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tjørn.2 På en del af det til kirkegård erhvervede 
areal anlagdes 1808 et kanonbatteri, hvorefter 
kirkeinspektionen fandt denne jord uegnet til 
begravelse og afhændede den o. 1817.3 
 Da assistenskirkegården i 1830’erne ikke læn-
gere var tilstrækkelig, blev den gamle kirkegård 
ved Helligåndskirken atter taget i brug 1838.4 Til 

Efter forordningen af 22. febr. 1805, der påbød 
kirkerne at anlægge nye kirkegårde uden for 
byen, købte man 1806 et stykke jord kaldet ‘Tol-
dertoften’ uden for Østerport mellem Svendborg 
landevej og fjorden.1 Den nye kirkegård, Gam-
mel Assistens Kirkegård, blev taget i brug 1811, 
og de følgende år plantedes elmetræer og hvid-

KirKEGårDE i fAAborG

fig. 1. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1810, over told- og konsumptionsinspektør fre-
derik Christian Ørn (†1811) (s. 803). foto M. Mackeprang 1908. – Churchyard monu-
ment no. 1, 1810, to Frederik Christian Ørn (†1811 ).
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allé, der o. 2003 erstattede en ældre elmeallé. i det 
sydvestlige hjørne står en stor, fredet gråpoppel.
 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod 
nord af en rødkalket, betondækket teglstensmur 
med kurvehanksbuede nicher mellem korspry-
dede pilastre, opført 1859.8 Her er også hoved-
indgangen fra Østerbrogade i form af en stor 
portal med trappegavl. Køreporten og de flanke-
rende fodgængerlåger er spidsbuede og har ny-
gotiske fløje af gråmalet støbejern; den østre fod-
gængerlåge er blind. Mod syd står en lav, blank 
mur i røde teglsten fra 1925, med fodgængerlåge 
til stien langs fjorden.7 Mod vest er et lavt hegn af 
kvader- og marksten, mod øst naturhegn af syren, 
ask og vedbend. 
 †Hegn og indgange. fra begyndelsen afgrænse-
des kirkegården af jordvolde med tørvebelagte 
stengærder, til hvilke sælgeren af jorden, køb-
mand Jørgen Møller, havde forpligtet sig at levere 
kampesten.9 Mod landevejen i nord stod indtil 
1859 et stakit. Ved udvidelse af kirkegården mod 

den stadig voksende befolkning erhvervede kir-
keinspektionen 1881 til en ny kirkegård 0,8 ha 
jord længere ude ad Svendborg landevej, mellem 
denne og fjorden.5 Anlægsarbejdet på Ny Assi-
stens Kirkegård udførtes 1883-85 efter plan af 
amtsvejinspektør Peter Husen, og beplantningen 
1885 efter plan af Carl Emil West, skovrider ved 
Holstenshus.6 Kirkegården blev indviet og taget i 
brug 1886.7 
 Der er 2001 udarbejdet reguleringsplaner for 
begge kirkegårde ved landskabsarkitekt Susanne 
Guldager.

GAMMEl ASSiSTENS KirKEGårD

Kirkegården ligger sydøst for byens centrum 
mellem fjorden i sydvest og Østerbrogade i nord-
øst (herefter benævnt syd og nord). Den tra-
pezformede, græsklædte kirkegård består af fire 
kvarterer foruden en terrasse ved fjorden anlagt 
1866-67. Den deles af en nord-sydgående linde-

fig. 2. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1819, over søstrene Johanne Mahl (†1819) og 
Anne Marie Kirstine Mahl (†1814) (s. 803). foto i NM. – Churchyard monument no. 2, 
c. 1819, to Johanne Mahl (†1819 ) and Anne Marie Kirstine Mahl (†1814 ).
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stykkerne, to kvindelige sfinkser, er kun rester 
tilbage. Kirkegårdens vestlige del.
 3) o. 1822, over inspektør ved Københavns 
fattigvæsen og direktør for frederiks Hospital, 
Søren Tilleman Hempel, *7. nov. 1731, †8. okt. 
1822. Grå kalksten med fossiler, 181×117 cm, 
karnisprofileret kant og indskrift med fordybede 
versaler. opsat ved muren mod Østerbrogade. 
 4) (fig. 3), 1837, over købmand Simon Hempel 
Ploug, *4. nov. 1768, †26. april 1831, med bron-
zerelief udført og signeret af Hermann Ernst fre-
und. Gavlstele i poleret rødlig granit, 186×60 cm. 

stranden 1866-67 sattes et stakit ud til den nye 
dossering, mens et stengærde, der hyppigt måtte 
vedligeholdes med tang og strandsten, herefter 
markerer skellet til den nye afdeling.10

 Kirkegårdsbygning. i det nordøstlige hjørne er, 
stødende til kirkegårdsmuren, et lille, teglmuret 
(rødkalket) materialhus, med spidsbuet dør.
 Et fællesmonument udformet som en gravhøj 
med obelisk i grålig granit er rejst 1866 over 
faldne danske soldater fra de slesvigske krige. 
obelisken har på den cippusformede sokkel ind-
skrift med fordybet antikva: »Til minde om de i 
aarene 1848, 1849, 1850 og 1864 paa lazaretterne 
i faaborg fra saar og sygdom hjemgangne krigere 
reistes denne steen af teknemlige danske mænd 
og kvinder 1866«.11 På højens sider er lagt 44 
mindesten, med de faldnes navne i udslidt, for-
dybet fraktur og skriveskrift. De lå tidligere over 
de enkelte krigergrave.12 obelisken var tidligere 
omgivet af et nygotisk støbejernsgitter.13 i kirke-
gårdens sydøstlige hjørne.
 En mindesten, o. 1931, over den sidste vete-
ran fra treårskrigen, J. J. birkholm (1829-1931), 
er skænket og udført af stenhuggermester Pe-
ter Schannong, København.14 obelisk i lys grå 
granit, 312×61 cm, med fordybet versalindskrift. 
Kirkegårdens sydøstlige del.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (fig. 1), 1811, over 
told- og konsumptionsinspektør frederik Chri-
stian Ørn, *23. nov. 1748, †6. april 1810 (jf. s. 
747). Stele af rødlig sandsten med gavl og niche 
af hvid marmor på postament af rødlig sandsten, 
178×53 cm, med ovalt marmorrelief forestillen-
de en ørn. Den udslidte, fordybede versalindskrift 
blev opmalet 1868.11 Monumentet stod indtil 
1922 centralt i kirkegårdens hovedgang, heref-
ter flyttet til lapidariet langs kirkegårdens østlige 
hegn.15 
 2) (fig. 2), o.1819, over søstrene Johanne Mahl 
(1741-1819) og Anne Marie Kirstine Mahl 
(1745-1814). Det nyklassicistiske monument af 
rødlig sandsten, 195×188 cm, består af et midter-
stykke med gravskrift og skriftsted (ordsp. 10,7) 
i fordybet kursiv mellem et hvidt marmorrelief 
med guirlander (foroven) og et hvidt marmor-
kors. Hertil to højere sidestykker med marmor-
roset og -urne i rundbuet, smiget niche. Af top-

fig. 3. Kirkegårdsmonument nr. 4, 1837, over køb-
mand Simon Hempel Ploug (†1831), med relief udført 
af Hermann Ernst freund (s. 803). foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Churchyard monument no. 4, 1837, to the 
merchant Simon Hempel Ploug (†1831 ), with bronze relief 
by Hermann Ernst Freund.
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 5) (fig. 4), o.1843, over klokker Herløv Trolle 
Heye, *1760 på Tallerupgård, †20. sept. 1843. 
Nygotisk støbejernsmonument, 173×62 cm, ud-
formet som tre spidsbuede felter med stavværk, 
hvoraf det midterste krones af et kors og foroven 
har en sommerfugl i forsænket firpas. i de nedre 
felter er, ligeledes i firpas, alterkalk, hjerte og an-
ker.18 indskrift med fremhævede reliefversaler, 
med skriftsted fra Mika 6,8. i lapidarium langs 
kirkegårdens østlige hegn.
 6) o. 1846, over bagermester Hans Petersen, 
*1. april 1768, †13. juli 1837, og hustru Maren 
Petersen, *31. dec. 1772, †18. dec. 1846. Ny-
gotisk støbejernskors, 131×77 cm, med spidse 
kløverbladsender, og indskrift i reliefversaler.19 
Ved foden er fastnaglet to plader, begge med ind-
skrift i reliefversaler. Den ene, over (Hans) Johan 
C(hristoffer) Christensen, *2[1]. juni 1836, †29. 
okt. 1864, med skriftsted fra Sl. 145,8. På den an-
den plade et skriftsted fra 2. Kor. 5,7. i lapidarium 
langs kirkegårdens østlige hegn.
 7) o. 1852, over Mette Maria bøving f. Jacob-
sen, *11. aug. 1767, †30. april 1852. Genanvendt 
o. 1883, over riborg Kirstine bøving f. Voigt, *1. 
maj 1806, †28. nov. 1883.20 Tavle af hvid marmor, 
67×46 cm, med fordybet versalindskrift optruk-
ket med sort. På bøving-familiens gravsted ved 
det østlige hegn.
 8) o. 1861, over malermester V. A. Knippel, 
*12. marts 1806, †21. maj 1861, hustruen Do-
rothea Knippel f. Christiansen, *28. febr. 1810, 
†17. marts 1885, deres sønner, Vilhelm Knippel, 
*2. juli 1865, †2. dec. 1867, og malermester samt 
skoleforstander E. N. Knippel, *10. jan. 1834, †19. 
nov. 1923, dennes hustru Marie Knippel f. Peter-
sen, *26. maj 1834, †17. nov. 1924, og deres søn 
malermester Carl Knippel, *26. feb. 1867, †29. 
juni 1956. Gavlstele af rødlig sandsten, 157×46 
cm, med indskrift i fordybede versaler. i lapida-
rium sydligt langs kirkegårdens østlige hegn.
 9) (fig. 5), 1867, over Hans Tjellesen Schmidt, 
*10. aug. 1829 i Thiset ved Gram, †3. april 1864 
på lazarettet i faaborg, såret ved Dybbøl 17. marts 
1864. Gavlstele af lys grå granit, 227×81 cm, der 
er hugget af Niels bondrop, og har svagt oval 
portrætmedaljon i bronze med relief udført af 
Herman Wilhelm bissen.21 Den fordybede versa-

bronzerelieffet, 65×31 cm, viser Dødens Genius 
med den slukkede livsfakkel, et motiv som fre-
und tidligere havde hugget i marmor til to mo-
numenter på Assistens Kirkegård i København.16 
indskrift med fordybede versaler. i lapidarium 
langs kirkegårdens østlige hegn.17

fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1843, af støbe-
jern, over klokker Herløv Trolle Heye (†1843) (s. 804). 
foto lasse bendtsen 2012. – Churchyard monument no. 
5, c. 1843, cast iron, to the bell ringer Herløv Trolle Heye 
(†1843 ).
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medaljon med relief efter bertel Thorvaldsens 
»Dagen«, på bagsiden et kors i hvid marmor. i 
lapidarium langs kirkegårdens østlige hegn.
 12) o. 1889, over smedemester r. rasmussen 
(1828-89).23 Grotte af grå sandsten, 122×43 cm, 
med tavle af hvid marmor med næsten udslidt, 
fordybet indskrift. Grotte og sokkel er udsmykket 
med egeløv. foroven et (beskadiget) kors af hvid 
marmor. i lapidarium langs kirkegårdens østlige 
hegn.
 13) o. 1888, over Carl Gorgius, *25. dec. 1796, 
†24. marts 1888, og hustru lucie Magdalene f. 
Schwensen, *17. april 1804, †3. dec. 1887. obe-
lisk af sort, poleret granit på sandstenssokkel, 
245×61 cm, med fordybet versalindskrift. Et stø-
bejernsgitter omgiver graven. Ved kirkegårdens 
vestlige hegn.
 14) o. 1891, over farver Peter Meldal, *1. marts 
1809, †18. juli 1891, og hustru Nicoline inge-
borg Meldal f. lundgren, *22. marts 1816, †29. 
jan. 1900. Stele af sort, poleret granit, 183×66 cm, 
med fordybet indskrift, navne i versaler. Sydligt i 
kirkegårdens østlige afdeling.
 15) o. 1893, over skipper Peter N. illum, *29. 
april 1804, †18. okt. 1893, og hustru b. D. illum 
f. Wael, *21. marts 1805, †27. jan. 1874. Him-
melport af sort, poleret granit, 88×40 cm, med 
fordybet versalindskrift. Kirkegårdens nordøstlige 
hjørne.
 16) o. 1897, over malermester og brandinspek-
tør Johan August Peter Hundt, *11. juni 1822, 
†29. nov. 1897, og hustru Kirstine Hundt f. Pe-
tersen, *26. jan. 1814, †3. juni 1891. obelisk af 
sort, poleret granit, 215×56 cm, med fordybet 
versalindskrift. om gravstedet var tidligere et git-
ter.24 Nordligt på kirkegårdens vestlige del.
 17) o. 1914, over fynbomaleren Anna louise 
birgitte Syberg, *7. jan. 1870, †4. juli 1914. Tavle 
af hvid marmor, 71×48 cm, med kantmarkering 
og bladværk i hjørnerne. indskrift med fordybet 
antikva, trukket op med sort. i afsnittet nærmest 
fjorden. 
 18) o. 1915, over fynbomaleren Jens birkholm, 
*21. nov. 1869, †11. maj 1915, og søsteren Thea 
birkholm (1877-1952). Natursten i rød granit, 
65×45 cm, med fordybet versalindskrift trukket 
op med sort. i afsnittet nærmest fjorden. 

lindskrift er trukket op med sort: »Hans Tjellesen 
Schmidt cand.theol. værer korset og kongen og 
gamle Danmark tro, og slipper ei, førend hjer-
terne briste. Danske mænd og kvinder satte den 
sønderiydske frivillige denne mindesten«. Kirke-
gårdens sydøstlige hjørne.
 10) o. 1880, over ukendt. Grotte af grå sand-
sten, 71×42 cm, med egeløv. indfældet kurve-
hanksbuet tavle af hvid marmor med udslidt 
fordybet indskrift. foroven en biscuit-medaljon 
med relief efter bertel Thorvaldsens »Dagen« og 
en due i hvid marmor. i lapidarium langs kirke-
gårdens østlige hegn.
 11) o. 1881, over rasmus Ditlev (Schwen)sen 
(1803-81).22 Grotte af sandsten, 96×46 cm, med 
indfældet hvid marmortavle af form som en op-
slået bog, der har udslidt indskrift med fordybede 
versaler, som forneden afsluttes med et skriftsted 
(Matt. 5,6). foroven, i egeløvskrans, en biscuit-

fig. 5. Detalje af kirkegårdsmonument nr. 9, 1867, over 
Hans Tjellesen Schmidt (†1864), med portrætmedal-
jon udført af Herman Wilhelm bissen (s. 804). foto 
lasse bendtsen 2012. – Detail of churchyard monument 
no. 9, 1867, to Hans Tjellesen Schmidt (†1864 ), with 
bronze relief by Herman Wilhelm Bissen.
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Ny ASSiSTENS KirKEGårD

Kirkegården ligger i byens sydøstlige del mel-
lem Østerbrogade og fjorden. Det svagt trapez-
formede areal deles af en nord-sydgående allé af 
blandede løvtræer (bøg, lind, kastanje og platan). 
Nærmest fjorden er der på det let skrånende ter-
ræn anlagt tre terrasser.
 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes hoved-
sageligt af rød teglstensmur, afdækket med tegl. 
Hovedindgangen fra Østerbrogade består af en 
nyere, smal køreport med fodgængerlåge, i niveau 
med den lave mur; fløjene af gråmalet støbejern. 
Mod fjorden i syd er en kvadermur med stakit og 
fodgængerlåge.
 †Hegn og indgange. Ved anlæggelsen afgrænsedes 
kirkegården af stakit og stengærde,27 og mod vest 
hegnedes den indtil 1942 af en tjørnehæk.15 En 
cementafdækket †port af røde tegl med fløje af 
fyrretræ opførtes 1885 mod landevejen (Øster-
brogade).28 
 Bygninger på kirkegården. Centralt på kirkegår-
den står et ligkapel opført 1895 efter tegning af 
savværksejer H. P. Hansen med ændringer ved 
kgl. bygningsinspektør Vilhelm Petersen.29 Den 

 19) (fig. 6), 1926, over læge Axel Th. rosen-
berg, 1864-1926. Natursten af rød granit, 132×93 
cm, med bronzerelief, 53×41 cm, udført af Peter 
Hansen (jf. nr. 20), der viser lægen i færd med at 
tilse et barn. indskrift med fordybede versaler. Et 
†gravgitter er fjernet o. 1995. Ved kirkegårdens 
vestlige hegn.25

 20) (fig. 7), 1931, over fynbomaleren Peter 
Hansen, *13. maj 1868, †6. okt. 1928. rød sand-
sten, 160×109 cm, med et relief udført af Hans 
Syberg, der viser maleren ved sit staffeli. indskrift 
med fordybede versaler. Kirkegårdens sydøstlige 
del.26

 21) o. 1986, over maleren Ellen Krogh, *17. 
marts 1902, †24. dec. 1986. Tavle af grå marmor, 
50×35 cm, med ophøjet felt udformet som en 
opslået bog med en rose. indskrift med fordybede 
versaler. i afsnittet nærmest fjorden.
 22) o. 1990, over billedhugger og maler Stig 
Harder, *29. dec. 1918, †2. juli 1990. Natursten 
af lys grå granit, 52×44 cm, med fordybet versa-
lindskrift tegnet op med sort. i afsnittet nærmest 
fjorden.
 †Kirkegårdsmonument, 1844, et støbejernskors 
over købmand J. Jacobsens grav.11

fig. 6. Kirkegårdsmonument nr. 19, 1926, over læge Axel Th. rosenberg (†1926), med 
bronzerelief udført af Peter Hansen (s. 806). foto lasse bendtsen 2012. – Churchyard 
monument no. 19, 1926, to Doctor Axel Th. Rosenberg (†1926 ), with bronze relief by Peter 
Hansen.
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uden to mindetavler, med hhv. dansk og engelsk 
indskrift, over flyvere der omkom ved en britisk 
lancaster-maskines nedstyrtning over faaborg 
15. febr. 1944.
 Mindesten, 1945, for overlærer Ejnar Palk (1883-
1943). relief i lys kalksten, 85×57 cm, forestil-
lende en fløjtespillende dreng, udført af Gottfred 
Eickhoff (1902-82). i muren ved kirkegårdens 
nordvestlige hjørne.31

 Kirkegårdsmonumenter. 1) o. 1886, over Carl 
Knudsen rønnow, *13. febr. 1816, †21. sept. 
1886, og hustru Marie Elisabeth rønnow f. frer-
cksen, *15. dec. 1820, †26. okt. 1896. Gavlstele i 
sort granit, 215×60 cm, med portrætmedaljon i 
porcelæn visende Carl Knudsen rønnows buste 
i relief, muligvis udført af Niels Georg Henrik-
sen.32 indskrift med fordybet antikva. På kirke-
gårdens vestlige del.
 2) 1904, mausoleum for Axel Holm (1866-
1929) i form af en lille gravhøj med nyklassici-
stisk indgangsparti, flankeret af to joniske søjler 
og afsluttet med en trekantfronton. Sydligt på 
kirkegårdens vestlige del.
 3) o. 1907, over Theodora Gaaei f. Petersen, 
*27. maj 1844, †8. maj 1907, og ægtemanden 
Sophus Gaaei, *28. aug. 1839, †18. sept. 1932. 
Gesimsstele af mørk grå granit, 224×80 cm, ind-
skrift med fordybede versaler; påsat tavle af hvid 
kalksten. På kirkegårdens vestlige del.

KilDEr oG HENViSNiNGEr

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

ArKiVAliEr

riGSArKiVET (rA). Danske Kancelli (DaKanc). 1. 
departement. H18-40. brevsager 1806, nr. 198.

lANDSArKiVET for fyN (lAfyn). Fyns Stifts-
øvrighedsarkiv. faaborg Kirkes regnskaber 1814-1901 
(Stiftsøvr.ark. rgsk.). – bilag til faaborg Kirkes regn-
skaber 1700-1900 (Stiftsøvr.ark. bilag.). Kirkeinspek-
tionsarkivet. faaborg Kirkes regnskaber 1811-1894 
(Kirkeinsp.ark. rgsk.). – indkomne breve 1738-1915 
(Kirkeinsp.ark. indk. breve). – Stolestadeprotokol 1689-
1876 (Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot.). – Emneordnede 

fem fag lange røde teglstensbygning er udsmyk-
ket med rundbuefrise og har skiferdækket sadel-
tag. Vinduerne er rundbuede, ligesom døren i 
vest. Anvendes nu til graverbygning. Et †material-
hus opførtes 1887.30 
 Et fællesmonument er udført af Anne Grimda-
len, Norge (1899-1961). Den 42 cm høje bron-
zeskulptur forestiller en pelikan, der plukker sit 
bryst til blods for at nære sine tre unger. På sok-
kel af granit. oprindeligt på Henrik Asmus Emil 
Hendriksen og hustru Adolfine Augusta Emilie 
Hendriksens gravsted, nu i kirkegårdens sydvest-
lige hjørne.30

 Fællesgrav fra 2. Verdenskrig. otte allierede fly-
vere er begravet på et indhegnet gravsted i kir-
kegårdens nordøstlige hjørne. Her er i 1950’erne 
rejst otte gravsten af den for imperial War Graves 
Commission karakteristiske type, ‘headstones’ af 
hvid kalksten. i muren omkring gravstedet des-

fig. 7. Kirkegårdsmonument nr. 20, 1931, over fyn-
bomaleren Peter Hansen (†1928), med relief udført 
af Hans Syberg (s. 806). foto lasse bendtsen 2012. – 
Churchyard monument no. 20, 1931, to the painter Peter 
Hansen (†1928 ), with relief by Hans Syberg.
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11 obelisken er formentlig udført af billedhugger 
Christian Andersen, odense, sml. DK Odense 1713 fig. 
55. Ved indvielsen af monumentet nedlagdes en kapsel 
med navnefortegnelse, mønter og emblemer, jf. Ed-
vard Andersen, Billedhuggerkunsten i Faaborg Kommune, 
faaborg 1979, 44.
12 August Schrøder, Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra 
ældre og nyere Tid, faaborg 1866, 182-3.
13 Fasmer Blomberg 1956 (note 3) ii, 332.
14 lAfyn. Menighedsrådsark. Kirkegårde.
15 Viggo Thorlacius-Ussing, »faaborg Kirkes inventar 
fra Kirkens første Tid til vore Dage«, FyÅrb 1 (1939), 
114-5; NM J.nr. 532/47; lAfyn. Menighedsrådsark. 
rgsk.
16 begge udført 1832, jf. Thorlacius-Ussing 1939 (no-
te 15) 117 og T. oppermann, Hermann Ernst Freund 
1786-1840, en kunsthistorisk Skildring, Kbh. 1916, kat. 
nr. 54, 58.
17 Jørgen Ploug skrev 28. juni 1833 til freund for at 
høre, hvordan arbejdet med faderens monument og 
den af denne bestilte marmordøbefont (s. 707) skred 
frem, jf. Kb. Additamenta 257. 2°. breve til H. E. fre-
und. Tove larsen, »billedhuggeren H. E. freunds ar-
bejder på fyn«, FyMi 1969-71, 225; Oppermann 1916 
(note 16) kat. nr. 113. ifølge Andersen 1979 (note 11) 
14 skal granitstenen angiveligt være taget fra en jæt-
testue i Horneland.
18 Jf. faye, Støbejernskors nr. 23.
19 Jf. faye, Støbejernskors nr. 192.
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