forsvundne genstande mærket 
med * og †, idet inventar placeret i de tre ovennævnte 
kirker kun summarisk omtales nedenfor; for mere 
detaljerede beskrivelser henvises til redaktionen af de 
pågældende.
 Fra den middelalderlige indretning kendes †højal-
terbord og †alterbordsplade; endvidere *højaltertavle, 
*korbuekrucifiks, †korstole, †celebrantstol og *klokke, 
alle fra senmiddelalderen og i det mindste med hensyn 
til korbuekrucifikset, der er et værk af Claus berg, vel 
en konkret afspejling af dronning Christines velvilje 
over for klosterkirken (s. 512). kirkens prædikestol 
er muligvis identisk med det bevarede eksemplar i 
thurø kirke med indsatte senmiddelalderlige paneler 
i et nyere rammeværk. en messeklokke fra o. 1350 i 
Svendborg Museum, der efter traditionen skulle hid-
røre fra kirken, er ligeledes, omend med forbehold, an-
ført nedenfor. dåbshandlinger foregik derimod ikke i 
klosterkirken, hverken før eller efter reformationen, 
hvorfor tilhørende genstande hertil ikke indgik i in-
ventaret.
 klosterkirkens begrænsede anvendelse uden egen 
præst efter reformationen (jf. s. 514) betød ligeledes, at 
inventaret helt savnede altersølv, idet den middelalder-
lige beholdning, der naturligvis har eksisteret, efter re-
formationen må være blevet overført til andre kirker/
privatejere eller er omsmeltet uden at have efterladt 
sig spor i kilderne. imidlertid blev inventaret løbende 
vedligeholdt og enkelte dele endog nyanskaffet i år-
hundrederne frem til nedlæggelsen. det gælder såle-
des †alterstagerne, der tilkom 1534, mens korskranken, 
hvorfra en *kapitæl endnu synes bevaret, skulle hidrøre 
fra Christian iv’s tid. Fra 1634 anføres desuden et †al-
terklæde, †messehagel, †trælysestager, †pengetavle og 
†ligbåre, samt fra 1729 en †alterbog og en †lysekrone. 
den præcise datering af disse genstande, hvoraf enkelte 
løbende udskiftedes, forbliver dog uvis.

inventAr
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med nr. 1. 213 en lyseslukker, tidligst nævnt 1785, 35 
blev efter 1828 overdraget til thurø kirke.213 
 †Alterbøger. en gammel alterbog er omtalt 1729-
32.35 endnu 1799-1800 er noteret indkøb af en 
alterbog. 35

 †Messehagel. omtalt 1634. 39 Muligvis identisk 
med det eksemplar, der 1729-32 omtaltes som 
ubrugeligt. 35

 *Messeklokke (fig. 69), o. 1350, af bronze. 10 
cm høj (med øsken 16 cm), 13,5 cm i tværmål. 
klokken, der kun med forbehold kan knyttes til 
klosterkirken, er skænket til Svendborg Museum 
af en privat giver (inv.nr. 7796).214 klokken bærer 
tre korsmærker på legemet som hentydning til 
en tredobling af ringningen i forbindelse med de 
respektive liturgiske handlinger.
 *Korbuekrucifiks, o. 1520, tilskrevet Claus berg.215 
den 185 cm høje kristusfigur har tilhørende 
samtidigt korstræ, oprindelig med kantprydelser 
i form af krabbe- eller korsblade og dermed for-
mentlig udformet som et ‘livstræ’ (jf. f.eks. det 
senmiddelalderlige krucifiks i odense Skt. Hans 
kirke, DK Odense 1367). korset er indgået i en 
†kalvariegruppe, der sandsynligvis var placeret over 
korgitteret eller -skranken. krucifikset ‘uden den 
nyere tilsatte plade’ (vel et skriftbånd med Jesu 
initialer), blev af thomsen vurderet som beva-
ringsværdigt, hvorimod de tilhørende figurer af 
Maria og Johannes (evangelisten) skønnedes ’ej 
vigtige’.83 disse, af Heber betegnet som »karika-
tur-billedstötterne«, blev efterfølgende kasseret; 
som nævnt s. 518 kom de til at hvile i kirkens 
muld, måske i bogstaveligste forstand nedgravet 
på kirkegården. Svarende til et flertal af Claus 
bergs sidefigurer har skulpturerne antagelig væ-
ret udformet med dramatisk mimik og stærkt be-
væget foldeværk, hvilket måtte virke fremmedar-
tet for en tid, vænnet til et nyklassicistisk præget, 
afdæmpet stiludtryk.216 1970 påvistes under se-
kundære krideringer og opmalinger spor af den 
oprindelige staffering og forgyldning.206

 krucifikset blev 1828 ophængt i thurø kirke, 
midt på (nord)væggen over indgangen til kvinde-
stolene, 45 en placering, der sidenhen er fastholdt.
 †Korgitter eller -skranke, o. 1600. Skranken, der 
er angivet på thorins plan (fig. 26) med påskrif-
ten: »indgangen til Choret, var fra Christ 4s tid«, 

fer er stilistisk og motivisk nært beslægtede med 
den trefløjede tavle i bjerreby (Sunds Hrd.) og 
må formentlig skyldes samme mester (‘bjerreby-
gruppen’, jf. også altertavlen i Svanninge).208

 tavlen er tidligst (1823) detaljeret beskrevet af 
begtrup som værende af »skjønt billedhugger-
arbeide og forestiller kristi Lidelse i Urtegaar-
den«, sidstnævnte karakteristik enten en generel 
reference til passionsmotiverne eller en henvis-
ning til en siden forsvundet, malet eller udskåret, 
fremstilling (på den ældre predella(?)) af kristus 
i getsemane Have.202 thomsens omtale 1828 af 
»den meget slet opmalede gradino«, der ved tav-
lens flytning kunne bortfalde ligesom »de nyere 
tilsadte Spidser«, hentyder måske netop til tavlens 
fodstykke og til den sekundære liljefrise.83 Som 
berettet af pastor Heber november 1828 blev al-
tertavlen »amputatis amputandis« (med de nød-
vendige beskæringer) overladt til thurø kirke.209 
kirkens daværende senmiddelalderlige tavle, der 
muligvis stammede fra ellen Marsvins gods, da-
lum kloster, men forinden måske hidførtes fra 
Helligtrekongers kapel i roskilde domkirke,210 
blev med tilhørende predella midlertidig place-
ret, først i våbenhuset og siden på kirkeloftet, før 
begge dele 1830 ved pastor Hebers medvirken 
blev oversendt til oldsagskommissionen (inv.nr. 
MMCXLviii.1-2).211

 †Alterstager mv. 1) et par drevne alterstager, 
1534, nævnt af thomsen blandt genstande, der 
ønskedes overført til oldsagskommissionen.83 An-
tagelig identisk med to messinglysestager, der tid-
ligst er anført 1682 og siden registreret i inven-
tarierne frem til 1828.35 efter kirkens nedrivning 
blev disse dog overdraget til byens skolevæsen, 
selvom man også fra Skt. nikolaj kirke havde 
ytret ønske om at modtage dem. 212 2) to for-
sølvede trælysestager, anført 1634. Måske iden-
tisk med det par, dog nu ubrugeligt, der er nævnt 
1729-32. 35 3) en lysestage af messing, nævnt 
1634.  4) et par ‘puklede’ (dvs. vel af balusterform) 
store lysestager, ikke af træ (af messing?), som nu 
bruges, er nævnt 1682.39 tilsyneladende ikke 
identisk med nr. 1. 5) 1729-32 nævnt et par små 
støbte stager af messing. 35 endnu i beholdningen 
1749-5385 samt 1785-1828.35 efter kirkens ned-
rivning overdraget til byens skolevæsen i lighed 
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kirkens afvikling.35 i auktionskataloget 17. sept. 
1828 averteredes den som »en antik Prædikestoel 
med Himmel«,91 hvilket dog ikke udsiger noget 
sikkert om dens alder. Stolen erhvervedes af en 
privatperson (r. Quist, antagelig Svendborg-
købmanden rasmus Quist) for 3 rdlr. 2 mk. og 
4 sk.219 det er imidlertid en fristende, om end 
ubevislig, hypotese, at prædikestolen (dog uden 
den tilhørende †himmel) skulle være identisk 
med en prædikestol i thurø kirke, placeret ved 
skibets sydøsthjørne. Stolen, hvis kurv udgør fem 
sider af en polygon, er smykket med udskårne 
senmiddelalderlige paneler med fliget bladværk, 
alt monteret i en nyere arkitektonisk indramning. 
værket er tilskrevet Claus berg220 og kunne have 
udgjort en parallel til den kasserede, ligeledes an-
tagelig senmiddelalderlige prædikestol i †odense 
gråbrødre klosterkirke (DK Odense 1812). Sto-
lens eventuelle nyopsætning i thurø o. 1828 el-
ler kassationen af dens forgænger er imidlertid 
ikke arkivalsk bevidnet,221 og det kan vel derfor 
ikke ganske udelukkes, at thurøprædikestolen li-
gesom den oprindelige thurøaltertavle allerede 
i 1600-tallet er blevet hidbragt af kirkens byg-
herre, ellen Marsvin, fra en anden middelalderlig 
kirke. ved en undersøgelse af thurøstolen 1970 
blev ikke konstateret ældre, dvs. middelalderlig, 
staffering, idet den tidligste registrerede bemaling 
skønnedes at tilhøre renæssancen.222 †Lysearm, 
flikket 1730. 35 et †timeglas er omtalt 1682.39 et 
†prædikestolsklæde registreredes 1807. efter kir-
kens nedbrydning udleveredes dette 1829 til Skt. 
nikolaj kirke.35

 †Stolestader. tidligst nævnt 1730, da 13 stole-
døre fik nye hængsler. 35 1807-08 blev stolene i 
den lille gang afbrudt, da kirken under englands-
krigen anvendtes som magasin og tøjhus. 1810-
11 måtte disse atter ryddes for at give plads til 
ammunition. 35 endnu 1818 noteres udgifter til 
at ‘slå de gamle stole fast’.35 i forbindelse med 
kirkens afvikling blev stolene, der 1825 kald-
tes ‘ubrugbare’, 37 bortsolgt på auktion, her bl.a. 
averteret som ‘nogle og 30 bagbeklædninger (og 
brystpanel) af stolene, som i særdeleshed er skik-
ket til landsbykirker’.91 Af beholdningen af stole 
med tilhørende gavle, døre og panelværk noteres, 
at et uspecificeret antal stole erhvervedes af en 

afskærmede korets østende fra den vestlige del 
og skibet. et udskåret, korintisk *kapitæl (fig. 59) 
af eg, o. 1600, 19,3×15 cm, hidrørende fra en 
halvsøjle, stammer muligvis herfra.217 kapitælet 
viser spor af bemaling i grønt, cinnober og hvidt. 
1730 reparerede smeden ‘korsdøren’, vel døren 
heri, og udførte en ny nøgle.35 Atter repareret 
1749 og 1751-52.85 i Svendborg Museum (inv.
nr. 1737).
 kirkens prædikestol med tilhørende himmel (jf. 
ndf.) er kun summarisk beskrevet i de ældre 
kilder, og det er påfaldende, at den ved kirkens 
nedrivning hverken af kirkeinspektionen el-
ler af thomsen fremhævedes som bevaringsvær-
dig.1730 nævntes den 9. stol på nordsiden, regnet 
fra prædikestolen, der således på dette tidspunkt 
må have været placeret på denne side.218 1751-
52 blev stolen malet af Anders Maler, ligesom 
der tilføjedes nogle lister.85 1795 udførtes en ny 
trappe til stolen. 35 1825 fremhævedes den som 
‘ubrugbar’,37 og 1828 blev den med karakteri-
stikken ‘forfalden’ kasseret i forbindelse med 

Fig. 59. Udskåret *kapitæl, o. 1600. Fragment, anta-
gelig af †korskranke (s. 567). Foto Hugo Johannsen 
2012. Svendborg Museum. – Carved *capital, c 1600. 
Frag ment, presumably of chancel screen. 
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nævnt 1682.39 omtalt 1785 (‘en lille tavle med 
bjælder’). 35 1797-98 anskaffedes en ny tavle, d.å. 
dog utvivlsomt en klingpung, der 1807 regi-
streredes som ‘en lille fløjlstavle’.35 i forbindelse 
med kirkens afvikling 1828 overdraget til thurø 
kirke.213 nævnt 1970 på kirkens loft, men synes 
siden kasseret.
 †Dørfløje (jf. fig. 29). Sengotisk, en dobbelt 
fløjdør, hver fløj med ti fyldinger af foldeværk, 
parvist ordnet og tilpasset rammeværkets spids-
buede form. rosetter var regelmæssigt pånaglet 
rammestykkernes skæringspunkter og mellem 
disse. 1729 omtalt nøgle til vestre kirkedør.35 
kirkens dørfløje blev efter nedrivningen 1828 
solgt sammen med de øvrige bygningsmateria-
ler.35 i H. C. Andersens poetiske beskrivelse af 
kirken fra 1837 (jf. s. 519) omtales et dørbeslag 
på ‘den gamle kirkedør’ (vel vestportalen), som 
dannede ordene: »Jesus Hominum Salvator« (eller 
vel blot »iHS«).
 †Salmenummertavler. Anskaffet 1796-97. 35 kas-
seret i forbindelse med kirkens afvikling 1828.213

 †Belysning. Lysekrone. kirkens lysekrone, hvis 
vægt 1807 udgjorde 2 pund messing, er regel-
mæssigt omtalt i de summariske regnskaber, så-
ledes 1729-32, 35 1749-53 85 og 1785-1828. 35 
1796-97 fastloddedes en af armene. 35 efter kir-
kens nedrivning overdraget til byens skolevæsen 
sammen med den tilhørende kæde.213 1801-02 
omstøbtes en lampe. 35 Lysearme. 1802-03 anskaf-
fedes fire ‘lyselamper’, dvs. lysearme til stolene 
(jf. ovf.).35 det kan være disse eller vel snarere 
et antal væglampetter, der nævnes i thomsens li-
ste sammen med alterstagerne fra 1534 som ‘de 
tyndt udslagne og drevne’. 83 dateringen og ka-
rakteristikken som drevne gælder formentlig kun 
alterstagerne (nr. 1). overdraget til byens skole-
væsen.229

 †Ligbårer. en lille ligbåre er omtalt 1634. 39 
Måske den samme, der er omtalt 1729-32 35 og 
1749-53.85 kasseret 1828 (denne?) og afhændet 
på auktion september s.å.230

 *Klokke. den senmiddelalderlige klokke fra 
1512, støbt af Johannes Fastenowe, er tidligst 
nævnt 1634.39 klokken var ophængt i vestgavlen 
(jf. fig. 30). efter 1828 overført til Skt. nikolaj 
kirke (s. 214).213

køber fra thurø, måske med henblik på en gen-
anvendelse i denne kirke. de har dog ikke med 
sikkerhed kunnet påvises i den eksisterende be-
holdning.223

 †Præste- og degnestole. en bogstol til degnen er 
omtalt 1801-02 i forbindelse med anskaffelse af 
en bliklysepibe, dvs. lysearm, hertil.35

 †Kister og skabe. 1730 er nævnt et skab i koret, 
hvis lås repareredes. 35

 †Korstole, middelalderlige (jf. fig. 26, nr. 5). På 
thorins plan er registreret et kompleks af ‘kor-
stole til munkene’, omfattende i alt 12 sæder, 
placeret henholdsvis ved korets nord- og sydvæg. 
Stolenes antal kan oprindelig have været større, 
idet opstillingen måske var videreført mod vest, 
afbrudt af en åbning ved indgangen til koret.224 
komplekset blev senere anvendt af latinsko-
lens disciple.225 Materialer herfra blev efter alt 
at dømme kasseret og kan være omfattet af de 
i auktionskatalogerne registrerede stole, paneler, 
bagklædninger, gavle og døre mv., jf. stolestader 
(s. 567).
 en »Abbedstol«, antagelig en middelalderlig 
†celebrantstol,226 var placeret i en fladbuet niche 
(bredde ca. 4 alen/ ca. 250 cm) i korets sydvæg 
(jf. fig. 26, nr. 2) og fremhævedes som vigtig – og 
dermed bevaringsværdig – af thomsen.83 Sto-
len, der kan have været udformet med et tredelt 
sæde til præsten og hans to hjælpere, svarende til 
det samtidige eksempel i roskilde domkirke 
(DK KbhAmt 1671), blev efter thomsens påbud 
flyttet til vor Frue kirke. På grund af dens stør-
relse fravalgtes en placering i sakristiet, og stolen 
indsattes – efter først at være blevet skilt ad – i 
kirkens ‘lyse og rummelige’ våbenhus.227 Herfra 
afhændedes den dog, antagelig 1848 (‘en mid-
delalderlig munkestol’), i forbindelse med kirkens 
renovering (s. 326, 356). dens videre skæbne er 
ikke dokumenteret.228

 †Pengebeholdere. Pengeblok. tidligst omtalt 1729-
32. det nævnte tidsrum blev den dog ikke åbnet, 
‘af den årsag, (at) der kommer kuns lidet i’.35 
ikke desto mindre anskaffedes i samme tidsrum 
en ny i stedet for den gamle, der var ‘opråd-
net’.35 Atter 1796-97 erhvervedes en ny. 35 en 
pung, dvs. en *klingpung eller en pengetavle (også 
betegnet tavlepung) at gå om med i kirken er 
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nr. 15). Ældst er to murede grave i koret, begge 
anlagt efter ombygningen af dette bygningsafsnit, 
dvs. ved 1200-tallets slutning (nr. 1-2). den ene 
af disse (nr. 1) er senest knyttet til den historiske 
tradition om hertug Abels begravelse (†1279) (jf. s. 
511 og ndf.).233 Herudover er registreret 13 grave 
i koret, til dels med tilhørende kister og diverse 
løsfund, samt 43 i selve skibet. bortset fra de to 
førstnævnte hidrører samtlige antagelig fra sen-
middelalderen eller tiden efter reformationen.
 1) (Fig. 60), 1200-tallets slutning. i korets nord-
side. trapezformet grav med hovedrum, opbyg-
get af tre teglskifter i halvstens tykkelse; tagfor-
mede teglsten dækkede den østlige del, mens 
hovedrummet var dækket af flade sten; over den 
midterste del sås kvadratiske gulvfliser. i graven 
fandtes dårligt bevarede knoglerester. i betragt-
ning af placeringen – og vel også udformningen 
– i nyere tid foreslået identificeret ‘med stor sand-
synlighed’ med Abel Abelsøns begravelse; teorien 
lader sig dog ikke eftervise (jf. ndf.). 234

 2) (Jf. fig. 12), 1200-tallets slutning (Ag9). i 
korets sydside. trapezformet grav, dog stærkt for-
styrret; tre skifter høj i halvstens tykkelse, dog 

Oversigt. viden om klosterkirkens grave og gravmin-
der hidrører i første række fra de arkæologiske under-
søgelser, der siden 1950’erne er foretaget i selve kirken 
og i klosterkomplekset (korsgang og fratergård) samt 
på lægmandskirkegården syd for kirken. i alt er regi-
streret mindst 264 grave, der dateringsmæssigt afspejler 
institutionens langvarige funktionstid fra 1200-tallet 
og frem til o. 1800. Som det fremgår af kirkebøgerne, 
der ikke tidligere har været inddraget (jf. også s. 516), 
er begravelser på kirkegården og i kirken senest do-
kumenteret hhv. 1718 og 1805.231 derimod er kend-
skabet til kirkens gravminder yderst begrænset, og 
kun ganske få eksempler bevaredes efter nedrivningen 
1828. Materialet er behandlet i følgende hovedafsnit: 
Middelalderlige grave og gravfund (s. 569), Epitafium, grav-
sten og gravfliser (s. 574) og Eftermiddelalderlige begravelser 
(s. 576).

MiddeLALderLige grAve og 
grAvFUnd

Ud over grave i selve kirkerummet og i kloster-
komplekset er hovedparten af kendte grave ud-
gravet syd for skibet på den såkaldte lægmands-
kirkegård. Udstrækningen på denne kendes ikke 
nærmere, dog er flere grave også iagttaget vest 
for klostrets vestfløj. Arealet øst og formentlig 
også syd for koret har tilsyneladende aldrig været 
en del af kirkegården, sandsynligvis pga. de fug-
tige jordbundsforhold (jf. s. 68-69, 524). Fund af 
omlejrede knogler ved korets sydvestende kunne 
dog muligvis hidrøre fra et forsvundet benhus (jf. 
s. 559). nedenfor følger en oversigt over grave og 
gravfund, omfattende også, til dels usikkert date-
rede, eksempler fra senmiddelalderen eller efter-
reformatorisk tid.232

Grave i kirken. i alt er der arkæologisk påvist 57 
grave i kor og skib samt yderligere fem i det efter-
middelalderlige gravkapel (Det Hardenbergske Ka-
pel); for de sidstnævnte, jf. s. 576. Hertil kommer 
en grav beskrevet af nicolai reiersen (jf. ndf., grav 

grAvMinder

Fig. 60. Muret grav (nr. 1) i koret, romansk (s. 569, 
sml. fig. 12). 1:100. Målt og tegnet af Jens bech 1976, 
Svendborg Museum. – Masonry tomb (no. 1)  in the chan-
cel, Romanesque.
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herom, hverken »af epitaphio eller nogen ind-
byggeres tradition, paa hvad Stæd i kirken dette 
Liig skal være nedsadt«, lige så lidt som man vid-
ste, hvorvidt det lå urørt eller for længe siden var 
opgravet (jf. også ndf .).
 16-57). Senmiddelalderlige eller efterreforma-
toriske grave i skibet.
 Abels grav. ifølge en tradition, der dog først er 
kildemæssigt bevidnet i 1500-tallet, blev konge-
sønnen, hertug Abel (†1279) begravet i kloster-
kirken (s. 511). beretningen blev senere delvis 
forkludret ved en påstand om, at både denne 
og en søn af samme navn var begravet her.237 i 
reiersens beretning fra o. 1768 (jf. grav nr. 15) 
er kun omtalt én begravelse, ligesom det utve-
tydigt blev fastslået, at gravstedet på daværende 
tidspunkt var totalt ubekendt. ikke desto mindre 
vedblev myten om de(n) prestigefyldte grav(e), 
der i betragtning af de(n) afdødes kongelige sta-
tus teoretisk set kan have haft en fremtrædende 
placering i koret (jf. grav nr. 1), at leve videre 
blandt historisk interesserede. efter alt at dømme 
udpegede man i lokalmiljøet et konkret lig som 
det relevante, og dette blev særligt fremvist 1816, 

uden mørtel og med nederste skifte kantstillet i 
flugt med indervæggen. graven havde intet ho-
vedrum i det ydre,235 ligesom spor af dække ikke 
kunne påvises; der fandtes ingen knoglerester.
 3-14), senmiddelalderlige eller efterreformato-
riske. i korets nord- og sydside fandtes spor af 
henholdsvis tre og ni trækister.
 15) Som beskrevet o. 1768 af nicolai reier-
sen33 blev ved etableringen 1742 af Jørgen bor-
rings begravelse i koret på alterets nordside og 
tæt ved østmuren (s. 575) påtruffet en usædvanlig 
grav, tilsyneladende en jordfæstegrav, hvori påvi-
stes ‘en del menneskeben af overmåde størrelse 
frem for vore tiders mennesker, ja næsten dob-
belt så store som nu’. i graven fandtes tillige en 
guldindvirket silkehue samt et silkeklæde, antage-
lig begravelsestilbehør fra en eftermiddelalderlig 
grav. Alt blev dog atter nedgravet, da tekstilerne 
faldt i stykker mellem hænderne, så snart de kom 
i luften.236 en hypotese om, at graven i betragt-
ning af dens fremtrædende placering i korets 
nordøstende kunne være identisk med Abels, blev 
dog allerede afvist af reiersen og siden af Danske 
Atlas, eftersom man ingen sikre kendetegn havde 

Fig. 61. begravelser i klostrets østre korsgang (s. 571), nederste niveau, vest opad. 1:100. 
tegnet af Jens bech 1976, Svendborg Museum. – Burials in the eastern cloister of the mona-
stery, lowest level. West up.
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 Grave i klosterkomplekset. 1975-76 blev der i den 
østlige korsgang ca. en meter under det formo-
dede gulvniveau afdækket 16 grave i to lag (fig. 
23-24, 61-62). de velbevarede knogler var jor-
det i trækister, hvoraf søm og sporadiske trærester 
var bevaret. Undersøgelser har vist, at mange var 
mænd over 60 år, formentlig munke243 begravet i 
senmiddelalderen.244

 også fratergården benyttedes til gravlæggelser. 
i 1953, i forbindelse med anlæggelsen af post-
huskælderen, fandtes således »… et Lag af tætlig-
gende Skeletter, hvoraf en del vist nok har været 
nedlagt i kalk, men uden mindste Spor af ki-
ster«.245

 Grave på lægmandskirkegården. 1977 blev der syd 
for klosterkirken udgravet et 60 m2 stort område 
af lægmandskirkegården. i denne forbindelse blev 
i alt 144 individer registreret i 141 grave. efterføl-
gende er mindre arealer af kirkegården undersøgt 
ad flere omgange, således at det samlede antal ud-
gør 186 grave (fig. 63-64). dog er endnu kun en 
mindre del, svarende til hen ved 5 %, af kirkegår-
den arkæologisk undersøgt. 246 imidlertid har de 
særdeles gode bevaringsforhold i området gjort 

da guvernøren, prins Christian Frederik, besøgte 
byen. 238 året efter, 1817, gennemførtes en for-
nyet undersøgelse, nu dog efter to lig (jf. ovf.), 
i den åbne begravelse, men tilsyneladende uden 
sikkert resultat;239 i øvrigt indskærpedes det kort 
efter, 1820, at ‘levningerne’, der fandtes optaget 
af kirkens sakristikælder, ufortøvet skulle ned-
sættes igen, og gulvet forsvarligt tilnagles.240 da 
beslutningen om kirkens nedrivning var truf-
fet, understregedes det 17. juni 1828 af danske 
kancelli, at ‘det lig som er balsameret og efter et 
folkesagn skal være hertug Abel’, skulle nedsæt-
tes i et kapel ved en af de andre kirker i byen’.241 
Liget (‘Junker Abels skelet’) blev overført til vor 
Frue kirke, hvor det genbegravedes i korets syd-
side (jf. s. 283, fig. 23,7 og 376 med note 374). 
Allerede inden overførelsen punkteredes myten 
vedrørende det ‘kongelige’ skelet imidlertid, da 
en sagkyndig undersøgelse fastslog, at det kon-
krete lig, hvis ene ben havde været brudt og si-
den var sammensat ‘på en højst ufuldkommen 
måde’, tilhørte en mand på mellem 50 og 60 år, 
mens Abel ved sin død højst kunne have været 
omkring 30 år.242

Fig. 62. begravelser i klostrets østre korsgang (s. 571, sml. fig. 23-24), øverste niveau, vest 
opad. 1:100. tegnet af Jens bech 1976, Svendborg Museum. – Burials in the eastern cloister 
of the monastery, top level. West up.
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almindelig, mens længden var op til 194 cm, høj-
den ca. 30 cm og rundstokkenes diameter på ca. 
1-2,5 cm. gravbredden var ca. 50 cm. typen er 
velkendt herhjemme og blev første gang udgra-
vet ved †gråbrødreklostret i kolding i 1900 (DK 
Vejle 896-900).249

 den anden overordnede type udgjordes af 
plankekister (48 stk.),250 hvis bund og sider var op-
bygget af én eller flere planker med gavle og låg, 
samlet med nagler og søm. de fleste plankekister 
var rektangulære, nogle havde dog trapezform.
 enkelte særformer blev også udgravet (fire stk.). 
Mest markant var en til formålet genanvendt låg-
bænk (Ag18), hvis vestre gavlende udgjordes af 
et kasseret stolesæde. bænken, af fyr (stolesædet af 
eg), var ca. 183 cm lang, 42 cm bred og ca. 40 cm 
høj, og sideplankernes fældningsår kunne den-
drokronologisk dateres til 1473 og 1474, hvor-
ved graven bliver en del yngre.251 to andre kister 
(Ag129, Ag138) må betegnes som en kombi-
nation af tremme- og plankekister, Ag138 med 
smalle tværplanker i stedet for rundstokke; en 
lignende kiste fandtes i 1978 længere mod nord 
(Cg11).

det muligt at underkaste det arkæologiske og an-
tropologiske materiale naturvidenskabelige analy-
ser. Ligresterne, mange med velbevarede hjerner, 
er således velbelyste, ligesom kisterne har kunnet 
vedbestemmes og i enkelte tilfælde dendrokro-
nologisk dateres (jf. ndf.).247 gravintensiteten var 
i de udgravede områder stor, således at lagserier 
på op til ni grave kunne påvises; af samme grund 
sås mange grave også at være mere eller mindre 
forstyrrede.
 Hovedparten af gravene var kisteløse (103 stk. 
samt tre dobbeltgrave), heraf dog to med låg 
(Ag7, Ag44). en enkelt skal muligvis tolkes som 
stengrav (Ag8), idet fire sten lå placeret langs li-
gets højre skinneben.248 i de resterende grave 
fandtes kister af to overordnede typer: tremme- og 
plankekister. Førstnævnte (28 stk.) var uden låg og 
bestod i sin hovedform af to kraftige, kantstillede 
planker, i hvis underkanter var boret korrespon-
derende huller til de samlende rundstokke eller 
tremmer. Antallet af disse vekslede fra seks til 14, 
mange kilet fast med trækiler og ofte med bar-
ken bevaret. dimensionerne på det anvendte træ 
varierede, men en planketykkelse på ca. 3 cm var 

Fig. 63. begravelser på lægmandskirkegården (s. 571), næstøverste niveau. 1:100. Målt 
og tegnet af Jens bech 1977, Svendborg Museum. – Burials in the lay cemetery, second-
highest level.
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terne: 10 havde armstilling A (arme og hænder 
langs siden), 38 havde armstilling b (hænder over 
bækkenet), og otte havde armstilling C (underar-
mene parallelt over maven). ingen skeletter hav-
de armstilling d (hænderne over brystet). de 59 
individer var stratigrafisk jævnt fordelt. Selvom 
armstillingerne følger den forventede kronologi, 
er den forholdsvis sene sekvens bemærkelsesvær-
dig og kan ikke umiddelbart forklares. Sammen-
holdt med de sene kistedateringer tyder det på, 
at kirkegårdens anvendelsesperiode primært er 
eftermiddelalderlig, hvor de gamle armstillinger 
kommer i anvendelse igen.255

 Gravfund. et *krucifiks (fig. 65), antagelig en ef-
termiddelalderlig kistedekoration, af en kobber-
legering, 7 cm højt, blev påtruffet som løsfund i 
nedbrydningslaget (A79) fra korets nedre stok-
værk, men kan principielt være væsentlig yngre.256 
krucifikset, hvis venstre arm er delvis afbrækket, 
har været fæstnet til et underlag, formentlig som 
kisteprydelse, som det fremgår af naglehuller i 
højre hånd og de sammenlagte fødder (med end-
nu bevaret nagle). kristusfiguren med halvlangt 
hår og kort, tilspidset hageskæg bærer tornekrone 

 vedanatomiske undersøgelser har vist, at stør-
steparten af plankerne var fremstillet af norsk fyr 
og gran, mens tværstokkene var af hassel. bøg og 
eg brugtes kun i ganske få tilfælde.252

 Datering. de veldefinerede lagserier tydelig-
gjorde, at plankekisterne repræsenterede de yng-
ste grave. Af disse var det dendrokronologisk mu-
ligt at datere yngste bevarede årring fra et mindre 
antal fyrreplanker til tiden omkring reformatio-
nen, mens de yngste hørte til langt op i 1600- el-
ler begyndelsen af 1700-tallet, som det fremgår 
af kirkebøgerne (jf. ovf.). tremmekisterne og de 
kisteløse grave har tilsyneladende været anvendt 
samtidig, og af førstnævnte type er en enkelt da-
teret til tidligst 1448.253 den sociale profil kan 
for middelalderens vedkommende have haft et 
mere elitært præg,254 hvorimod kirkegården som 
bevidnet i det mindste i tidsrummet 1677-1718, 
også anvendtes ved begravelser af medlemmer fra 
den lavere middelklasse, tjenestefolk, småbørn, 
herunder uægtefødte, ubemidlede samt ofre for 
mord eller drukneulykker.
 Fra udgravningen i 1977 var det muligt i 59 af 
144 tilfælde at bestemme armstilling på skelet-

Fig. 64. begravelser på lægmandskirkegården (s. 571), øverste niveau. 1:100. Målt og 
tegnet af Jens bech 1977, Svendborg Museum. – Burials in the lay cemetery, top level.
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ler og en glasperle), Ag61 (træperle). Flere perler 
fandtes som løsfund.259

 i to af gravene på lægmandskirkegården (Ag39, 
Ag131, jf. fig. 63-64) fandtes hasselkæppe, i først-
nævnte placeret under kisten, i Ag131 på den 
døde. gravkæppe er efterhånden fundet på en 
række kirkegårde helt op i 1700-tallet, og skik-
ken, der således ikke som hidtil opfattet kun 
anvendtes i tidlig middelalder, lader sig tolke på 
flere måder.260 i enkelte grave fandtes endvidere 
fragmenter af keramik og genstande af jern.

ePitAFiUM, grAvSten og 
grAvFLiSer

kirkens beholdning af gravminder, middelalder-
lige såvel som eftermiddelalderlige, er kun yderst 
summarisk oplyst i de ældre kilder, der primært 
fæstnede sig ved graven for Abel (s. 570) og to 
middelalderlige sten, aftegnet 1761 af Søren 
Abild gaard (jf. ndf.). en registrering, svarende 
f.eks. til brødrene bircherods værdifulde oversigt 
fra o. 1679 over indskrifter i odense by, herunder 
odense gråbrødre kirkes epitafier og gravsten 
(DK Odense 1825), blev således tilsyneladende 
aldrig udarbejdet, end ikke i forbindelse med 
bygningens nedrivning. 1707 blev det fastslået, 
at der ingen epitafier fandtes i kirken.116 inden 
for de følgende 100 år må denne status dog væ-
re ændret, siden et notat 1800 nævnede, at der 
i kirkens gravkapel hvilede flere ansete embeds-, 
handels- og borgermænd samt deres familie, hvis 
epitafier ikke uden videre kunne flyttes uden at 
fornærme efterkommerne (jf. også ndf.).45 Umid-
delbart før nedrivningen indskærpede thomsen i 
juli 1828 opmærksomhed omkring både ældre og 
yngre sten over fortjenstfulde borgere.83 i samme 
forbindelse foresloges samtlige gravsten – eller i 
det mindste de ældre – henlagt på ét sted, vel en 
foreløbig placering før den endelige overførsel til 
de respektive kirker, nu placeret efter den vanlige 
øst-vestorientering frem for den hidtidige irre-
gulære. eventuelle flytninger af gravsten til andre 
kirkebygninger anbefaledes ligeledes registreret i 
kirkebøgerne. intet af dette synes imidlertid efter-
kommet. Allerede på nedbrydningens første dag, 
1. sept. 1828, bortkørtes seks læs uspecificerede 

på hovedet, der hælder svagt mod højre skulder. 
øjnene er delvis åbne. omkring den spinkle 
midje er svøbt et stramtsiddende lændeklæde 
med nedhængende snip ved venstre hofte.
 Fragmenter af tekstiler påvistes i en kiste på læg-
mandskirkegården (Ag18), hvori fandtes rester af 
en pude bestående af uld og hår. endvidere fand-
tes på kirkegården spredte tekstilrester, deriblandt 
enkelte mønstervævede eller kniplede, fra både 
sen- og eftermiddelalderlige grave.257 Jf. også grav 
nr. 15, hvor en guldindvirket lighue og et klæde, 
begge af silke og formentlig eftermiddelalderlige, 
fandtes o. 1742.
 i flere grave (jf. ndf.) fandtes forskellige for-
mer for perler, der formentlig i flere tilfælde er 
indgået i rosenkranse, anvendt ved bøn eller me-
ditation og vidt udbredt siden 1400-tallet.258 en 
næsten komplet rosenkrans fandtes i Ag128 og 
bestod af 47 perler af rosentræ og en ravperle; 
en tilsvarende var lagt i grav Ag86 (kæde af 50 
glasperler og en ravperle). Andre perler fandtes i 
Ag4 (en glasperle), Ag48 (kæde af 31 træper-

Fig. 65. *krucifiks, antagelig fra en eftermiddelalderlig 
kistedekoration (s. 573). Foto Svendborg Museum. –  
*Crucifix, presumably from post-medieval coffin decoration. 
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medtagne stand. det øverste har antagelig vist 
bølleslægtens tre bølger, idet våbenprydelsen her 
(fejlagtigt) er vist som to vesselhorn i stedet for 
to ørnevinger; det nederste våben, der er vandret 
delt, har ligeledes to vesselhorn som hjelmpry-
delse, alt en reference til katerina Svendsdatters i 
øvrigt ukendte adelsslægt. Stenens placering var 
på Abildgaards tid ‘nederst i den mellemste gang’, 
dvs. vel vestligst i hovedskibet.
 †Gravsten. 1) (Fig. 66), o. 1417, over Petrus olavi 
(Peter olsen), †29. juni 1417. randskriften i go-
tiske minuskler lød: »hic iacet no/bilis vi(r) petrus 
olavi q(v)i obiit an(n)o/ d(omi)ni m cd xvii/ festo 
ap(osto)lor(um) pet(r)i et pauli r(eqviescat) a(n)
i(m)a i(n) pace« (Her hviler den velædle mand, Pe-

gravsten, vel til dels med henblik på videresalg og 
genbrug i anden sammenhæng.85 dog er kun i alt 
10 ligsten direkte anført i auktionsprotokollerne 
fra september og november 1828, om end uden 
nærmere karakteristik;92 men det kan langtfra 
udelukkes, at adskillige andre indeholdes i aukti-
onsprotokollernes omtaler af uspecificerede fliser. 
Statusberetningen fra 1829 anfører ganske vist,213 
at seks læs ‘mærkværdigheder’ (vel også omfat-
tende gravsten) var ført til vor Frue kirke. dette 
modsiges dog af pastor Hebers notat fra november 
1828. Heri er alene nævnt fem ‘mærkelige’ grav-
sten, antagelig de to middelalderlige, registreret af 
Abildgaard, samt tre andre. Stenene blev i første 
instans lagt i gulvet af vor Frue kirkes våben-
hus.88 Af disse kan kun en enkelt middelalderlig 
sten identificeres med sikkerhed (jf. ndf.), hvori-
mod der ikke synes noget grundlag for at hen-
føre andre ældre sten i kirken til klosterkirkens 
tidligere beholdning.261 den gennemgribende 
udrensning af gravsten i forbindelse med gulvom-
lægninger i vor Frue kirke i løbet af 1800-tallet (s. 
311, 369) kan dog medvirke til at forklare savnet 
af de omtalte sten. et epitafium fra o. 1742, op-
rindelig opsat over en begravelse i klosterkirken, 
overflyttedes dog efter 1828 til Skt. nikolaj kirke 
(jf. ndf.). endelig blev i alt tre fliser, vel oprin-
delige gravfliser med indskrifter og årstal, i 1828 
overført til oldsagskommissionen, mens en fjerde 
er påvist i forbindelse med en senere arkæologisk 
udgravning. Alle synes eftermiddelalderlige.

*Epitafium, o. 1742, over byfoged Jørgen bor-
ring (†1. juli 1742) og hustru, Catharine Weigner 
(†7. febr. 1773). opsat på korets østmur ved par-
rets begravelse, der befandt sig nord for alteret.262 
Monumentet blev 1828 overflyttet til Skt. niko-
laj kirke (jf. s. 218). Jf. †mindesten (?) for parrets 
søn, anført ndf.
 *Gravsten, o. 1470, antagelig over væbner An-
ders Madsen bølle til nakkebølle og hustru, 
katerina Svendsdatter. overflyttet 1828 til vor 
Frue kirke, dog siden 1980 hensat i kælderen, 
omvendt placeret (s. 370 f.).
 Stenen registreredes og aftegnedes 1761 af Sø-
ren Abildgaard (jf. s. 371, fig. 97a), der allerede da 
noterede både indskrifterne og våbenskjoldenes 

Fig. 66. †gravsten nr. 1, o. 1417, over Peter olsen (s. 
575). tegning af Søren Abildgaard 1761. – †Tombstone 
no. 1, c. 1417, of Peter Olsen.
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tagelig identisk med eller tæt placeret ved foræl-
drenes gravsted (jf. ovf.).264 det fremgår dog ikke, 
hvorvidt også stenen blev overført til Skt. nikolaj 
kirke.
 *Gravfliser. i alt fire fragmenter af teglfliser med 
indridsede bogstaver og årstal, antagelig med op-
rindelig funktion som gravfliser, findes dels på 
nationalmuseet, dels i Svendborg Museum. Samt-
lige synes eftermiddelalderlige.
 1) (Fig. 67), 17,5×17,5 cm. På flisen ses en tilsyne-
ladende ufuldstændig trelinjet indskrift med renæs-
sancemajuskler:  »ned l(sammenskrevet)ag/ kloss/ 
Hedi«. indskriften lader sig ikke nærmere tyde; det 
førstnævnte ord kunne være et fragment af parti-
cipiet: »nedlagt«, mens de øvrige kunne hentyde 
til navne. nationalmuseet (inv.nr. MCMXXiii).
 2) (Fig. 68), 18,8×ca. 9 cm. På flisen, hvoraf kun 
venstre del er bevaret, ses en trelinjet indskrift 
med renæssancemajuskler eller versaler: »v/ Mi/ 
gi«. Linjerne er adskilt af en dobbelt konturstreg; 
en tilsvarende indrammer selve flisen. Svendborg 
Museum (inv.nr. iv AY 72).
 3) På flisen er indridset årstallet: »1679«. na-
tionalmuseet (uden inv.nr., registreret efter inv.nr. 
MCMXXiii).265 
 4) På flisen er indridset årstallet: »1733«. na-
tionalmuseet (uden inv. nr, registreret efter inv.nr. 
MCMXXiii). 265

eFterMiddeLALderLige 
begrAveLSer

Som anført i de bevarede kirkebøger fra Skt. ni-
kolaj og vor Frue kirker inden for tidsrummet 
1677-1805 blev et bredt udsnit af byens befolk-
ning begravet såvel i kirken som på kirkegården, 
i førstnævnte tilfælde antagelig både i murede 
grave og i jordfæstegrave, jf. også s. 569.266 Hertil 
kom kister, der blev hensat i kirkens gravkapel, 
Det Hardenbergske Kapel, også betegnet kirkens 
åbne begravelse (s. 577). Af begravelser i kirken er 
anført et antal i koret, nord og syd for alteret, i 
den store eller mellemste gang (midtskibet), straks 
for prædikestolen (vel ved skibets nordside, jf. ovf.) 
og i den lille gang (dvs. sideskibet). Med hensyn 
til den sociale profil noteres flere begravelser for 
standspersoner og fremtrædende embedsmænd i 

ter olsen, som døde på apostlene Peter og Paulus’ 
dag (29. juni) i det Herrens år 1417. gid hans sjæl 
må hvile i fred).
 våbensten af blågrå marmor. indskriften var 
afbrudt af hjørnemedaljoner, her dog som no-
get ret usædvanligt forsynet med korsornamen-
ter og minuskelindskrift, de førstnævnte som 
henvisning til navnet Jesus: »nazare(nus)/ rex/
iudeor(um)« ((Jesus) fra nazaret, jødernes kon-
ge). Stenens midte smykkedes af et hjelmkro-
net våbenskjold med en lilje, der ved en lodret 
midterlinje var delt i kontrasterende farver og 
foroven flankeres af ti-bladede rosetter. Liljeor-
namentet gentoges som hjelmprydelse. våbenet 
med den delte lilje henviste til en i øvrigt ukendt 
adelsslægt. gravstenen havde ifølge Abildgaard 
en markant placering i koret, med den øverste 
ende, dvs. den nedre del, lagt ind under alterfo-
den.263 Antagelig sammen med den ovennævnte 
flyttet til vor Frue kirke, men efter alt at dømme 
sidenhen kasseret.
 2) o. 1801, over H. W. borring (Herman Weig-
ner borring) (<†19. jan. 1805>). 1800-01 afreg-
nedes for en mindre sten, vel en †gravsten eller 
-flise og ikke en mindetavle(?), indmuret over H. 
W. borrings grav i korets nordside; denne var an-

Fig. 67. *Fragment af gravflise nr. 1, antagelig efter-
middelalderlig (s. 576). nationalmuseet. – *Fragment of 
tomb slab no. 1, presumably post-medieval. 
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se,275 skal opførelsen af tilbygningen antagelig 
knyttes til Helvig Hardenbergs ejertid af klostret 
(o. 1586-99, jf. også s. 513). derimod synes den 
næppe oprindelig at have været bestemt som 
gravkapel for adelsfruen (†1599) og hendes æg-
temand, erik rosenkrantz (†1575), hvis fælles 
gravmonument og formentlig også de tilhøren-
de grave findes i øster Hæsinge kirke (Sallinge 
Hrd.), sognekirke for Arreskov.276

 Som nævnt ovenfor og til dels bekræftet af de 
to sognekirkers kirkebøger fandtes her begravel-
ser og gravminder for en række af byens bedre 
familier; en del af kisterne hidrørte i øvrigt fra 
byens to sognekirker, hidført når de respektive 
bygninger blev restaureret.277 Selve hovedrum-
met var 1804 således næsten fyldt af ligkister, 
ligesom der i den underliggende krypt fandtes 
begravelser,278 bl.a. for den såkaldte Abel (se også 
ovf.). Som noteret af Begtrup 1823 var en del af 
ligene nedlagt i humle – i datiden velkendt som 

kirken, deriblandt adelige ejere af klostergården, 
kommandant i nyborg, rudolf von offenberg 
(†1681, indsat i hustruen dorthe Juuls (†1707) 
begravelse, jf. ndf.), hans mor, Maria von Lüt-
zow (†1682, bisat i kirkens begravelse efter en 
ligprædiken, holdt af Fyns biskop, thomas kin-
go),267 baronesse von bothmar (†1786) og frøk-
nerne eleonora og elisabeth von knuth (†1803 
og 1804);268 blandt medlemmer, tilhørende by-
ens magistrat, tælles flere borgmestre, byfogeder 
og rådmænd samt deres familie, heriblandt Jens 
Madsen kier (†1703),269 Matthias Alvad (†1705), 
Poul ottesen (†1711), Jørgen borring (†1742), 
Henrik Hyltoft (†1748), Mads tønnesen ro-
senberg (†1756), Hans Adolph tanch (†1764), 
Peder bech (†1772) og Søren Jørgensen Møller 
(†1781). Hertil kom embedsmænd som rektor 
Clement Clausen Schinkel (†1734) og brand-
inspektør Chr. Svitzer (†1774) samt postmester, 
justitsråd Adrian becker (bekker) (†1803).270 
også personalet ved de to sognekirker valgte for 
en rækkes vedkommende deres gravsteder i klo-
sterkirken, således provst Herman Weigner og 
hustru (†1735), bodil Cathrine nielsdatter ny-
kirch, enke efter gregers Hjort, sognepræst ved 
vor Frue (†1775), samt klokkerne og degnene 
for begge kirker, Chr. Frederik Mørch (†1749), 
‘rektor’(degn) Jens Lorentz von Stöcken (†1789) 
og Christian Winther (†1790).
 en række spredte istandsættelser er registreret i 
kirkens regnskaber. 1729 opfyldtes fire grave og 
året efter en enkelt, placeret i koret. 35 1749 istand-
sattes atter fire grave. 85 Sidste begravelse fandt sted 
24. jan. 1805 for H. W. borring (jf. †gravsten nr. 
2).271 i forbindelse med kirkens nedrivning og 
tømningen af det Hardenbergske kapel august 
1828 blev et antal ligkister overført til Assistens-
kirkegården (s. 498). 272

Det Hardenbergske Kapel (fig. 6, 53-54), også be-
tegnet kirkens åbne begravelse,273 placeret ved ko-
rets nordside (s. 559). kapellet er formentlig også 
identisk med Dorte Juuls begravelse, omtalt i for-
bindelse med ægtemanden, rudolf von offen-
bergs begravelse 1681,274 jf. ndf. At dømme efter 
det først angivne navn, hvilket dog kildemæssigt 
først synes bevidnet ved 1800-tallets begyndel-

Fig. 68. *Fragment af gravflise nr. 2 (s. 576), forment-
lig eftermiddelalderlig. 1:2. tegning af Michael banke 
1993. Svendborg Museum. – *Fragment of tomb slab no. 
2, presumably post-medieval 
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den såkaldte ‘Junker Abel’ (jf. ovf.); unavngivet barn af 
rudolf von offenberg (†1678);281 rudolf von offen-
berg, kommandant i nyborg (15. april 1681);282 Ma-
ria von Lützow (enke efter hofmester Christoffer von 
offenberg283 21. april 1682); dorte Juul, g.2 m. oberst 
Peter Ferdinand Haugwitz (e. 10. jan. 1707);281 Lyk-
ke Christine borring, g.m. Adrian becker (10. marts 
1761); byfoged Hans Adolph tanch (26. marts 1764); 
kaptajn dillebens (gottlieb Joachim dilleben) frue 
(Charlotte Amalie Seidelin, 9. maj 1767);284 justitsråd 
Adrian becker (27. jan. 1803).

†Gravudstyr. Lys- eller mindeskjolde, anvendt ved 
Anders Albjergs begravelse (†1785), blev 1787/88 
genbrugt til sønnen, torben Albjergs bisættelse. 35

konserverende kistefyld, hvilket endnu på hans 
tid efterlod en særegen duft i kapellet.279

 kapellets hovedrum tømtes 1828 i forbindelse 
med bygningens omdannelse til brændeskur for 
skolen (s. 519). om fjernelsen af eventuelle grav-
minder herfra er intet nærmere oplyst (se også 
ovf.). dog blev i forbindelse med den arkæolo-
giske udgravning 1975-76 i den underliggende 
murede begravelse påvist rester af mindst fem 
grave med delvis forstyrrede skeletter, kistespor 
samt rester af ligklæder og kisteudsmykning.280 Af 
– til dels – navngivne individer, der i kilderne er 
omtalt som begravet her, 266 er følgende:

Fig. 69. *Messeklokke, o. 1350, muligvis oprinde-
lig hidrørende fra klosterkirken (s. 566). Foto Hugo 
Johannsen 2012. Svendborg Museum. – *Mass bell, c. 
1350, possibly originally from the Monastery Church. 
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noter

1 Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, M. Cl. 
gertz (udg.), ii, kbh. 1922, 293 f.; om tilføjelsen, der 
fandtes på et indskudt blad (fol. 106r) mellem værkets 
to dele, hvoraf netop anden del omhandlede ordenens 
klostre i provinsen dacia, jf. samme, 281.
2 Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, kbh. 
1914, 144-60.
3 Jørgen nybo rasmussen, Die Franziskaner in den 
nordischen Ländern im Mittelalter (Franziskanische For-
schungen, 43), kevelaer 2002, 53 f., 58, fremhæver den 
portugisiske kongefamilie – og dermed som formodet 
prinsesse eleonoras – aktive støtte af franciskaneror-
denen, hvilket efter hans opfattelse generelt kan have 
befordret ordenens komme til danmark, jf. også Nybo 
Rasmussen 2011. 
4 if. thelma Jexlev, »Astrad Frakke«, DaBiogrLeks 4, 
512, tilhørte denne Hvideslægten. Spørgsmålet lader 
sig imidlertid ikke entydigt afklare ud fra de bevarede 
kilder, og han er således heller ikke anført af Michael 
kræmmer i den seneste oversigt over Skjalm Hvides 
efterslægt, jf. DaAdÅrb XCiX, 2012, 525-646.
5 klosterkirkens ældste inventarium fra 1634 omtaler 
dog kirken som Skt. Albani, måske en parallelslutning i 
forhold til gråbrødre kirke i odense, der efter refor-
mationen overtog navn og sogn efter byens nedrevne, 
middelalderlige sognekirke, jf. DK Odense 1769. For 
inventariet, jf. LAFyn. Fyns bispeark. indk. breve fra 
Fyns herreder. Sunds Herreds breve 1541-1721.
6 gaven er omtalt af Peder olsen, jf. Scriptores minores 
ii (note 1), 294, dog med donationsåret, 1267, hvilket 
næppe er korrekt i betragtning af, at regner omtaltes 
som død allerede det foregående år, jf. Nybo Rasmussen 
2002 (note 2), 360, 504, en tilsvarende større godsdo-
nation ydede biskoppen i øvrigt 1264 til Skt. Clare klo-
ster i roskilde, jf. DiplDan 2, i, nr. 432 (30. juni 1264). 
7 Jf. også Reinholdt 1992 36, 55 ff.
8 Jf. Repert i, nr. 854 (15. maj 1458). Her nævnes jord 
beliggende ved klostret mellem vor Frue kirkes jord 
og den gård, som beboedes af Morten Slett. Jf. også 
Reinholdt 1992 94. 
9 DiplDan 2, ii, nr. 52 (u.d. 1266).
10 DiplDan 2, ii, nr. 142 (28. juni 1334).
11 Scriptores minores ii (note 1), 308, 315, 317, 320 vedr. 
kapitler 1354, 1387, 1419, 1496, 1508 og 1526. 
12 oplysningen om Abels begravelse hos franciska-
nerne i Svendborg (»Abel (…) obiit Suineburgis, se-
pultus ibidem apud fratres minores«) fremgår tidligst 
af Peder olsens historiske optegnelser, jf. »danorum 
gesta post cronica Saxonis facta scripta a d. Petro olai 
(…)«, i Holger Fr. rørdam (udg.), Monumenta historiæ 
danicæ, 2, ii, kbh. 1887, 24; Annales Danici Medii Aevi, 
udg. ellen Jørgensen, kbh. 1920, 120 f., 209; en begra-
velse i Svendborg er også anført i Cornelius Hamsforts 
bispe krønike, jf. SRD vii 223. Jf. også Arild Huitfeldt, 

1980. en foreløbig oversigt«, ÅrbSvendborg 1984, 24-
43 (Jansen 1984) – Henrik M. Jansen, »the Franciscan 
friary of Svendborg in the light of the archaeological 
investigations of 1975-1980«, The Archaeology of Svend-
borg, Denmark, 3, odense 1985, 9-25 (Jansen 1985) – 
i. tkocz og n. brøndum, »Anthropological Analyses. 
Medieval Skeletons from the Franciscan Cemetery 
in Svendborg«, The Archaeology of Svendborg, Denmark, 
3, odense 1985, 26-94 (Tkocz og Brøndum 1985), – 
Lise bender Jørgensen, »the textiles from Medieval 
Svendborg«, The Archaeology of Svendborg, 4, 1986, 85-
109 (Bender Jørgensen 1986). – kirsten Jespersen og 
else østergaard, »report on a textile from a coffin 
found in the Franciscan churchyard in Svendborg«, 
The Archaeology of Svendborg, 4, 1986, 110-22 (Jespersen 
og Østergaard 1986). – Henrik M. Jansen, »Svendborg 
in the Middle Ages – an interdisciplinary investiga-
tion«, Journal of Danish Archaeology, 6, 1987, 198-219 
(Jansen 1987). – Helle reinholdt, Middelalderbyen Svend-
borg, gylling 1992 (Reinholdt 1992). – thomas S. bart-
holin og Henrik M. Jansen, »nyt fra franciskanernes 
kirkegård i Svendborg«, ÅrbSvendborg 1993, 48-57. 
(Bartholin og Jansen 1993). – Hans krongaard kri-
stensen, The Franciscan Friary of Svendborg, Svendborg 
1994 (Krongaard Kristensen 1994). – Henrik M. Jansen, 
»rosenkranse fra Svendborg Franciskanerklostekirke-
gård«, ÅrbSvendborg 1994, 41-46 (Jansen 1994). – Hans 
krongaard kristensen, »nedrivning af klosterkirken i 
Svendborg – og hvad der blev bevaret«, ÅrbSvendborg 
1996, 21-38 (Krongaard Kristensen 1996). – bendt 
gammeltoft-Hansen, »klosterets klingende klenodie«, 
ÅrbSvendborg 1996, 39-41. – Per o. thomsen og Lars 
Søgaard Sørensen, »Udgravninger ved banegården i 
Svendborg – Franciskanerklosteret«, ÅrbSvendborg 2007, 
20-34 (Thomsen og Sørensen 2007). – Jørgen nybo 
rasmussen, Franciskanerne i Svendborgs Middelalder, 10. 
juni 2011 (http://www.nyborasmussen.dk (Nybo Ras-
mussen 2011) – vicki rytoft Lillegaard kristensen, 
Svendborgs middelalderbefolkning – morfologiske afvigelser 
på to kirkegårde, Moesgård 2012 (Lillegaard Kristensen 
2012).

Historisk indledning ved birgitte bøggild Johannsen, 
kirkegården og kirkens omgivelser ved birgitte bøg-
gild Johannsen med bidrag af Mogens vedsø, byg-
ningsbeskrivelse ved Mogens vedsø (den senromanske 
kirke med tilhørende klosterfløje) og Anders C. Chri-
stensen (den gotiske kirke samt senere ændringer og 
tilføjelser), inventar ved birgitte bøggild Johannsen, 
gravminder ved Anders C. Christensen og birgitte 
bøggild Johannsen. engelsk oversættelse ved James 
Manley. oversættelse fra latin ved Peter Zeeberg og 
heraldisk bistand ved Allan tønnesen. Arkivalielæsning 
ved bjørn Westerbeek dahl m.fl. korrektur ved Jørgen 
Lethan; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
vedsø. redaktionen afsluttet april 2013.
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28 Frederik I.s Registranter 19. dec. 1530. 
29 Frederik I.s Registranter 1. nov. 1532.
30 DaKancReg 4. nov. 1541.
31 Jacob Madsen 191.
32 HofmFund vi, 78-81. Jf. også C. th. engelstoft, 
»Svendborg Hospital«, FySaml i, 1861, 167-80.
33 LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 17. Sunds Hrd.
34 Begtrup 1823 61.
35 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
36 Begtrup 1823 59. i modsætning til byens to sognekir-
ker er klosterkirken kun yderst summarisk beskrevet i 
den topografiske litteratur, jf. LAFyn. Topografica. Fyn i 
alm. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07 om 
kirkerne; smst. Fyn i alm. 3. indb. til Jessen, thurah og 
danske Atlas 1743-71. reiersens indb. (note 33) ud-
fylder lakunen i de i øvrigt særdeles fyldige præsteindb. 
vedrørende byens kirker fra 1755, jf. kb. Kall 377, 4o, 
Copie af beskrivelse over kirkerne og Herregaardene 
i Fyen og Langeland af Sognepræsterne til thurahs 
brug forfattet 1755; herudover er en kort omtale i Da-
Atlas iii, 535 f.; vi, 775, 782-83. den mest detaljerede 
beskrivelse udgøres af den ovennævnte redegørelse fra 
1823 af Joachim begtrup, sognepræst ved Skt. nikolaj 
og provst i Sunds Hrd., jf. Begtrup 1823 59-63; en kort-
fattet omtale af kirken, klostret og de siden nedrevne 
bygninger er desuden Rohmann 1832.
37 LAFyn. Sunds-Salling Herreders provsteark. Synsprot. 
1824-39.
38 det tidligst bevarede rgsk. fra 1729 refererer til en ikke 
kendt inventarfortegnelse fra det foregående år, ligesom 
regnskabsprotokollen fra 1785 nævner en forgænger, nu 
forsvundet, fra 1735, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
39 LAFyn. Fyns bispeark. indk. breve fra Fyns herreder. 
Sunds Herreds breve 1541-1721.
40 Jf. Reinholdt 1992 40.
41 1676 er således bogført indtægter fra klosterkirkens 
vænge (jf. ndf.) under Skt. nikolaj kirke. Jf. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. for Skt. Nikolaj Kirke. rgsk. om indtæg-
ter vedr. begravelser, jf. smst. samt LAFyn. Kirkeinsp. 
ark. for Vor Frue Kirke. rgsk. begravelser i klosterkir-
ken og den tilhørende kirkegård af medlemmer af me-
nigheden i de to kirker er bogført i LAFyn. Præsteark. 
kirkebøger for Skt. nikolaj kirke og vor Frue kirke 
(1677-1805).
42 LAFyn. Kirkeinsp.ark. for Skt. nikolaj kirke. rgsk.
43 LAFyn. Kirkeinsp.ark. for vor Frue kirke. rgsk.
44 LAFyn. Kirkeinsp.ark. div. dok.
45 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve.
46 For en status over kirkens økonomi 1817 (1823), jf. 
Begtrup 1823 62-63.
47 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve, brev af 16. sept. 
1820 fra kirkeinspektionen til kirkeværgen.
48 biskop Jacob Madsen noterede ved sit visitatsbesøg 
i byen 1588, at der alene var prædiken i klosterkirken 
om onsdagen, jf. Jacob Madsen 191. 
49 FyAktst i, 115-16, 150. Bro-Jørgensen 1959 152 ff., 427.

Danmarks Riges Krønike. Chronologia I, kbh. 1600 (fot. 
repr. 1977), 227, 345, her dog med den misvisende 
omtale, at både kong Abels søn og sønnesøn af samme 
navn blev begravet i klosterkirken. Herefter DaAtlas 
iii, 532, 536 og Rohmann 1832 23 f., 28. 
13 DiplDan 2, iv, nr. 44 (9. dec. 1291). 
14 Scriptores minores ii (note 1), 293 f.
15 Scriptores minores ii (note 1), 294. gruppen talte føl-
gende: nicolaus Fynss (niels Finsen), sønnen Fynno 
nielss (Finn nielsen), Fynno Agess (Finn Aagesen Ul-
feldt til Løjtved, Stenstrup Sogn, Sunds Hrd.), nico-
laus bicker (niels beger) og nicolaus byl (niels bild/
bille) samt deres hustruer, særligt Metthe Fynss (Mette 
Finsdatter Paris), begges hustru. om denne kreds, jf. 
DaAdÅrb X, 1923, 339, hvori hævdes, at Finn Aagesens 
hustru, i andet og tredje ægteskab var gift først med 
niels beger og siden med niels bild. Finn nielsen 
(Skriver) betegnes smst. som Finn Aagesens farbror. 
16 Jf. Scriptores minores ii (note 1), 10. Lindbæk 1914 
(note 2), 154 og note 297 angiver dog 18. juni 1473, da 
den pavelige bulle herom først udstedtes marts 1473.
17 Scriptores minores ii (note 1), 294.
18 Repert i, nr. 4605 (1. maj 1480).
19 Jf. LAFyn. Pergamenter. Svendborg Sogn. rådstuevid-
ne af 19. maj 1544, her citeret efter Bro-Jørgensen 1959 
67. området var specificeret 1539 i forbindelse med 
Peder Skrivers overtagelse af jordene, ‘sønden næst ved 
thor Skrivers have i Hulgade og norden til gråbrødre 
kloster’, jf. DaKancReg 9. juli 1539; se også Olsen 1919, 
318; Reinholdt 1992 58. 
20 DaAdÅrb (note 4), 628.
21 DiplDan 2, ii, nr. 122-23 (o. 18. nov. 1268).
22 DiplDan 2, iv, nr. 3 (14. marts 1291) og 163 (1. april 
1295).
23 DiplDan 2, X, nr. 399 (21. sept. 1332). 
24 DiplDan 2, Xii, nr. 141 (før 16. febr. 1339). klæd-
ningsstykkerne har sandsynligvis været beregnet til vi-
deresalg, med mindre de er blevet omdannet til kirke-
ligt brug. Således modtog franciskanernonnerne i Skt. 
Clare kloster i roskilde 1308 18 alen rødt skarlagen 
til klædninger fra fru Christine, enke efter Jakob blå-
fod, jf. kr. erslev, Testamenter fra Danmarks Middelalder 
indtil 1450, kbh. 1901, 61. 
25 Således 1503 fra odenseprovsten, Hans Urne, jf. 
DaMag i, 1745, 294, og 1514 fra rigsmarsk, senere 
rigshofmester Mogens gøye, jf. Lindbæk 1914 (note 
2) 284, note 294.
26 Jf. også birgitte bøggild Johannsen, »genealogical 
representation in gendered Perspective: on a Lost 
royal Mausoleum from early Sixteenth-Century den-
mark’, i truus van bueren og Andrea van Leerdam 
(red.), Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art 
and Ritual in the Middle Ages,turnhout 2005, 79-105.
27 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, udg. Wil-
liam Christensen, kbh. 1904, 130 f., 389; jf. også 129, 
298.
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men returneredes allerede januar 1806 til Svendborg 
til orientering for den netop nedsatte kommission (jf. 
ovf.), idet man dog indskærpede, at både tegning(er) 
og overslag forventedes tilbagesendt til københavn, jf. 
rA. DaKanc. H 17-18. brevbøger 1800-48 med tilhø-
rende brevsager (vedr. 1805, nr. 1377 og 1806, nr. 73, 
718 og 746). Materialet, der ligesom aktstykkerne fra 
kommissionen forgæves er eftersøgt i danske kancelli, 
blev allerede 1816 efterspurgt her af Stiftsøvrigheden, 
dog uden resultat, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve, 
brev af 8. juni 1816 til kirkeinspektionen. if. Nyeste 
Skilderie af Kjøbenhavn 25, 68, 1828, 1082, var kommis-
sionens sager tilsyneladende brændt ved københavns 
bombardement (1807). 
64 om kommissionen, jf. generelt Begtrup 1823 60 f. 
og note 62. en række betænkninger fra de respektive 
myndigheder og enkeltpersoner findes i rA. DaKanc 
H 18. brevsager, 1806, nr. 718 og 746. 
65 rA. DaKanc H 18. brevsager, 1806, nr. 718, prome-
moria fra Stiftsøvrigheden af 20. april 1805.
66 rA. DaKanc H 18. brevsager, 1806, nr. 718, prome-
moria fra sognepræsterne af 6. april 1805.
67 rA. DaKanc H 18. brevsager, 1806, nr. 718, prome-
moria fra Schumacher af 6. april 1805.
68 rA. DaKanc H 18. brevsager, 1806, nr. 746, regning 
fra berggreeen af 21. marts 1806 vedr. to tegninger, 
‘forfattet i anledning af et af mig forfattet overslag, som 
var nødvendigt forinden samme kunne forfattes’, to 
tegninger med tilhørende overslag vedr. forslaget til et 
amtssygehus samt to tegninger, vel relaterende sig til 
skoleforslaget.
69 rA. DaKanc H 18. brevsager, 1806, nr. 718, brev af 
7. juni 1806 fra Stiftsøvrigheden.
70 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve. brev af 10. febr. 
1816 fra Stiftsøvrigheden til kirkeværgen med ønske 
om en synsforretning og skadesopgørelse efter krigen. 
Synet ses ikke ad acta; jf. dog kirkeværge e. Wilhjelms 
svar af 31. juli 1816 vedr. kirkens økonomiske og 
brugsmæssige status. 
71 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.. brev af 6. jan. 1816 fra 
Joachim begtrup til biskop Plum om kirkens indkom-
ster og kapitaler i forbindelse med planerne for op-
hjælpning af byens skolevæsen. Se også Begtrup 1823 
202 f. Forslaget er anført sammen med forfatterens 
udkast, dateret efter 1. feb. 1819 og før 1820. efter 
planen skulle midtskibets østende indrettes til fem læ-
sestuer, mens kirkens østlige ende, dvs. koret, skulle 
rumme en bolig for ’en læremoder’. i kirkens vesten-
de skulle indrettes bibliotek og forsamlingsværelse for 
skolerådet.
72 LAFyn. Guvernementsark. kopibøger 1824-29, nr. 
259 (brev fra guvernøren 8. juli 1825 til kongen). Voss 
1966 (note 59), 448 f. Jf. tegninger af 1825 og 1827, 
hhv. i danmarks kunstbibliotek, Samlingen af arkitek-
turtegninger og på Svendborg Museum. 
73 LAFyn. Guvernementsark. kopibøger 1824-28, breve 

50 Jf. rA. DaKanc d 25. koncepter og indlæg til fynske 
tegnelser, 1728, nr. 22; Bro-Jørgensen 1959 420.  
51 det synes derfor urigtigt, når DaAtlas vi, 782 f.,   
1781 hævdede, at der kun opretholdtes tolvprædikener 
i kirken hver søndag i fasten – foruden ligprædikener. 
om Latinskolen, jf. Begtrup 1823 95.
52 Jf. en redegørelse fra kirkeværgen erik Wilhjelm 
1817, LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve. endnu i de al-
lersidste år, 1800-06/07, registreredes betaling til lys 
ved froprædiken julemorgen, ligesom der senest 17. 
nov. 1806 er ringet over Peder børgesens lig, jf. LAFyn. 
Kirkeinsp. ark. rgsk. 
53 LAFyn. Præsteark. kirkebøger for Skt. nikolaj kirke; 
konflikten med den senere bestemmelse er nævnt, jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve, 25. aug., 1. sept. og 
24. okt. 1827, hvori det indskærpedes, at arvingerne 
efter denne og i øvrigt andre lig, der henstår over jor-
den i kirken, skal anvises en anden bekvem plads på 
kirkegården, da begravelserne i kirken var hjemfaldne. 
54 LAFyn. Kirkeinsp. ark. rgsk. derimod er der, forstå-
eligt nok, intet anført i forbindelse med Christian vii’s 
død og begravelse 1808.
55 vedr. Slesvig og viborg, jf. Lorenzen 1914 26, 44.
56 nM. Oldsagskomm. ark. kopibog, brev af 12. juli 
1828 fra thomsen til pastor Heber.
57 Jf. således odense gråbrødre klosterkirke, der blev 
foreslået anvendt eller ligefrem benyttedes til fæng-
sel, kornmagasin, tøjhus, lazaret og ekcercérhus (DK 
Odense 1774-75).
58 rA. DaKanc. k 18. 1800-48. brevbøger med tilhø-
rende brevsager (vedr. 1800, nr. 1740).
59 rA. DaKanc. F 40-21A. brevbog 1793 (vedr. 18. maj 
1793) med tilhørende brevsag (nr. 1982). klosterkir-
ken er dog ikke nævnt i de tilhørende sagsakter, og det 
synes derfor at bero på en misforståelse, når et projekt 
til en nyindretning af klosterkirken og til et rådhus og 
skole smst., dateret 1793, er omtalt under biografien 
vedr. Henrik berggreen i Weilbach, Kunstleks. i, 228; 
jf. også mail af 1. okt. 2012 fra artiklens forfatter til 
DK. om berggreen, der først 1801 nedsatte sig som 
bygmester i Svendborg, jf. ndf. og knud voss, Bygnings-
administrationen i Danmark under Enevælden, kbh. 1966, 
327 ff., 448 f.
60 Promemoria fra Stiftsøvrigheden af 16. okt. 1800 til 
danske kancelli, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve.
61 Jf. LAFyn. Mag.ark. rådstueprot. 1800-31, fol. 16, 
10. marts 1802, hvor dog specifikt drøftes muligheden 
af at opføre et helt nyt rådhus, uden at klosterkirken 
direkte er omtalt, jf. også Voss 1966 (note 59), 448.
62 rA. DaKanc H 17-18. brevbøger 1800-48 med til-
hørende brevsager (vedr. 1804, nr. 1485); jf. også Da-
Kanc k 18, 20. brevbøger 1800-48 med tilhørende 
brevsager (vedr. 1804, nr. 1926).
63 LAFyn. Mag.ark. rådstueprot. 1800-31, 26. nov. og 
3. dec. 1804. Forslaget blev snart efter via Stiftsøvrig-
heden (brev af 20. april 1804) fremsendt til kancelliet, 
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87 Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 25, 64 og 68, 1828, 
1011-18, 1082 (9. aug. og 23. aug. 1828); Fyens Stifts 
Adresse Avis og Avertissementstidende, 125 og 129 (12. og 
19. aug. 1828). Jf. også Svendborg Museum. Pjentemøller 
Morten Jørgensens dagbog. Afskrift, 62 ff.
88 nM. Korr.ark. brev af 11. nov. 1828 fra Heber til 
thomsen.
89 Jf. nM. Korr. ark. brev af 14. nov. 1828 og 31. juli 
1829 fra Heber til thomsen.
90 LAFyn. Svendborg byfogedark. Auktionskat. 17. sept. 
1828, nr. 115.
91 Fyens Stiftstidende, 139, 8. sept. 1828.
92 LAFyn. Svendborg byfogedark. Auktionskat. 1807-28, 
17. sept. 1828, nr. 255, 259 og 267-70; 3. nov. 1828, 
nr. 326.
93 Svendborg Museum. Pjentemøller Morten Jørgensens 
dagbog. Afskrift, 76 (8. okt. 1828).
94 nM. Korr.ark. brev af 31. dec. 1828.
95 Jf. Kun en Spillemand (1837), udg. Mogens brønd-
sted, kbh. 1988, 45. beskrivelsen bygger formentlig på 
meddelelser, primært fra pastor Heber, jf. niels oxen-
vad, »H. C. Andersen i Svendborg 1830 – og i 1836«, 
ÅrbSvendborg 1991, 84-95, spec. 94. beretningen, der 
indgår i hovedpersonen, forfatterens alter ego, Christi-
ans barndomserindring fra Svendborg ‘for 18 år siden’, 
rummer dog flere unøjagtigheder. Således omtales kir-
kerummet på daværende tidspunkt (dvs. o. 1818) som 
allerede værende delvis tømt for inventar og gravmin-
der (altertavle, de store messinglysekroner(!) og epita-
fierne), mens gravstenene ‘endnu lå i gangene’, delvis 
overgroet med fuglegræs. en indskrift på kirkens dør 
kan dog have haft et autentisk grundlag (jf. s. 568), 
svarende til omtalen af ‘de endnu halvudslettede fre-
skobilleder med munkeskrift rundt om’ (jf. s. 562) og 
det åbenbart bemærkelsesværdige ekko (‘den store re-
sonans’), som også begtrup fremhævede (s. 514). 
96 Henry Petersen, Danske gejstlige Sigiller fra Middelal-
deren, kbh. 1886, 47, nr. 594.
97 Krongaard Kristensen 1994 15. i publikationen gi-
ves en samlet redegørelse for klostrets bygningshistorie 
med inddragelse af de indtil da foretagne undersøgel-
ser.
98 rapport i nM, jour.nr. 835/53.
99 Jansen 1976 35-62. Udgravningen er siden benævnt 
Kloster I.
100 Kloster II, 1977; Kloster III, 1978; Kloster IV, 1978; 
Kloster V, 1978; Kloster VI, 1980.
101 Kloster VII, 1993. Undersøgelsen er omtalt i Bartho-
lin og Jansen 1993 48-57.
102 Kloster 2007. Helhedsindtrykket af de arkæologiske 
udgravninger forstyrres en smule af målefejl, der er op-
stået ved sammenpasningen af de enkelte udgravnings-
kampagner. ved sammensætning af planerne for under-
søgelserne i 1975-76 og 1978 er sidstnævnte forskub-
bet ca. 10 cm mod vest i forhold til førstnævnte. Fejlen 
ses på oversigtsplanen som et brud i skråkantsoklen på 

af 19. okt., 27. dec. og 31. dec. 1825 (nr. 326, 329 og 
330), hhv. til amtmand F. Sporon og Stiftsøvrigheden.
74 Jf. LAFyn. Guvernementsark. kopibøger 1824-29, 
bl.a. breve af 11. marts, 6. maj og 1. juni 1826, sidst-
nævnte med en bestilling hos koch af en tegning til en 
ny skole, idet klostekirkens genanvendelse således ikke 
længere var aktuel.
75 Jf. brev af 9. april 1828 fra prins Christian Frederik 
til oldsagskommissionen i nM. Korr.ark. om resolu-
tionen, jf. t. Algreen-Ussing, Kongelige Reskripter og Re-
solutioner, vii, 12, 1828-29, kbh. 1835, 130.
76 nM. Korr.ark. Brev af 29. april 1828 til Christian 
Jürgensen thomsen.
77 nM. Korr.ark. brev af 10. juni fra Heber til thomsen. 
vedr. thomsens ytring, jf. nM. Oldsagskomm.ark. ko-
pibog, 5. juli 1828.
78 nM. Oldsagskomm.ark. kopibog, brev af 5. juli fra 
Heber til thomsen, samt breve af 24. juni og 12. juli 
1828 fra denne til Heber. 
79 nM. Oldsagskomm.ark. kopibog, brev af 5. juli fra 
thomsen til Hanck.
80 nM. Oldsagskomm.ark. kopibog, brev af 12. juli 
1828 til Heber.
81 nM. Korr.ark. brev af 16. aug. 1828 fra Hanck til 
thomsen. Hanck, der havde anvendt et par fridage i 
juli til at udføre sit kommissorium, måtte med rette 
have følt sig ført bag lyset, da han i dagspressen si-
den kunne læse om besøget fra københavn. idet han 
med en påfaldende underdrivelse forsikrede om, at 
hans uantikvariske og uøvede notater ikke engang 
fortjente at modtages, mindre bevares, valgte han ‘med 
sømmelig beskedenhed’ at træde tilbage fra valplad-
sen, medmindre thomsen ‘anderledes skulle befale’. 
Hanck kom dog til at medvirke som konduktør ved 
opførelsen af rådhuset efter kochs tegninger, jf. knud 
voss, »empirens danske rådhuse«, Arkitekten. Ugehefte, 
56, 1954, 279.
82 en kopi af den ‘perspektiviske tegning’, vel eksteriø-
ret, blev 31. dec. 1828 sendt til pastor Heber som en 
tak for hans umage ved kirkens nedbrydning, jf. nM. 
Oldsagskomm.ark. kopibog.
83 For thomsens redegørelse, dateret 22. juli 1828, jf. 
nM. Korr.ark. et eksemplar fremsendtes også til kirke-
inspektionen i Svendborg.
84 2. juni og 28. juli, jf. Svendborg Museum. Pjentemøller 
Morten Jørgensens dagbog. Afskrift, 41, 56. en kreds af 
lokale havde dog i første instans indgivet et overbud, 
da man foretrak at lade håndværkere fra byen udføre 
arbejdet i stedet for fremmede, ligesom man – i fald 
dette tilbud ikke accepteredes – anmodede om at lade 
arbejdet udsætte et år på grund af dets ‘vidtløftighed’, 
jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk.breve. 
85 LAFyn. Stiftsøvr. ark. rgsk. 
86 Svendborg Museum. Pjentemøller Morten Jørgensens 
dagbog. Afskrift, 63 (22. aug. 1828). LAFyn. Stiftsøvr.
ark. rgsk. vedr. 28-29. aug. 1828. 
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østsiden af korets nordre hjørnelisen. Ligeledes er de 
ældre undersøgelser og undersøgelsen 2007 forskudt i 
nordsydlig retning i forhold til hinanden, hvilket klart 
fremgår af den digitale sammentegnings manglende 
flugt i korets langmure samt nordfløjens sydmur. i den 
her gengivne plan (fig. 12) er disse fejl forsøgt bort-
elimineret.
103 den kongelige Mønt- og Medaillesamling. Fund-
prot. nr. 3411.
104 den kongelige Mønt- og Medaillesamling. Fund-
prot. nr. 3562. Mønterne fra 2007-gravningen er ved 
redaktionens afslutning ikke undersøgt.
105 Jf. Præsteindb. 1807, 237, indb. 1809 ved Joachim 
begtrup. Jf. også Begtrup 1823 60 og thiele, Danske 
Folkesagn, i, 226. 
106 FyAktst 1, 109-10, 21. febr. 1499; Frederik I’s Re-
gistranter, 6. maj 1529. et nordligere parallelstrøg, hos 
resen, fig. 2, nr. 21, betegnet »klostergade«, er senere 
benævnt Munkestræde, jf. Reinholdt 1992 58-59. 
107 Reinholdt 1992 40 og fig. 26.
108 Krongaard Kristensen 1994 61 f.
109 LAFyn. Kirkeinsp.ark. div. dok.
110 Thomsen og Sørensen 2007 20-34. Jf. også Morten 
Larsen, »“Udi predickebrødris huuss”. Aspekter af tig-
gerordenernes samfundsrolle i middelalderens dan-
mark«, KirkehistSaml 2012, spec. 15 f. 
111 denne fløj regnes i Thomsen og Sørensen 2007 29, 
for sløjfet ved opførelsen af den gotiske kirke. Fløjen 
integreredes i de hen mod 1200-tallets slutning opfør-
te korsgange i øst og kan dermed have haft en længere 
funktionstid.

112 Krongaard Kristensen 1994 47.
113 Krongaard Kristensen 1994 48.
114 Krongaard Kristensen 1994 48 f. Muligvis er de af 
dronning Christine donerede 6000 mursten anvendt i 
vestfløjen, jf. 512.
115 otto Jonasen, Købstadsliv i Enevældens barndom, 
Svendborg 1985, 18; Krongaard Kristensen 1994 65.
116 LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 6. Præsteindb. 1706-07.
117 Olsen 1919 303-04; Reinholdt 1992 70; Krongaard 
Kristensen 1994 65.
118 Jf. ejlif bøgebjerg, »Svendborg gamle Latinskole«, i 
dietrich Petersen (udg.), Aarsskrift for Svendborg Stats-
gymnasium, Skoleaaret 1934-35, Svendborg 1935, 3-25. 
119 HofmFund vi, 78-81. Jf. også Engelstoft 1861 (note 
32),167-80.
120 Jf. HofmFund vi, 81; Engelstoft 1861 (note 32), 178. 
Jf. også Krongaard Kristensen 1994 49 f. 
121 Krongaard Kristensen 1994 59 f. 
122 Jf. Christoffer von offenbergs gavebrev af 1656, 
HofmFund vi, 76. 
123 ved gennemgangen af de arkæologiske levn har re-
daktionen, ud over de mange udgravningsberetninger, 
i høj grad kunnet drage nytte af Hans krongaard kri-
stensens forskning, vigtigst Krongaard Kristensen 1994 
samt et ved samme forfatter til en planlagt publikation 
udarbejdet manuskript (Krongaard Kristensen 2012), der 
med stor velvilje er stillet til redaktionens rådighed. til 
begge henvises generelt.
124 en nøjere gennemgang af klosterfløjene falder uden 
for rammerne af danmarks kirker. kun fløje, der er 
sammenbyggede med kirken, eller som på anden vis 

Fig. 70. vindue i nordfløjens vestgavl (s. 536), set fra vest. Foto Svendborg Museum 
2007. – Window in the west gable of the north range, seen from the west.
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knytter sig nært til denne, behandles her. deres beskri-
velse er indplaceret i den kronologisk fremadskridende 
beskrivelse af kirken. 
125 den fremspringende del af korets fundament på 
dette sted var beskadiget ved gennemgravningen til en 
kloakledning.
126 det nævnte tømmer blev af udgraveren, Jens bech, 
bestemt som bøg. den i indberetningen benyttede 
term ‘strygværk’ er tilsyneladende ukendt i dansk fag-
sprog. i litteraturen om klosterkirken er flere steder 
henvist til en dendrokronologisk datering af tømme-
ret; tidligst i Naturhistorisk arkæologisk gruppe – Dansk 
ICOM, Svendborgmødet – juni 1978, Skrifter fra Svend-
borg og omegns Museum, 3, 1979, Henrik M. Jansen, 
»Franciskanerklosteret = Matr.nr. 263«, 21. en sådan 
datering har ikke kunnet verificeres med en under-
søgelsesrapport og ville i øvrigt forudsætte en fejlbe-
stemmelse af (dele af) tømmeret, idet bøg endnu ikke 
kan dateres dendrokronologisk. de fremførte daterin-
ger lades derfor her ude af betragtning.
127 Soklens skråkant er hen over lisenresten trukket i 
mørtel.
128 den korte afstand mellem sokkelafslutningen og 
døren udelukker tilstedeværelsen af et – ligeledes bort-
hugget – portalfremspring.
129 det er uvist, om aftrapningen har stået synligt eller 
har været underlag for en skrånende flade af tegl eller 
mørtelpuds.
130 dette levner kun plads til en meget lille lysning.
131 eventuelle oprindelige hvælv må være nedre-
vet senest ved den gotiske ombygning af kirken (jf. s. 
550), hvor overdækningen erstattedes af tre rektangu-
lære hvælvfag. oprindelige hvælv udelukkes ikke af 
de manglende hvælvpiller i understokværket, idet en 
gjordbue mellem de to fag kunne bæres af konsoller.
132 den her skitserede, fem fag lange, senromanske/
unggotiske kirke, der havde en længde omtrent sva-
rende til Søndre Sogns kirke i viborg (Tegninger af æl-
dre nordisk Architektur, 5, 1, pl. 12-17), må være opført i 
mindst to faser, evt., som sidstnævnte, tre.
133 dette er ellers traditionelt placeret i østfløjen, der 
imidlertid her (jf. ndf.) er en smule yngre end koret. 
i bekræftende fald har sakristiet sandsynligvis kun ud-
gjort fløjens søndre del, ligesom det sandsynligvis på 
et tidligt tidspunkt må være flyttet til østfløjens søndre 
ende (jf. s. 522).
134 Anslagsfalsen havde kraftige afsprængninger både 
foroven og forneden forårsaget af rustdannelse i dø-
rens to stabler.
135 det lykkedes ikke at registrere fundamenternes 
bundniveau, men dette har sandsynligvis ligget om-
trent i samme dybde som korets, ca. kote -0,5.
136 Jan M. Meissner, »Zur baugeschichte des Lübecker 
burgklosters«, Lübecker Schriften zur Archäologie und 
Kulturgeschichte, 6, bonn 1982, 99-106.
137 denne mulighed er tidligere foreslået for kirkens 

nordre korsarm, der ganske vist har en helt anderledes 
blændingsudsmykning (DK Århus 249).
138 Lorenzen 1914 74.
139 georg dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmä-
ler, Hamburg Schleswig-Holstein, regensburg 1971, 312-
14.
140 gerhard Fischer, Domkirken i Stavanger, oslo 1964, 
72. det har tilsyneladende ikke, korets tydelige en-
gelske inspiration til trods, været muligt tilsvarende at 
finde forbilleder for gavldekorationen; Morten Stige, 
Stavangerkorets utvidelse og innflydelse, oslo 1997, 149.
141 Således mangler forarbejderne til opstalten af østfa-
caden og vestportalens blomsterfriseprofil, og omvendt 
er hvælvpilleprofilen i sideskibets sydvesthjørne og 
halvcirkelslagets profil på vestfacaden blot at finde på 
stregforlægget. Ud fra en samlet vurdering af mate-
rialet må det konkluderes, at thorin også udarbejdede 
nu forsvundne opstalter af kirkens sydside, idet denne 
ikke har kunnet gengives på sydvest-prospektet (fig. 
30) uden forlæg, jf. vestfacaden (fig. 21 og 28a).
142 til sammenligning var dokumentationen af †grå-
brødre klosterkirken i odense behæftet med flere på-
viselige fejl, jf. DK Odense 1783 f. 

Fig. 71. vindue i nordfløjs vestgavl (s. 536), set fra syd-
øst. Smig med tydelig anvendelse af riflede tegl samt 
spor efter borthugget jerngitter. Foto Mogens vedsø 
2007.  – Window in the west gable of the north range, seen 
from the south east. Splay with clear use of grooved bricks and 
traces of cut-away iron grating.
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indsnit som omgav dørene, nogle bære spor af at have 
været foerhen blaaglasserede paa Ydersiden.«; nM. inv.
prot. På et tidspunkt er sket en sammenblanding, og 
stenene har fået nye numre. i den nuværende udstil-
ling på nationalmuseet (jf. fig. 32) er to glaserede van-
geformsten sat sammen, mens uglaserede eksemplarer 
findes i Svendborg Museum. ifølge thorin (jf. fig. 73) 
fremstod portalvangerne oprindelig med alternerende 
sten, således som det kendes fra adskillige samtidige 
kirker i de nordtyske hansestæder.
151 inv.nr. MCMXiX.
152 Anmærkning nr. 10 på bagsiden af thorins grund-
plan (jf. fig. 26).
153 Anmærkning nr. 7 på bagsiden af thorins grund-
plan (jf. fig. 26).
154 det er foreslået, at døren kunne give adgang til et 
muligt sakristi i østfløjen. Krongaard Kristensen 1994 39.
155 Krongaard Kristensen 1994 39.
156 På thorins tegning er der tilsyneladende gengivet 
en senere indsat lem på hængsler, der efter behov har 
kunnet blænde vinduet helt.
157 Højde × bredde. Potterne er jævnbrede.
158 »Antiquariske efterretninger, Fyen«, Nordisk Tids-
skrift for Oldkyndighed 1836, 316. inv.nr. MCMXC.
159 M. Mackeprang, »Lydpotter i danske kirker«, Årb-
OldkHist 1905 45-62.
160 nichen er aftegnet på thorins stregforlæg, men 
kom ikke med på den færdige plan, jf. fig. 26.
161 i let forenklet form findes pilletypen i odense 
†gråbrødrekirke, indviet 1343; fra 1300-tallets anden 
halvdel også i køge Skt. nikolaj og fra vestenden af 
vor Frue kirke i nyborg. DK Odense 1783-1804; DK 
KbhAmt 166-97; beckett, DaKunst ii, 24. 
162 begtrup angiver ikke, hvorvidt højden er målt i skib 

143 F.eks. er tykkelsen af sideskibets vestgavl ikke gen-
givet korrekt på planen (fig. 26), ligesom sideskibets 
østligste sydvindue af uvisse årsager ikke er gengi-
vet hverken på prospektet eller skitseforlægget hertil 
(fig. 1, 30); på perspektivskitsen mangler i det indre et 
hvælvfag i øst (sml. fig. 58, 27).
144 For en nærmere omtale af udgravningerne, se ovf. 
s. 520. 
145 om tiggermunkenes byggeskik, se f.eks. Lorenzen 
1914; Krongaard Kristensen 1994; Wolfgang Schenk-
luhn, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der Do-
minikaner und Franziskaner in Europa, darmstadt 2000; 
i sidstnævnte publikation er på s. 156 tavle Xiv under 
betegnelsen Svendborg franciskanerkirke dog gengivet 
dominikanernes klosterkirke i århus.
146 Andre steder er planformen fremvokset gradvist i 
takt med tilføjelsen af kapeller på skibets ‘frie’ side, som 
f.eks. århus vor Frue, DK Århus 1060 f.
147 Krongaard Kristensen 1994 66-73.
148 Fundamentet målte i plan ca. 110×160 cm; 10 
skifter målte 104 cm. også pillefundamenterne i Skt. 
knud kirkes gisicobygning i odense var opmuret af 
munkesten, tilsyneladende dog mere regelmæssigt (DK 
Odense 194 med fig. 130, 132).
149 Middelalderlige kamtakker ses normalt at have 
ensidigt fald, men sadeltagsafdækning findes ligeledes 
på roskilde domkirkes vestgavl og har muligvis også 
kronet vestfronten på Skt. knuds kirke i odense, DK 
Odense 196-97 med note 118, DK KbhAmt 1408.
150 Krongaard Kristensen 1994 70. SoM 1477-48. nM 
inv.nr. d487/1982. Stenene er sandsynligvis ankom-
met med de øvrige bygningssten 1828-29 og magasi-
neredes under inv.nr. MCMXX; nummeret omfattede 
12 forskellige slags teglsten, herunder sten fra de »… 

Fig. 72a-b. korets tilmurede norddør (s. 538). Snit set mod vest. 1:100. a. opmåling. b. rekonstruktion. Målt og 
tegnet af Jens bech 1976. Svendborg Museum. – Bricked-up north door in the north wall of the chancel. a. Scale drawing. 
b. Reconstruction.
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Fig. 73. Plan og bygningsdetaljer (sml. fig. 21, 26 og 29). 1:300 (plan) og ca. 1:75 (vestportal). Måleblad, venstre 
halvdel, ved C. F. thorin 1828. – Plan and details of building (cf. figs. 21, 26 and 29 ). 
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fig. 149. to paralleller i dansk område findes i Sles-
vig domkirkes korsgang, jf. dietrich ellger (udg.), Die 
Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein 10: Stadt 
Schleswig 2, München 1966, 161 f. samt fig. 120-21, 
208-09, 213-14; tyske eksempler findes tillige i Wis-
mars Skt. georgs og Skt. nikolaj kirker, alle noget 
yngre, jf. Die Kunst- und Geschichts-Denkmäler der Gross-
herzogthums Mecklenburg-Schwerin, Schwerin 1898, 69 f. 
(Skt. georgen), 121 f. (Skt. nikolaj); Steve Ludwig, St. 
Georgen zu Wismar. Die Geschichte einer mittelalterlichen 
Pfarrkirche vom 13. bis zum frühen 16. Jahrhundert, kiel 
1998, 36, 72, 136-37.
176 nikolaus Zaske, Gotische Backsteinkirchen Norddeutsch-
lands zwischen Elbe und Oder, Leipzig 1968, fig. 18. i 
Wismar Skt. georgs kirke opførtes pillerne i kirkens 2. 
byggefase, 1. fjerdedel af 1300-tallet. Ludwig 1998, 227 
(note175); Michael Huyer, Die Stralsunder Nikolaikirche. 
Die mittelalterliche Baugeschichte und kunstgeschichtli-
che Stellung. (beiträge zur Architekturgeschichte und 
denkmalpflege in Mecklenburg und vorpommern, 5), 
Schwerin 2005, 177-82, 303-04, plan 5.
177 Upubl. manuskript ved Hans krongaard kristensen 
(Krongaard Kristensen 2012 (note 123)); samme 1994 
37. Pillerne i greifswald er formentlig opført ved om-
bygningen i 1300-tallets sidste fjerdedel. georg dehio, 
Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler Mecklenburg-
Vorpommern, München 2000, 172-74. i Wismar findes 
formen også i Skt. Marie, hvor koret fuldendtes 1353. 
nikolaus Zaske, Gotische Backsteinkirchen Norddeutsch-
lands zwischen Elbe und Oder, Leipzig 1968, 99, fig. 36. 
Pilletypen fandt i øvrigt anvendelse til o. 1500, dog 
dominerede i den senere periode den glatte, ottekan-
tede type uden trekvartstav på hjørnerne. Lutz Wilde, 
Die Entwicklung der Stützenformen in der mittelalterlichen 
Backsteinarchitecktur des Ostseeraumes, greifswald 1959 
(upubl., maskinskrevet dissertation), 144-71.
178 beckett, DaKunst ii, 24 (nyborg vor Frue). 
179 Jf. Huyer 2005 (note 176), 96-97, 102-03, 111-12, 
121, 187. i Skt. knuds kirke har undersøgelser vist, at 
kapitælerne her er udført af flere materialer såsom kalk- 
og kridtsten, tegl, brændt ler og stuk, der efterfølgende 
skjultes med hvidtning og bemaling. Bøggild Johannsen 
og Johannsen 2001 (note 166) 45-48; DK Odense 1793, 
note 155.
180 Jf. DK Odense 1795-96. et samtidigt kalkstenska-
pitæl er endvidere behandlet i ebbe nyborg, »et got-
landsk figurkapitæl fra københavn – en rest af vor 
Frue kirkes højgotiske skulpturudsmykning«, Historiske 
meddelelser om København 2002, 24-37. 
181 Jf. ebbe nyborg, »den Sorte død som afspejlet i 
skandinavisk arkitektur og kunst«, hikuin 36, 2009, 45-59.
182 Undersøgelsernes omstændigheder udelukker dog 
ikke ganske, at der kan have været en form for fun-
damenter det pågældende sted, idet udgravningsfeltets 
ca. en meter brede grøft var opgravet (dog ikke i fuld 
dybde), før undersøgelsen påbegyndtes. Ydermere var 

eller sideskib; efter al sandsynlighed må der dog være 
tale om hvælvene i skibet. Begtrup 1823 59.
163 inv.nr. MCMXviii og MCMLXXXvii.
164 inv.nr. d179/1989.
165 Undersøgelser foretaget 1994 af Søren Floris, geo-
logisk Museum, viser, at materialet er såkaldt blød bryo-
zokalk (traditionelt benævnt kridtsten); i middelalderen 
udvandtes dette bl.a. ved kystklinterne bulbjerg ved 
Jammerbugten, karlby-Sangstrup klinterne på djurs-
land og Stevns klint. Undersøgelsen af fossilerne har 
ikke kunnet afsløre det eksakte oprindelsessted, men set 
i lyset af periodens betydelige udvindinger på Stevns er 
denne lokalitet udpeget som den mest sandsynlige. kor-
respondance mellem Henrik M. Jansen og Søren Floris 
december/januar 1994. Samme konklusion er nået ved 
en senere(?) undersøgelse fra 1999, omtalt 2001 i DK 
Odense 1793 f. med note 155, også af Søren Floris, men 
denne korrespondance har ikke kunnet (gen)lokalise-
res. Se også Krongaard Kristensen 1994 71 med note 10.
166 Polykrom bemaling ses også på samtidige kapitæ-
ler i Skt. knuds kirke, odense, hvor farverne grøn, 
ultramarin, okkerrød og rød blymønje er konstateret; 
sidstnævnte nu sort dekomponeret. birgitte bøggild 
Johannsen og Hugo Johannsen, Sct. Knuds Kirke – Otte 
kapitler af Odense Domkirkes historie, odense 2001, 45.
167 Motivet har rod i romersk kunst fra 1. årh. e.kr., 
og kendes i mange variationer, jf. »blattmaske«, Real-
lexikon zur deutschen Kunstgeschichte ii, Stuttgart 1948, 
867-74. Se også kathleen basford, The Green Man, 
Cambridge 1978.
168 om dette er den oprindelige udformning, kan ikke 
afgøres. i protokollen er anført, at kapitælet er samlet 
af brudstykker. 
169 inv.nr. MCMXXi.
170 Svendborg Museum, inv.nr. SoM t66/75 og 
124/67. Krongaard Kristensen 1994 66-67.
171 Hhv. inv.nr. MCMXX: »12 Stks foerskjellige slags 
brændt Muersteen af usædvanlige Former, som have 
været anvendte, dels til ribberne i Hvælvingerne 
dels til de indsnit som omgave dørene; nogle bære 
Spor af at have været forhen blaaglasserede paa Ydersi-
den.«; MCMXXii (to stk. tagsten); MCMLXXXviii 
(‘nonne’, 44 cm lang, 33 cm bred, krumningshøjde 13 
cm); MCMLXXXiX (munkesten). de her nævnte fire 
numre er p.t. ikke tilgængelige i nM’s magasiner (se 
også note 265).
172 Krongaard Kristensen 1994 66-73.
173 Jf. f.eks. sortebrødrenes klosterkirke i århus og vi-
borg, DK Århus 1042 ff.; erik Levin nielsen, »viborg 
Sortebrødrekloster«, MIV 4, 1974 44-55. den poly-
gonale østafslutning fandtes f.eks. i Holbæk †kloster-
kirke, DK Holbæk 2835.
174 Jf. riddarholmskyrkan i Stockholm, SvK, Stock-
holm, ii,1, 116-24.
175 Krongaard Kristensen 1994 35. Portalen i Skt. knuds 
kirke er delvist rekonstrueret, jf. DK Odense 203 og 
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lemmer allerede o. 1339 betænkte franciskanerne i 
Svendborg og nysted (jf. s. 512), førte fra o. 1500 et 
skjold med to vædderhorn. den ældre basseslægt (‘de 
gamle basser’), der uddøde o. 1450, førte dog et vild-
svinehoved i deres våbenskjold, jf. e. Juel Hansen, »de 
fynske basse’r«, PersHistT 12,1, 1946, 128-58. 
194 Fuglevingen eller fjederhammen er fortrinsvis be-
nyttet af slægter, yngre end 1300-tallet. en Jakob Spy-
kædyne, foged på vordingborg Slot 1322-31, førte 
ganske vist våbenet, men det er uvist, hvorvidt hans 
efterkommere havde relation til Fyn.
195 Magnus-Petersen, Kalkmalerier 66 f. omtaler dog fi-
guren t.v. som en knælende mand; i øvrigt betegnes 
bogstaverne urigtigt som (ulæselige) minuskler
196 erling Albrectsen, »Fra reformation til enevælde«, i 
Jacob Hansen og knud Mortensen (red.), Dalum Sogns 
Historie, i,1, dalum 1959, 78-80.
197 Jf. Jan raneke, »vapenmålningarna i Ystads gråbrö-
drakloster«, ale 3, 1968, 16-29.
198 Jf. Søren kaspersen, »Senmiddelalderlige struktu-
rer i dansk vægmaleri«, Lars bisgaard, tore nyberg og 
Leif Søndergaard (red.), Billeder i middelalderen, odense 
1999, 121-164, for medaljonudsmykningernes ved-
kommende især med henvisning til bregninge (DK 
Holbæk 1733) og Udby (rougsø Hrd., randers Amt). 
om disse, der dog begge viser fortællende scener fra 
Skabelsesberetningen, jf. også vera rasmussen, »Skabel-
sesmedaljoner på væggen«, DaKalkmalerier 3, 128-29. 
199 Jf. Krongaard Kristensen 1994 72 f.
200 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. , jf. en kommenteret 
liste af 29. juni 1829 ved stiftsrevisor ostenfeldt. 
201 nM. Korr.ark. Jf. brev af 5. juli 1828 fra Heber til 
thomsen, indb. af thomsen af 22. juli og brev af 11. 
nov. 1828 fra Heber til denne.
202 Begtrup 1823 59.

området stærkt gennemgravet af nyere ledningsførin-
ger, jf. Kloster V, 1978.
183 bygningsafsnittet er dendrokronologisk dateret v. 
orla Hylleberg eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse 
af tagkonstruktion over Næsbyhoved-Broby Kirke, Fyn, 
nnU rapport nr. 6, nationalmuseet 2013. beskrivel-
sen af næsbyhoved broby kirke er under udgivelse i 
DK Odense.
184 Krongaard Kristensen 1994 41-44.
185 Jansen 1976 35-62.
186 Kloster IV, 1978.
187 Krongaard Kristensen 1994 43.
188 Krongaard Kristensen 1994 67-68. generelt om fliser 
se birgit Als Hansen og Morten Aaman Sørensen, Or-
namenterede middelalderlige gulvfliser i Danmark (nordi-
ske Fortidsminder, b, 23) kbh. 2005, hvor Svendborg-
materialet dog ikke er medtaget.
189 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
190 der kan her være tale om de to vestligste vinduer i 
sideskibet. LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. 
191 Krongaard Kristensen 1994 66-67.
192 Jf. breve, hhv. af 11. og 14. nov. 1828 samt 19. maj 
1829 fra Heber til thomsen i nM. Korr.ark.; endvidere 
»Antiqvariske efterretninger, Fyen«, Nordisk Tidskrift 
for Oldkyndighed, 3, 1836, 315. en plan om yderligere 
at aftegne »3-4 paa kirkevæggene tilsynekommende 
Frescomalerier, bestaaende af Helgenbilleder, Familie-
vaaben o.s.v.« blev dog ikke realiseret. tegningen (fig. 
56), der ikke er signeret, er forsynet med en påskrift, 
formentlig med thomsens hånd: »ved nedrivningen 
af Minoritter kirken i Svendborg bemærkedes flere 
Malerier paa kalken, dette er en tegning af et Par, de 
vare utydelige især i indskrifterne, men synes at have 
Hensyn paa donatorer«. 
193 efterkommerne af adelsslægten basse, hvis med-

a

c

b

Fig. 74a-c. tagpander. 1:5. a. Med hul til fastgørelse med søm. b. Forberedt for halvering. c. Halv (brækket) tagpande. 
Målt af Hans krongaard kristensen og tegnet af Leif Plith Lauritsen 1993. – Roof tiles. a. With holes for attachment 
with nails. b. Prepared for halving. c. Half (broken) roof tile.
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bent Jacobsen 1994 (thurø kirke). om den lokale, 
noget misvisende tradition, jf. også C. t. engelstoft, 
»Historisk-statistisk beskrivelse af øen thurø«, HistT 
iii,1, 1858-59, 401 f.
210 om tavlen, jf. senest vivian etting, »tiderne skif-
ter 1400-1536«, i Frank A. birkebæk, ernst verwohlt 
og Mette Høj (red.), Roskilde bys historie – tiden indtil 
1536, roskilde 1992, 319; thurøtavlens proveniens fra 
dalum omtales allerede i 1700-tallet, jf. indb. ved ga-
maliel nielsen 1707 i LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 6. 
Præsteindb. 1706-07 om kirkerne. Jf. Engelstoft 1858-
59 (note 209) 331-423, spec. 362-66, 401-03, 420-23; 
senest bl.a. birgitte bøggild Johannsen, »kirke og sogn 
i 1600- og 1700-tallet. de levendes og de dødes plad-
ser«, i kaare Lund rasmussen (red.), Svendborg Sct. Ni-
colai, Svendborg 2008, 122-23; heri nævnes også den 
ældre, om end misforståede, tradition, at tavlen skulle 
være placeret i hovedkirken, Svendborg Skt. nikolaj 
kirke. klosterkirkens tavle, den nuværende thurøtavle, 
er i øvrigt misvisende omtalt som ‘muligvis oprinde-
ligt lavet til dalum kirke’, jf. Plathe og bruun, Alter-
tavler ii, 1014. 
211 Pastor Heber medvirkede også ved nedpakningen 
og oversendelsen af disse dele til københavn, men 
modtog sidenhen hård – og nok til dels uberettiget 
– kritik for genstandenes ruinerede tilstand ved mod-
tagelsen, jf. nM. Korr.ark. (thurø kirke). 
212 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Antegnelser 1829 til 
rgsk. 1828. nM. Korr.ark. brev af 11. nov. 1828 fra He-
ber til thomsen. 
213 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Antegnelser 1829 til 
rgsk. 1828.
214 Jf. Krongaard Kristensen 1994 79; Krongaard Kristen-
sen 1996 33. if. museets inventarprot. er klokken skæn-
ket af en privat, idet en tilføjelse i protokollen »graa-
brødreklosteret« dog er tilføjet sekundært i marginen 
med en anden håndskrift. en beskrivelse af klokken 
i bendt gammeltoft-Hansen, »de glemte klokker«, 
ÅrbSvendborg 1983, 54-62, nævner da heller ikke den-
ne proveniens.
215 v. thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, kbh. 
1922, 68-70, 126, kat. nr. 23; Jan Friedrich richter, 
Claus Berg. Retabelproduktion des Spätmittelalters im Ost-
seeraum, berlin 2007, specielt 95-97, kat.nr. 25a. 
216 Jf. eksempler i Richter 2007 (note 215) 79-97, kat.
nr. 1, 3, 8, 10, 23, 28.
217 Krongaard Kristensen 1994 78; Krongaard Kristensen 
1996 31. kapitælet skænkedes til Svendborg og om-
egns Museum af murermester graham Lange, der også 
forærede en gratsten, begge genstande med udtrykke-
lig angivet proveniens fra gråbrødrekloster.
218 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Begtrup 1823 60 næv-
ner en dør ved prædikestolen, ‘som er midt i kirken’. 
Antagelig henvises her til den lille dør mod klostergår-
den i kirkens nordøstende (jf. s. 548). det kan dog ikke 
udelukkes, at stolen oprindelig er indgået i et lekto-

203 nM. Korr.ark. thomsens indb. af 22. juli og brev af 
11. nov. 1828 fra Heber. 
204 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. (Skt. nikolaj kirke)
205 Plathe og bruun, Altertavler, ii, 1014-15. Fire ind-
skæringer i skabets bagkarm er tolket som spor efter 
støtterevler for bagklædningen, jf. indb. ved Mogens 
Larsen 1970 i nM (thurø kirke).
206 indb. ved Mogens Larsen 1970, nM.
207 indb. ved H. k. Svendsen 1896, nM. Korr.ark. 
(thurø kirke).
208 Plathe og bruun, Altertavler, i, 116-19, ii, 947.
209 nM. Korr.ark. tavlen kom ved den lokale kirkevær-
ge, gårdejer Chr. Hoffmanns mellemkomst til thurø, 
jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Hoffmann tilbød også 
at lade både altertavle og krucifiks restaurere, jf. brev 
af 22. febr. 1831 fra Heber til thomsen, nM. Korr.ark. 
(thurø kirke). if. en seddel, fundet 1992 i krucifik-
set, hævdes det imidlertid, at begge dele var skænket 
til kirken 30. aug. 1828 af Svendborgkøbmanden Pe-
der Jørgensen, kirkeværge for Svendborg Skt. nikolaj 
kirke og barnefødt på thurø 1783, jf. nM. indb. ved 

Fig. 75. Fundament under den østlige halvpille i side-
skibets arkaderække, set fra syd (s. 544). Foto i Svend-
borg Museum. – Foundation beneath the eastern half-
column in the arcade of the side aisle, seen from the south. 
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om, hvorvidt der henvises til klosterkirken eller thurø 
kirkes oprindelige prædikestol.
222 indb. ved Mogens Larsen, nM. Her dateredes den-
ne dog til tidspunktet for stolens indsættelse i kirken 
1639-40, idet en eventuel proveniens fra klosterkirken 
i Svendborg ikke er omtalt. 
223 LAFyn. Svendborg Byfogedark. Auktionskat. 1807-28, 
katalog af 17. sept. 1828, nr. 64, 66, 68 (stole, købt af 
niels Jensen thurø), 77-101, 114, 117-46, 263, samt 3. 
nov. 1828, nr. 312-18. 
224 Jf. Krongaard Kristensen 1994 78; Krongaard Kristensen 
1996 31. de delvis bevarede komplekser fra franciska-
nerkirkerne i Horsens og odense omfattede hhv. 2×9 
og 2×15 sæder, jf. DK Århus 5849 og DK Odense 1813. 
225 Begtrup 1823 59.
226 Krongaard Kristensen 1994 78; Krongaard Kristensen 
1996 31.
227 nM. Korr.ark. brev af 11. nov. 1828 fra Heber til 
thomsen. LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. (vor Frue kirke), 
kvittering fra snedker Mads knudsen 29. sept. 1828.
228 For identifikationen af den forsvundne celebrant-
stol med (den ene af to) senmiddelalderlige korstole 
i gudme kirke (gudme Hrd. ), jf. Nybo Rasmussen 
2011. erhvervelsen i gudme af stolen ved auktionen 
1848 synes ikke arkivalsk bevidnet. Selvom der stili-
stisk består et nært slægtskab med bladværksdekoratio-
nerne her og på thurøprædikestolen (jf. ovf.), begge 
nært knyttet til værker af berg og hans kreds, vanske-
liggør eksistensen i gudme af to identiske korstole 
med plads til tre eller fire sæder den anførte teori. om 
stolene i gudme, der for rankeværksudsmykningen er 
nært beslægtede med prædikestolen i thurø, jf. i øvrigt 
Thorlacius-Ussing 1922 (note 215) 87 ff. 127, kat. nr. 38; 
Richter 2007 (note 215), specielt 113, kat.nr. 6.
229 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. Antegnelser 1829 til 
rgsk. 1828. nM. Korr.ark. brev af 11. nov. 1828 fra He-
ber til thomsen. 

rium tværs over koret, jf. Krongaard Kristensen 1994 78; 
Krongaard Kristensen 1996 30.
219 LAFyn. Svendborg Byfogedark. Auktionskat. 1807-28, 
katalog af 17. sept. 1828, nr. 115. en senere omtale af, at 
stolen kom til vor Frue kirke, er i øvrigt ikke bevidnet, 
jf. (knud bärthelsen), Om Svendborg. Illustreret Beskri-
velse af Byens Tilblivelse og Udvikling til Nutiden Fortalt af 
en gammel Svendborger, Svendborg 1903, 35.
220 Trap3 iii, 644.Thorlacius-Ussing 1922 (note 215) 
68, 70 f., 126, kat. nr. 24. thorlacius-Ussing antog, at 
kirkens værge, købmand P. Jørgensen, der tog vare på 
klosterkirkens altertavle, krucifikset samt pengetavle 
og lyseslukker (s.d.), enten havde fået forærende el-
ler selv havde købt stolen til thurø; i givet fald skulle 
han have erhvervet den fra r. Quist, jf. ovf. For til-
skrivningen til berg og henvisningen til proveniensen 
fra klosterkirken, jf. også Krongaard Kristensen 1994 
78; Krongaard Kristensen 1996 30-31; DK Odense, 661, 
1812; Richter 2007 (note 215) specielt 97, kat. nr. 25b. 
221 den eventuelle ombytning er ikke anført i bi-
skop Chr. th. engelstofts udførlige visitatsberetninger 
fra 1855/1863, der udtrykkeligt nævner altertavlens 
proveniens fra klosterkirken, jf. LAFyn. Fyns bispe-
ark. visitatsprot. for Sunds Hrd. og Ærø 1834-96, jf. 
udskrift heraf ved olaf olsen i dk’s arkiv. engelstoft 
påpegede i øvrigt den markante kvalitetsforskel mel-
lem selve stolen, ‘skåret af en aldeles uøvet hånd’ og 
panelernes gamle, til dels forgyldte snitværker, jf. også 
Engelstoft 1858-59 (note 209) 331-423, spec. 360 f. 
Her betonedes atter forskellen mellem selve stolen og 
de udskårne ornamenter, der måske kunne hidrøre fra 
kirkens ‘oprindelige prædikestol’. Prædikestolens mu-
lige flytning fremgår heller ikke af LAFyn. Provsteark. 
Sunds-Sallinge herreders Provsti, Synsprot. 1824-39. 
Heri er august 1828 (gentaget juli 1830) påpeget et 
nødvendigt behov for at fastgøre nedfaldne stykker på 
prædikestolen, hvilket dog ikke udsiger noget sikkert 

Fig. 76a-b. *kapitæl nr. 8 (s. 550). a. venstre side. b. en face. Foto Mogens vedsø 2013. – *Capital no. 8. a. Left side. 
b. Frontal view. 
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1828 eftersøgtes den kongelige begravelse med begge 
skeletter i selve kirken, dog forgæves, jf. Rohmann 1832 
43. 
242 Jf. Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed og Historie, 3, 
1836, 315 f. konklusionen kunne bekræftes ved en 
nyundersøgelse 1888 efter ligets flytning til søndre 
korsarm, se s. 394.
243 Jansen 1984 29-30. Krongaard Kristensen 1994 63.
244 C14-datering af knoglerne er foretaget, men meto-
den er dog endnu ikke brugbar på humane knogler, 
idet korrektioner for indtagelse af ferskvandsfisk ikke 
er præcise. venligst oplyst af dr.scient. kaare Lund ras-
mussen, SdU.
245 nM, jour.nr. 835/53. oversigtsplan i Krongaard Kri-
stensen 1994 50.
246 Jf. Krongaard Kristensen 1994 85.
247 Tkocz og Brøndum 1985 26-94. Jansen 1985 9-25. 
Jansen 1987 198-219. Bartholin og Jansen 1993 48-57. 
Se også Lillegaard Kristensen 2012.
248 rapporten (s. 42): »kisteløs i tvivlsom stenramme«. 
typen er defineret i Jakob kieffer-olsen, Grav og grav-
skik i det middelalderlige Danmark – 8 kirkegårdsudgrav-
ninger, Aarhus 1993, 143-45.
249 ved †gråbrødreklostret i kolding er ved flere lej-
ligheder siden 1852 fremdraget grave spredt over et ca. 
6500 m2 stort område: to murede, to ‘alm.’ trækister, 34 
tremmekister (almindeligvis eg, men også bøg, fyr og 
lind, med tværstokke af hassel og i enkelte tilfælde el), 
samt yderligere fire senmiddelalderlige grave.
250 de 12 grave på lægmandskirkegården fra udgrav-
ningen 2007 er medtaget som plankekister, selvom 
flere af kistesporene er meget fragmentariske. gravene 

230 LAFyn. Svendborg Byfogedark. Auktionskat. 1807-28, 
17. sept. 1828, nr. 116. 
231 LAFyn. Præsteark. kirkebøger for Skt nikolaj kirke 
og vor Frue kirke (1677-1805), jf. begravelserne over 
en druknet bådsmand fra Flensborg 4. nov. 1718 og H. 
W. borring (se også ndf.) 24. nov. 1805.
232 For en detaljeret beskrivelse af de enkelte grave 
henvises til udgravningsrapporterne, jf. s. 520.
233 Krongaard Kristensen 1994 62.
234 Jf. Krongaard Kristensen 1994 62 (»it cannot ever be 
proved, but it is very likely (…)«).
235 en »tilsyneladende« in situ liggende munkesten i 
gravrummets nordvesthjørne er af udgraveren tolket 
som rest af muligt indvendigt konstrueret hovedrum. 
gravens sydvesthjørne var bortgravet. rapport i SoM, 
Kloster IV, 36. 
236 Jf. også DaAtlas vi, 783. graven er ikke arkæologisk 
påvist.
237 den urigtige tradition om to personer, far og søn 
og begge lydende navnet Abel, ses hos Huitfeldt (jf. 
note 12); herefter DaAtlas iii, 532, 536; DaAtlas vi, 
783, anfører dog kun én begravelse, nemlig af kong 
Abels søn.
238 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. om kisten, jf. også 
(knud bärthelsen), Om Svendborg. Illustreret Beskrivelse 
af Byens Tilblivelse og Udvikling til Nutiden Fortalt af en 
gammel Svendborger, Svendborg 1903, 36, 94 f.
239 Rohmann 1832 43. 
240 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve. om liget, jf. også 
Begtrup 1823 59, der selv ytrede sin skepsis over for 
hypotesen.
241 LAFyn. Kirkeinsp.ark. indk. breve. endnu august 

Fig. 77a-b. *kapitæl nr. 9 (s. 550). a. venstre side. b. en face. Foto Mogens vedsø 2013. – *Capital no. 9. a. Left side. 
b. Frontal view. 
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267 Jf. også C. e. A. Schøller, »Fremmede Adelsslægter 
i danmark. iv. offenberg«, PersHistT 4,1, 1898, 270 f.
268 derimod valgte arvingerne efter viceadmiral Hans 
Jacob rostgaard (†1756) at lade hans lig overføre til 
familiebegravelsen i københavn Holmens kirke (DK 
KbhBy 2, 204), ligesom byfoged Peter Christian Spliid 
(†1770) og hans hustru (†1768) genbegravedes i kø-
benhavn vor Frue kirke.
269 borgmester Jens Madsen kier betingede sig dog, 
at der ikke måtte prædikes over ham, og dersom det 
skete, skulle gud straffe misdæderne. kirkebogsføreren 
ved Skt. nikolaj kirke tilføjede: »Hvad tancker hand 
hafver her med, at der ej maatte noget tales over ham 
til berømmelse og hans effterlatte til glæde og trøst, 
er gud best bekiendt«, jf. LAFyn. Præsteark. kirkebø-
ger (Skt. nikolaj kirke, vedr. 4. dec. 1703).
270 knud bierfreund og e. Juul Hansen, »Slægten er-
rebo«, PersHistT 14,6, 1964-65, 111.
271 LAFyn. Præsteark. kirkebøger (Skt. nikolaj kirke).
272 Svendborg Museum. Pjentemøller Morten Jørgensens 
dagbog. Afskrift, 63 (22. aug. 1828, overflytning af fire 
lig). LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk. vedr. 28-29. aug. 1828 
(flytning af i alt 10 ligkister samt genbegravelse af 10 
afdøde fra kapellet). 
273 LAFyn. Præsteark. kirkebøger for Skt. nikolaj kirke 
og vor Frue kirke (1677-1805).
274 DaAtlas vi, 781.
275 Jf. thorin 1828 (jf. fig. 26). 
276 Jensen, Gravsten ii, nr. 574. Helvig Hardenberg dø-
de i odense 1599.
277 (Bärthelsen) 1903 (note 238), 35. en del af kisterne 
var betrukket med læder, klæde eller fløjl og enkelte 
smykket med guld- og sølvfrynser.

er i udgravningsrapporten alle henført til efterrefor-
matorisk tid.
251 Bartholin og Jansen 1993 48-57. grav Ag18 var så 
meget yngre, som træet var yngre end den yngst beva-
rede årring, da det blev tildannet. Hertil yderligere så 
meget yngre som møblets anvendelsestid, og indtil det 
blev genbrugt.
252 Jansen 1987 212-13. Krongaard Kristensen 1994 96.
253 Bartholin og Jansen 1993 48-57. en nøjere sam-
menstilling af dateringerne viser, at nogle af fyrretræ-
ets smalle årringe i flere tilfælde mangler (f.eks. Ag3). 
Krongaard Kristensen 1994, 92. dertil skal holdes for 
øje, at et vist antal år skal lægges til, idet træet som regel 
har været anvendt til andet formål før kisten. Kieffer-
Olsen 1993 (note 248) 140.
254 Reinholdt 1992 39.
255 Krongaard Kristensen 1994 90-93. Kieffer-Olsen 1993 
(note 248) 73-79, 86-90. Se også Hanne dahlerup 
koch og niels Lynnerup, Skælskør Karmeliterkloster og 
dets kirkegård, københavn 2003, 67-74.
256 Jf. meddelelse af 15. nov. 2012 fra Per o. thomsen.
257 Bender Jørgensen 1986 85-109; Jespersen og Østergaard 
1986 110-22.
258 Kieffer-Olsen 1993 (note 248), 174; Hanne dah-
lerup-koch, »rosenkranse i grave. gravskikkens bag-
grund, datering og perspektiver, hikuin 27, 2000, 107-
36, spec. 123.
259 Jf. Jansen 1994 41-46.
260 de gode bevaringsforhold i Svendborg er sandsyn-
ligvis medvirkende årsag til tilstedeværelsen af grav-
kæppe. om gravkæppe generelt, se Kieffer-Olsen 1993 
(note 248) 157, 165.
261 Allerede Trap 4, 597, omtaler Anders bølles sten som 
endnu bevaret. Af bevarede sten nævner Krongaard Kri-
stensen 1994 80, 101 en enkelt, meget slidt, sten i det 
tidligere sakristi, siden ligkapel og dåbskapel; det frem-
går dog ikke, hvilken det drejer sig om. derimod anså 
han begge ‘Abildgaard-sten’ som forsvundne, jf. dog 
ndf. Krongaard Kristensen 1996 34, fremhæver i dåbska-
pellet en romansk ligsten og to sten fra 1600-tallet, dog 
med betoning af samtliges usikre proveniens. Stenene 
er i redaktionen af vor Frue kirke (s. 370, 372-73 (nr. 
1, 6-7)) ikke specifikt knyttet til klosterkirken. 
262 LAFyn. Præsteark. kirkebøger (Skt. nikolaj kirke), 
11. febr. 1773.
263 Jf. også Poul grinder-Hansen, Søren Abildgaard 
(1718-1791). Fortiden på tegnebrættet, kbh. 2010, 409 
(nr. 359).
264 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk. H. W. borring, der var 
afgået ved døden 19. jan. 1805, begravedes 24. jan. i 
koret, jf. LAFyn. Svendborg Præsteark. kirkebøger (Skt. 
nikolaj kirke).
265 Flisen, der for nærværende opbevares utilgængeligt, 
er ikke opmålt, jf. note 171.
266 LAFyn. Præsteark. kirkebøger (Skt. nikolaj kirke, 
vor Frue kirke).

Fig. 78. *kapitæl nr. 9 (s. 550). venstre side. tegnet af 
Michael banke 1993, Svendborg Museum. – *Capital 
no. 9. Left side.
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1658 i klostergården (s.d.), er anført som begravet i vor 
Frue kirke, jf. DaAtlas vi, 781; Schøller 1898 (note 267) 
271. i betragtning af hans og Maria von Lützows store 
donation til klosterkirken og hustruen samt sønnen og 
svigerdatterens begravelse smst., jf. ovf. (s. 514, 577) og 
HofmFund vi, 76-77, kan dette dog muligvis bero på 
en misforståelse, således at også han blev begravet her. 
284 kaptajnen blev selv begravet 1789 i koret, jf. LA-
Fyn. Præsteark. kirkebøger (Skt. nikolaj kirke).

278 LAFyn. Mag.ark. rådstueprot. 1800-31, fol. 173 
(vedr. 26. nov. 1804).
279 Begtrup 1823 59.
280 Jansen 1976; Kloster I.
281 kb. Kallske sml. 4o . kopie af beskrivelser (…) til 
(…) thura (vedr. Svendborg vor Frue kirke). 
282 LAFyn. Kirkeinsp.ark. (Vor Frue Kirke). rgsk.; Da-
Atlas vi, 781.
283 Christoffer von offenberg, der afgik ved døden 

Fig. 79. klosterets østre korsgang under udgravning. Foto Svendborg Museum 1976. 
– Eastern cloister of the monastery during excavation.
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were promised as early as 1530 that they could 
take over church and monastery, for church ser-
vices and a hospital respectively. the former plan 
was not effectuated until 1541, when the west 
wing of the monastery was furnished as a city 
school, while the hospital was only established 
in 1586 on the initiative of Helvig Hardenberg 
(†1599), who also took over the other parts of 
the monastery complex. A mortuary chapel, later 
called the Hardenberg Chapel, was built, presum-
ably in the same period, on the north side of the 
church. 
 in the time up to the demolition of the church 
in 1828 the Monastery Church was used as a 
church for sermons, vicarial functions and funer-
als for the two parish communities of the town, 
and thus had the status of a chapel-of-ease with-
out regular ecclesiastical staff. As a result of the 
infrequent use, major construction and furnish-
ing renewals were restricted to a minimum. in 
administrative terms the church, which belonged 
topographically to the parish of the Church of 
our Lady (vor Frue kirke), was under the super-
vision of the City Corporation and the diocesan 
authorities. Since the seventeenth century its fi-
nances had been secured through revenues from 
two fields outside town, acquired respectively in 
1651 by the Corporation and donated in 1656 by 
Christoffer von offenberg and Maria von Lützow. 
this was supplemented by scattered contributions, 
mainly from donations to the church’s collections 
and from funerals. during the napoleonic Wars in 
1807-12 the building served as a storage place for 
gunpowder and other ammunition.
 the gradual phasing-out of the Monastery 
Church and its definitive demolition took place in 
the decades up to 1828. in parallel with other ear-

HiStorY. the Monastery church and the re-
lated complex were situated in the east of the 
medieval city, down towards Svendborg Sound. 
the foundation of the greyfriars monastery, 
which was consecrated to St. Catherine (fig. 
7), took place in 1236. the founder was Astrad 
Frakke, valdemar Sejr’s seneschal and castellan in 
Svendborg. the oldest building (‘the Late ro-
manesque church’), built in brick, was begun 
around 1250, but the construction process lasted 
several decades, presumably partly as a result of 
damage in a fire around 1266 during the war 
with Lübeck. At the same time the monastery 
received from regner, bishop of Funen and pro-
vincial of the order’s Scandinavian province of 
dacia, a large donation including a site between 
the church and a road towards the beach, prob-
ably brogade. Around 1279 the king’s son duke 
Abel was buried in the church. the Monastery 
Church was reconsecrated in 1361. the new 
building (‘the gothic church’) consisted at its 
core of the older church which, probably as a 
result of fires and other damage in the 1330s and 
1340s, was transformed into a two-aisled struc-
ture, richly ornamented with decorative details 
both inside and outside. throughout the Middle 
Ages the monastery received donations in con-
nection with memorial service and burials; but 
after the reform of the movement in 1472 only 
in the form of gifts in kind. one notable founda-
tion was the establishment in 1388 of a chapel in 
or by the church. Among the benefactors of the 
monastery and the Franciscan order in general in 
the Late Middle Ages, Queen Christine (†1521) 
stood out in the first decades of the 1500s. 
 in connection with the reformation, the citi-
zens of the city and the other parish congregations 
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its patron St. Catherine, the church probably had 
a number of side altars. However, we lack docu-
mentary evidence of these. A presumed side altar 
in the eastern wall of the side aisle can only be 
deduced from the existence of a niche (fig. 26).

Seal (fig. 7), 1400s. the seal of the custos or guard-
ian of the monastery is known from an imprint 
of 1492. the seal shows the crowned St. Cath-
erine with her attributes. 

Archaeological excavations and coin finds. our know-
ledge of the configuration and extent of the 
monastery complex is mainly due to a number 
of archaeological observations and excavations, 
a total of ten large and small investigations con-
ducted in the period c. 1930-2007. the excava-
tions of 1975-76 turned up eight coins, most of 
them northern german hohlpfennigs from the 
1300s, while the oldest came from the reign of 
erik Menved and were minted in roskilde. in 
1977-78 a further six coins were found, the old-
est possibly from c. 1250, while the others were 
mainly post-medieval (from the 1500s and 1600s).

tHe SUrroUndingS oF tHe 
CHUrCH

the greyfriars monastery and the related church 
lay in the easternmost part of Svendborg on a 
partly marshy terrain sloping down towards Svend-
borg Sound. this area, which seems to have 
remained mainly unbuilt-up for a long time, 
formed the eastern boundary of the complex; 
towards the west a boundary was marked by 
an irregular north-south street progression from 
Hulgade towards klosterstræde. in the north 
the monumental stone building Priorgården or 
klostergården lay on the monastery area, while a 
southern boundary seems to have been placed by 
the city’s east-west oriented main street, gerrits-
gade/brogade. A connecting road to the Church 
of our Lady (vor Frue kirke) was named as 
Skolestræde in the 1600s (cf. fig. 2, no. 22). 
 the size of the churchyard has been elucidated 
archaeologically by finds of graves south, west 
and north of the church, the last of these in the 

lier Franciscan monasteries in Schleswig, viborg 
and odense, conversion of the building for secu-
lar use (as among other things a city hall, prison, 
hospital and workhouse) was considered. in 1804 
the Svendborg builder Henrik berggreen drew up 
a project for this which has not been preserved: 
in 1806 the proposal formed part of a new proj-
ect drawn up by a special commission under the 
danish Chancellery, where the intention was to 
use the church as a country hospital or civic lower 
secondary school. berggreen’s drawings for this 
are, like the former proposal, only known indirect-
ly from the accompanying comments. during the 
tenure of Prince Christian Frederik as governor 
of Funen, the plans for the total elimination of the 
church were hastened through. on 2 April 1828 
came the royal resolution on demolition. in July 
1828, before the clearance of the building and the 
demolition of the site, which began on 1 Septem-
ber the same year, the complex was investigated 
under the supervision of the Antiquities Commis-
sion represented by Christian Jürgensen thom-
sen, while the architect Christian Frederik thorin 
executed a total of eight drawings (figs. 1, 21,26-
30, 58, 73). on this basis a number of particularly 
characteristic building fragments were removed 
and sent to what later became the national Muse-
um in Copenhagen. of furnishings and sepulchral 
monuments a few, mainly large objects, were re-
used in the churches of St. nicholas and our Lady 
(vor Frue kirke) and in thurø Church, while the 
remainder were sold at auction, including most of 
the older sepulchral monuments of the church, 
which apart from a few medieval tombstones (cf. 
p. 574) were apparently never investigated in de-
tail. At new Year 1828/29 the actual demolition 
was by and large completed. However, parts of 
the north wall of the church and the Hardenberg 
Chapel were preserved until c. 1875. on the actual 
church site a new school building was erected in 
1831. everything was removed with the establish-
ment of the railway in the city in the last quarter 
of the nineteenth century. 

Altar. besides the high altar, which was presum-
ably dedicated to the virgin Mary – like the ma-
jority of the churches of the order – as well as to 
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monastery was found. in the course of the Late 
Middle Ages cloisters were presumably added to 
the western part of the monastery and further 
buildings were constructed north of the central 
complex, possibly including a new north wing 
situated farther to the north than the older one. 
immediately north of the younger north wing 
a smaller building was demonstrated in 2007, 
probably a latrine, with two chutes and traces of 
a vaulted duct. 
 besides various booths and utility buildings 
scattered around the area of the monastery, con-
nected for example with the monastery’s farm-
ing and orchard activities, a special, prestigious 
stone building belonged to the medieval abbey 
complex, known as Priorgården or Klostergården 
(figs. 2-5, 8, 11), which was preserved with its 
medieval core until about 1875. the build-
ing had two floors, the lower of which seems 
to have been vaulted; the east gable was deco-
rated with crenellation. A lower east wing, pre-
sumably younger, was adjacent to the south east 
corner of the building. the original function of 
the main building is uncertain. in view of the 
special design it may have been a residence for 
the guardian (‘custos’) of the monastery. Accord-
ing to tradition, a well, the Monk’s Well by the 
monastery gate, was named after a house nearby, 
the ‘Monk’s House’, as a reference to the place 
occupied by the last Franciscan monk after the 
dissolution of the monastery. in connection with 
new construction at klosterpladsen in 1915-16 
two High or Late Medieval fieldstone-built wells 
were demonstrated, and must be associated with 
the above-mentioned tradition. 
 After the reformation the monastery buildings 
were separated both administratively and func-
tionally from the church. the east wing and the 
easternmost part of the north wing seem to have 
been demolished as early as the sixteenth century, 
whereas other parts of the complex were still intact 
up to the last quarter of the nineteenth century. 
 the west wing functioned from 1541 until 
1740 as a grammar school and then as a second-
ary school. this was then housed, under the des-
ignation Svendborg borgerskole 1831 (Svend-
borg Civic School 1831) in a new building in 

former friars’ court and in the cloisters. the actu-
al lay cemetery was south of the church and was 
still functioning in the 1700s. older uses of this 
area have been revealed by finds of clay pits, ham-
mered-in stakes, stone foundations, probably for a 
well, and fragments of timber, leather and pottery. 
resen’s map (fig. 2) shows that the churchyard 
was enclosed by a wall that has also been dem-
onstrated archaeologically, and once had a gate 
towards the south opposite the entrance to the 
south side aisle of the church. 

Buildings in and around the churchyard. the Monas-
tery Church formed the south wing of an irregu-
lar and successively constructed complex which 
at the beginning of the 1500s formed a closed, 
four-winged unit with an encircling cloister. this 
connected with a number of different buildings, 
all placed on the monastery area and mainly lying 
north of the main complex. As established most 
recently in 2007, though, we still do not have an 
overall view of the total extent of the complex.

the monastery buildings (cf. also p. 536 ff., 598). 
Concurrently with the construction of the Late 
romanesque chancel (p. 524) a west wing was 
constructed which adjoined the north side of the 
west bay of the chancel. Shortly afterwards an east 
and a north wing were added, both with a base-
ment, and above them at least one floor. the east 
wing, which was built together with the north-
eastern corner of the chancel, may have con-
tained a sacristy, a chapter house and dormitory. 
Finds of fish and animal bones on a secondary, 
heightened brick floor in the north wing suggest 
that the building – at least at this time – had a 
function as a kitchen. At the end of the Middle 
Ages the north wing further included two in-
dependent buildings, the westernmost of which 
became part of the hospital founded in 1586 (cf. 
below). the west wing of the monastery seems to 
have been built in two phases; an older building 
at the northwestern corner of the church may 
have been built shortly after the consecration of 
the gothic church, but was replaced around 1500 
by a wing in two storeys. in the south gable of 
the vaulted lower floor the main entrance to the 
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 A large-scale gothic rebuilding, which proba-
bly ended with a consecration in 1361, may have 
led to a slight heightening of the older church, 
a complete refurbishing of its interior with – 
among other things – new vaults as well as the 
addition of a southern side aisle. 
 to this church a new western wing was added 
at the north west corner around 1500 – possibly 
as a replacement for an older one at about the 
same place – and the monastery complex was ex-
panded towards the north west. 
 besides the many wings of the monastery we 
know of only one or two extensions from the 
Middle Ages: along the south side of the chancel 
a narrow, thin-walled building which probably 
served as a charnel house and at the south side of 
the nave a porch. 
 At the end of the sixteenth century, after the 
demolition of the cloisters and the east wing of 
the monastery, a funeral chapel, the Hardenberg 
Chapel, was added to the north side of the chan-
cel. 
 the church was demolished in 1828; however, 
this chapel and parts of the north wall were pre-
served until about 1875.

The Late Romanesque church. the church was built 
on a site whose eastern part had a relatively steep 
downward gradient towards the east or south 
east, which greatly contributed to the form of 
the chancel in particular. its placing on terrain 
which, despite ample filling, still sloped steeply, 
must have been due to the fact that the full size 
of the church was known when the chancel was 
sited. this is further supported by the fact that 
beneath the eastern part of the chancel it is a 
long way down to firm ground, such that the 
foundations had to be reinforced. 
 the ground plan of the chancel almost exactly 
forms two squares. of the chancel itself nothing 
has been preserved; the uncovered masonry must 
come from a relatively low ‘basement’ – whose 
primary function seems to have been to bring 
the floor plan of the chancel up to the same level 
as in the planned nave. A stairwell on the south 
side of the church was situated at the transition 
between chancel and nave. 

two floors after drawings by Jørgen Hansen 
koch, partly overlaying the site of the Monastery 
Church. it was demolished c. 1875. the western 
part of the north wing, merging three individual 
buildings, was converted into a hospital, founded 
in 1586 by Helvig Hardenberg. in connection 
with the refurnishing there was probably also a 
rebuilding. this was demolished as well around 
1875.
 the so-called Priorgården or Klostergården (men-
tioned earliest under the latter name in the 1600s) 
was a residence for various aristocratic families 
or high-ranking civil servants. the building was 
presumably part, around 1586, of Helvig Hard-
enberg’s major acquisition (p. 513). As mentioned 
as early as the beginning of the 1700s there was 
a large, ‘well-appointed’ garden south of this (cf. 
fig. 8). this was demolished around 1875. 

bUiLding 

the oldest part of the demolished †Monastery 
Church was the chancel in a Late romanesque 
nave church building which must be presumed 
to have been begun relatively quickly after the 
foundation of the monastery in 1236 – probably 
around 1250.
 in connection with the chancel a nave was un-
doubtedly planned, and must at all events have 
been begun, but its size and completion are sub-
ject to some uncertainty. 
 in the course of the Middle Ages several mon-
astery wings were associated with the north side 
of the church. in the east – opposite the chancel 
– three wings were erected to the west, east and 
north around a small cloister garth: the western 
one concurrently with the chancel, while the 
eastern and northern ones must have been begun 
shortly afterwards. 
 the Late romanesque Monastery Church 
already underwent major rebuilding during the 
construction work and was probably finally com-
pleted in the last quarter of the thirteenth cen-
tury. in the same period changes were made in 
the three monastery wings that had already been 
built, and cloisters were added on three of the 
sides of the diminutive cloister garth. 
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of the door. of these, three were registered east 
of the door and one west of it, closest to the 
north west corner, while between this and the 
door there must have been a further four nich-
es. in the south wall niches alternated regularly 
with windows. the remains of three have been 
identified, while those between the two middle 
windows must have been lost. Space was also 
left for one between the eastern window and 
the southeastern corner. the west wall – the end 
wall of the space up towards the significantly 
higher-lying nave – was decorated with niches. 
the niches were 60 cm in width and one-and-
a-half bricks deep, while the height of the jambs 
amounted to seven courses, each of c. 70 cm. 
the termination at the top was a half-brick 
strutting with a rise of c. 20 cm. the western 
niche of the north side had the strutting pre-
served intact. 
 the covering of the space is unknown, but the 
probability is that there was a flat ceiling with the 
underside at a height of c. 230 cm above the up-
per edge of the foundations. 
 the use of space on the lower floor is uncertain. 
the design is not sacral in character, and the lack 
of any direct connection with the church inte-
rior makes such use less likely. the presence of 
the space is therefore, as mentioned above, prob-
ably solely determined by the terrain conditions, 
which required a considerable raising of the floor 
in the actual chancel space, to bring this to a suit-
able level in relation to the floor of the planned 
nave. Similar solutions, although generally of a 
later date, are known for example from odense 
Cathedral (St. Canute’s Church), Maribo Monas-
tery Church and Antvorskov Monastery Church. 
the space, which was only accessible from the 
cloister garth north of the chancel, must there-
fore have been used together with the adjacent 
monastery wing.
 As we have seen, nothing had been preserved 
of the original masonry in the chancel proper 
by the time of the archaeological investigations 
in the 1970s. the layout of the plan with two 
square bays might suggest vaulting, but among 
the many moulded bricks no vault ribs of Late 
romanesque character have emerged.

 Materials and technique. the walls of the chancel 
are borne by foundations of raw fieldstone. in the 
eastern bay the bottom is reinforced by grillage in 
the form of lengthwise-running horizontal tim-
bers, just as the outside of the foundations has 
been stabilized with closely-spaced, slightly slop-
ing tree trunks which must have been rammed 
down before the actual masonry work began. 
 the masonry was built in brick as a solid wall 
with an average thickness on the lower floor 
of about 160 cm. However, the lowest part of 
the outside was built with two courses of raw 
and split fieldstone, on a base with a chamfered 
edge. on the inside of the wall a single course 
of fieldstone has been uncovered, dressed with 
mortar, and above this the transition to the brick 
masonry was often marked by a brick-on-edge 
course. everywhere the brick masonry was laid 
in an approximately regular Flemish bond. 
 the corners to the east were decorated with 
pilaster strips, and a further one or two pilas-
ter strips were found on the south side. on the 
other hand, no pilaster strips were noted on the 
north side, which from the time of building was 
expected to be partly covered by the adjoining 
monastery wings. 
 Doors and windows. in the middle of the north 
facade, slightly displaced towards the east, remains 
of the only door to the lower floor have been un-
covered; of this only 15 courses of the eastern 
sill up to the abutment have been uncovered, as 
well as a few bricks of the round relieving arch. 
of the low-placed windows of the lower floor, re-
mains of six of a probable original total of seven 
openings were uncovered, four in the south wall 
and two, probably the middle and southernmost 
of three, in the east gable. the identically formed 
windows were double-bevelled with the aper-
ture closest to the outside. the openings were 
nowhere preserved at their original height, but 
were registered on the inside to a height of nine 
courses, which gives us a total height of at least 
160 cm. outside, the height would have been at 
least 80 cm.
 the interior of the lower floor was surprisingly 
rich in architectural features. the north wall had 
a number of evenly spaced niches on each side 
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of the church. At the same time the terrain north 
of the chancel was raised considerably, and clois-
ters were added to both chancel and the east and 
north wing. these were borne up by a complex 
foundation system with brick arches between the 
point foundations. 
 Architectural background and dating. the relatively 
few registered details from the preserved remains 
of the chancel of the Monastery Church are 
common architectural heritage from the middle 
of the thirteenth century, and nothing about 
them argues against a commencement of con-
struction in the years shortly after the foundation 
of the monastery in 1236.
 At some time in the second half of the thir-
teenth century the monastery complex was pro-
bably ravaged by a fire that necessitated radical 
changes in the lower floor of the chancel, and in 
relation to this probably also extensive work with 
the monastery buildings north of the chancel. 
 on the present basis it is not possible to deter-
mine how far the construction of the church had 
reached towards the west before this disaster oc-
curred; but the nave is unlikely to have been com-
pleted. the most spectacular detail of the Monas-
tery Church in architectural terms was the west 
gable, which with later changes remained well 
preserved until the demolition of the church in 
1828. Hitherto the gable has been considered to 
belong to the gothic church from the second half 
of the fourteenth century, but there is much to 
suggest that the bulk of it rather formed the west-
ern termination of the Late romanesque Monas-
tery Church. the most characteristic detail of the 
gable decoration – the cinquefoil arch – is known 
in a closely related although rather simplified form 
from St. nicholas’ Church in kolding and nysogn 
Church, Hind district, ringkøbing County. both 
have been tentatively dated with some uncertainty 
to the time around 1250. A considerably younger 
counterpart can be seen on the southern transept 
gable in Aarhus Cathedral. this decoration, which 
must be dated to the 1480s, is probably best de-
scribed as a replica of the original gable of the 
transept from before its heightening. 
 it is difficult to point to true foreign models, 
in his description of the danish Franciscan mon-

 A nave was undoubtedly planned and was 
probably also begun as a direct continuation of 
the erection of the chancel, but there is more 
doubt about its full extent and completion. As 
mentioned, the placing of the chancel, which on 
the face of it seems rather inappropriate, was due 
to allowances for a concurrently planned long 
nave. this would imply that the total length of 
the church had to be about the same as that of 
the later gothic church; the nave of the latter 
church forms almost exactly three square bays as 
an extension of the two of the chancel. 
 the design of the west gable of the later goth-
ic church (fig. 21) suggests that important parts of 
it belong to a Late romanesque / early gothic 
predecessor of its main nave – a nave that was 
associated with the chancel described above. the 
portal in the gable, with the related portal pro-
jections, and the window, undoubtedly belonged 
to the gothic church, and this must also apply 
to the polygonal buttress that separated the west 
gable of the main nave from that of the side aisle. 
the most characteristic feature of the gable is its 
frieze decoration of five linked circular arches 
– the uppermost one semicircular, the flanking 
ones semicircular although slightly stilted. relat-
ed decorations are not unknown in denmark (cf. 
Architectural background and dating). the comple-
tion of the western termination of the church 
seems to have taken place in the later years of the 
thirteenth century and must thus clearly belong 
to the gothic rebuilding of the church. the gable 
area surrounded by the frieze was decorated with 
a large ‘cross crossed’, the lower arm of which 
was however disturbed by a later-opened belfry 
light for the hanging of a bell. 
 related to the north side of the chancel were 
three monastery wings.
 A west wing was contemporaneous with the 
chancel and shortly after it was built an east and 
a north wing were added. of the latter, a fine-
ly decorated west gable with pilaster strips and 
three low windows were preserved to a height of 
more than two metres.
 A marked rebuilding of the chancel shows that 
the low-lying lower floor was abandoned and 
filled up – that is, probably before the completion 
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incorporated other parts of the romanesque 
building, including the north wall and the recess 
decorations with the ‘cross crossed’ motif on the 
gable triangle of the nave, which like that of 
the chancel was crowned with pitched-roofed 
crenellation. one of the most striking elements 
in the external changes was the pointed-arched 
main gate in the west, which as a result of the 
seven richly profiled elements was placed in a 
projecting wall section; the jamb bricks were 
alternately black and unglazed, while the reliev-
ing arch on the outside was accompanied by a 
floral frieze. the same formal idiom typified the 
rather lower south portal with fewer profiled el-
ements and the ogival windows of the side aisle, 
as well as the later replaced window over the 
portal. 
 in the interior, where there was no architec-
tural separation of chancel from nave, the latter 
opened to the side aisle through five ogival ar-
cades that were borne up by profiled, octagonal 
columns and half-columns with billets on the 
corners. the church interior was fundamentally 
changed with the installation of cross-vaulting 
with profiled and reinforcing ribs, as the division 
into bays in the nave was presumably changed; 
in all, eight bays were installed in the chancel 
and nave and five in the side aisle, all rectangular. 
From the vaults in the nave 15 striking, richly 
decorated *capitals – in limestone with a single 
one in fired clay – have been preserved (figs. 35-
49, 76-78). the material was quarried in den-
mark, probably in the area around Stevns. the 
capitals are in general executed in two sizes, broad 
(six capitals) and narrow (nine capitals including 
a corner capital), and could have been distributed 
with the broad ones in the chancel and the nar-
row ones in the nave. the foliage motifs, most of 
which have traces of polychroming, suggest a dis-
tribution in pairs on the north and south side of 
the church respectively, and rather than an overall 
programme are more likely to have represented 
different construction phases. the vaulted arches 
of the side aisle were apparently not furnished 
with capitals. 
 the gothic rebuilding of the church was in-
fluenced by the extensive brick construction that 

asteries from 1914 vilhelm Lorenzen stated that 
the gable decorations had netherlandish models. 
this view, which was supported not least by the 
then prevalent dating of the gable to the last half 
of the fourteenth century, has frequently been 
quoted later. However, the other details of the 
church point towards a northern german inspi-
ration, which should therefore also logically apply 
to the gable decoration. A related arch combina-
tion, although with only three arches, can be seen 
on a vestibule, the “Paradise”, on the northern 
transept gable of the cathedral in Lübeck. this 
vestibule is considered to have been built shortly 
before 1260 by imported rhenish craftsmen. 
 related decorations with complex combina-
tions of arches are also known, however, in and 
around roskilde Cathedral, where the middle 
recess of the south transept gable is crowned by a 
trefoil arch. this decoration has been dated to c. 
1225; only a little younger is an almost identical 
decoration, although in twinned form with two 
identical side-by-side recesses in the vestibule 
of the south transept. the latter is undoubtedly 
the direct model for the west gable in benløse 
Church. 
 A more accurate dating of the nave is difficult. 
However, in the light of the commencement of 
construction around 1250 and rebuilding of the 
chancel – as mentioned several times –at some 
time in the course of the last half of the century, 
it probably belongs to the last quarter if the thir-
teenth century. 
 The Gothic church. After a rebuilding that pre-
sumably had its high point before the arrival of 
the plague around the middle of the century, the 
rebuilt and expanded church was consecrated in 
1361. the result of this rebuilding in brick with 
details in limestone is known from the incom-
plete set of drawings that was produced by the 
architect C. F. thorin at the request of the Anti-
quities Commission (figs. 1, 21, 26-30, 58, 73) 
before the demolition in 1828. on this occasion 
the church was expanded with a five-bay-long 
side aisle towards the south, so that the asym-
metrical plan so familiar from the mendicant 
monks emerged, while the chancel in the east 
was probably heightened. the rebuilding also 
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were observed. the paintings comprised a heral-
dic frieze with armorial bearings, kneeling figures 
and inscriptions and various images of saints not 
described in detail. However, all of this, not least 
the heraldry and inscriptions, was much dam-
aged, and only a small fragment was drawn (fig. 
56). this consisted of parts of an armorial frieze 
from c. 1375, perhaps originally placed on the 
south wall of the nave. in two circles with Latin 
edge legends in gothic majuscules one could see 
two kneeling female figures, presumably found-
ers, facing left (i.e. presumably east). each figure 
was flanked by a coat of arms on which the bear-
ings have not been safely identified and a slen-
der plant ornament. the women were dressed in 
full-length costumes and wimples. the circular 
medallions were joined with trefoils and clover 
flowers. From left to right one could see: 
 1) not safely identified bearings with a dark 
ram’s horn on a light ground. the surrounding 
legend probably mentioned the name “rangrid, 
wife of gho...(?)”.
 2) not safely identified bearings with a dark 
bird’s wing or ‘suit of feathers’ on a light ground. 
Parts of the name can with reservations be read 
as “d(?)oria, wife of Ulrik(?)”. the images and 
bearings of the husbands may have been shown 
in a corresponding frieze on the north wall, all 
executed as visual commemorations of chantry 
endowments or burials in the church. the dec-
oration must have been done shortly after the 
reconsecration of the gothic church in 1361. 
Parallels can be seen in the abbey churches in 
ringsted, Sorø, dalum, Aarhus, Church of our 
Lady, dalum and Ystad as well as in roskilde Ca-
thedral.

Stained glass. Several fragments oaf stained glass 
windows emerged in connection with the ar-
chaeological excavations. Most of these were 
found in the fill layer of the Late romanesque 
chancel and should probably be dated to the sec-
ond half of the thirteenth century (cf. fig. 57). 
the staining was done in a brownish colour. 
Apart from a detail with a grape cluster no figu-
rative motifs can be demonstrated, and the motifs 
seem mainly to have had a decorative character.

prevailed from the thirteenth century on in the 
northern german Hanseatic cities, and quickly 
spread along the coasts of the baltic. in denmark 
this was especially evident from the odense 
churches Skt. knud and the †greyfriars Monas-
tery Church, with which the Svendborg church 
shares several construction details. 
 A chapel founded in 1388 was possibly located 
opposite the third bay from the east in the side 
aisle, where the buttresses may be a trace of this; 
however, more likely a †porch was placed here 
(cf. fig. 2). 
 Around 1500 the monastery complex was 
expanded with a west wing detached from the 
church in two floors. A parallel to the rich recess 
decoration of the gable can be found in the east 
gable of the næsbyhoved broby Church, which 
has been dendrochronologically dated to 1505-
25. the west wing is known only from thorin’s 
drawing, where the connection with the west 
gable of the church can be seen to consist of an 
older wall section that may have been the re-
mains of an earlier west wing. in the remains of 
the wall there was a bricked-up, ogival door of 
the same type as in the gothic church.
 Probably around 1586, after the cloisters and 
the east wing had been demolished, the so-called 
Hardenberg Chapel was added on the north 
side of the church with access from the chancel 
(cf. fig. 6, 53-54). the building, whose crypt has 
been demonstrated archaeologically, was built in 
fieldstone in the lower courses and brick in the 
others. After the demolition of the church the 
building was used for other purposes, and was 
not demolished until c. 1875. 
 on the south side of the church the remains 
have been registered of a smaller, oblong build-
ing alongside the chancel, measuring c. 1.9 by at 
least 5 m (fig. 55). the building was of brick in 
the large medieval format over a mortar-dressed 
fieldstone format with floor remains of re-used 
brick, and may have served as a charnel house. 
the building was probably post-medieval.

Wall paintings. during the demolition of the 
church in 1828 “several” traces of medieval wall 
paintings which had later been whitewashed over 
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private owners or were melted down without 
leaving any traces in the sources. However, the 
furnishings are regularly maintained and a few 
new items were even acquired in the centuries 
up to the closing-down of the church. this was 
the case for example with the †altar candlesticks, 
which were acquired in 1534, while the chancel 
screen, from which a *capital (fig. 59) presumably 
has been preserved, is said to be from the time 
of king Christian iv. From 1634 an †altarcloth is 
also listed, as well as a †chasuble, †wooden candle-
sticks, a †collection plate and a †bier, and from 1729 
a †prayer book and a †chandelier. the precise dating 
of these objects, some of which were regularly 
replaced (textiles, collection plates, bier), remains 
uncertain. 

grAveS And MonUMentS

our knowledge of the graves and monuments of 
the Monastery Church comes in the first instance 
from the archaeological investigations that have 
been carried out since the 1950s in the church 
itself and in the monastery complex (cloisters 
and garth) and at the lay cemetery south of the 
church. A total of at least 264 graves has been 
registered (cf. fig. 60-64), with the datings re-
flecting the institution’s long functional life from 
the 1200s until about 1800. As is evident from 
the parish registers, the latest documented buri-
als in the churchyard and in the church were in 
1718 and 1805 respectively. on the other hand, 
knowledge of the monuments in the church is 
extremely limited, and very few examples were 
preserved after the demolition in 1828.
 Medieval graves and grave finds. besides graves in 
the church interior and in the monastery com-
plex, most of the known graves were excavated 
south of the nave in the so-called lay cemetery. 
the exact extent of this is not known, but several 
graves have also been observed west of the west 
wing of the monastery. the areas east and proba-
bly also south of the chancel never appear to have 
been part of the churchyard, very likely because 
of the wet soil conditions (cf. pp. 68-69, 524). 
Finds of re-bedded bones at the southwestern 
end of the chancels might however come from 

FUrniSHingS

the extant major items of furnishing were de-
scribed summarily in 1828 with a view to the 
scrapping and auctioning-off of the objects or 
their re-use in other churches in the city (the St. 
nicholas, our Lady and thurø church). An over-
view of smaller movables, including altar furnish-
ings, textiles, lighting and collection boxes is also 
given in the inventories of the church, the oldest 
of which comes from 1634, while the latest list 
was drawn up in 1830-31. An overview of the 
main items of furniture can also be inferred from 
thorin’s drawing (fig. 26).
 From the medieval furnishings we known the 
†high altar table and †altar table top; furthermore the 
*high altarpiece from c. 1475-1500, now in thurø 
Church. the three-panelled altarpiece can prob-
ably be attributed to the master responsible for 
the altarpiece in bjerreby (Sunds district). the 
*chancel arch crucifix, c. 1520, in thurø Church, has 
been attributed to Claus berg, Queen Christine’s 
court artist, and may directly reflect her good will 
towards the Franciscans. two related side figures 
of the virgin Mary and John the evangelist were 
scrapped, however, in 1828. the *bell, c. 1512, 
now in Svendborg St. nicholas’ Church, made 
by Johannes Fastenowe, was also acquired dur-
ing the lifetime of the dowager queen. However, 
we lack any further knowledge of the presumably 
Late Medieval †choir stalls and a †celebrant’s chair. 
the pulpit of the church may be identical to the 
preserved example with inserted Late Medieval 
panels in a more recent framing in thurø Church. 
A mass bell (fig. 69) from c. 1350 in Svendborg 
Museum, according to tradition from this church, 
is also cited in the article, although with reserva-
tions. on the other hand, baptisms were not con-
ducted in the Monastery Church, either before or 
after the reformation, so related objects were not 
included in the inventory. 
 the limited use of the Monastery Church after 
the reformation, without its own incumbent, 
meant that the furnishings were complete lacking 
in altar plate, since the medieval items of this type, 
which naturally did exist, must have been trans-
ferred after the reformation to other churches/



604 svendborg · †greyfriars monastery church

marily in the older sources, which primarily 
dwelt on the grave of Abel (p. 570) and two me-
dieval stones, drawn in 1761 by Søren Abildgaard 
(cf. below). immediately before the demolition 
of the church particular attention to both older 
and later tombstones laid over meritorious citi-
zens was recommended. but this recommenda-
tion was not followed, and most of the church’s 
tombstones were sold at auction. A *sepulchral 
tablet from c. 1742 commemorating the city re-
corder Jørgen borring and his wife, was trans-
ferred after 1828 to the Church of St. nicholas. 
Five tombstones, probably including two medieval 
stones registered by Abildgaard (cf. p. 575) were 
moved to the Church of our Lady (vor Frue 
kirke). but of these only one can be identified 
with certainty, the *tombstone, c. 1470, presum-
ably of the squire Anders Madsen bølle and his 
wife katerina Svendsdatter. the other tombstone 
(fig. 66), c. 1417, of Peter olsen, seems to have 
been lost. 
 Post-medieval burials. As recorded in the pre-
served parish registers from the churches of St. 
nicholas and our Lady within the period 1677-
1805, a broad segment of the population of the 
city was buried in the church. A number of cof-
fins were specially placed in the mortuary chapel 
of the church, the Hardenberg Chapel, also called 
the open burial chamber. of burials in the church a 
number are mentioned as being in the chancel, re-
spectively north and south of the altar, in the large 
passage (that is, in the nave) immediately in front of 
the pulpit (presumably on the north side of the 
nave, cf. above) and in the small passage (that is, in 
the side aisle). As regards the social profile, several 
burials of persons of rank and prominent offi-
cials are noted in the church, including a number 
of noble owners of the so-called Priorgården or 
klostergården.

a lost charnel house (cf. p. 559). the overview of 
graves and grave finds also included partly uncer-
tainly dated examples from the Late Middle Ages 
or the post-reformation period. 

Graves in the church. A total of 57 graves has been 
archaeologically demonstrated in the chancel and 
nave as well as a further five in the post-medi-
eval mortuary chapel (the Hardenberg Chapel). 
Particularly interesting is the tradition concern-
ing the burial of duke Abel Abelsøn (†1279) in 
the church, but this is mentioned earliest in the 
sources from the sixteenth century. two specific 
graves (nos. 1 and 15) have later been associated 
with this king’s son, while as late as the nine-
teenth century a skeleton was still identified with 
‘Junker Abel’. the skeleton was re-buried in 
1828 in the Church of our Lady, although it had 
already then been demonstrated that it belonged 
to an older individual, not the prince, who was 
about 30 when he died. 
 Graves in the monastery complex. in the eastern 
cloisters and in the garth skeletons have been 
demonstrated, those in the former area interred 
in wooden coffins, and those of several elderly 
individuals, probably monks. 
 Graves in the lay cemetery. in the area where only 
about 5% has been excavated, a number of slat/ 
plank coffins have been demonstrated as well 
as a considerably number of coffinless graves, 
both medieval and post-medieval. it is presum-
ably from one of the latter that a crucifix (fig. 65) 
comes. Moreover, fragments of textiles, rosaries 
and two hazel sticks were found, placed either 
beneath or on the deceased. 
 Sepulchral and memorial tablets, tombstones and 
tomb slabs. the church’s inventory of sepulchral 
tablets and tombstones etc., medieval as well as 
post-medieval, is only mentioned extremely sum-


