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gården (s. 851) og Korsbrødregården (s. 859). Vest 
for kirken løb Vestre Kirkestræde, og herfra mod 
syd løb Færgestræde, nu Adelgade, ned mod stran-
den og mod nord Nordre Kirkegade eller -stræde. 
Mod voldgraven i øst lå en grund, der senere ind-
lemmedes i kirkegården (jf. s. 845), og mod sydøst 
afgrænsedes kirkens område af den middelalder-
lige voldgrav (Byens Rende, Rosenbækken), som 
svarer omtrent til nuværende Skippergades forløb 

Historisk indledning. Kirken ligger på et relativt højt 
punkt i den middelalderlige bys østlige del. Nord-
vest for kirken var byens oprindelige torv, som – 
efter at Frederik II o. 1580 havde overdraget den 
af Christian III anlagte turneringsplads ved slottet 
til byen som nyt torv – fik betegnelsen Gammel-
torv. Syd for kirken løber Korsbrødregade, som 
tidligere var den østligste del af Søndergade (nu 
Kongensgade), og på sin sydside har bl.a. præste-
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Fig. 1. »Fæstningen Nyborg seet fra en Bakke i Dyrehaugen«. Malet af P. Pedersen 1846. I Østfyns Museer. – “The 
Nyborg fortress seen from a hill in the Deer Park”.
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 Højkoret blev indviet 1428: ‘I Nyborg blev ko-
ret i kirken indviet til ære for den store jomfru-
moder og Gertrud og andre himmelske jomfruer 
af biskop Navne af odense’.5 om kirkens †for-
gænger, se s. 879 ff.
 Hvilken status kirken, der (jf. s. 825 f.) i flere 
middelalderlige kilder omtales som kapel, oprin-
delig har haft, kan ikke afklares, men i alt fald fra 
1405 har den egen præst (jf. ovf.) 
 Ejendomme. Kirken har i lighed med de fleste 
købstadskirker haft betydelige jordbesiddelser, dels 
grunde og ejendomme i byen, dels i omegnen.
 I 1445 skænkede Christoffer af Bayern Vor 
Frue Kirke den grund, som kirkens teglgård stod 
på.6 1473 pantsatte Christian I »vor och Kronens 
Ø Vresen« til Nyborg Kirke. Dog skulle han selv 
beholde eventuelle vrag.7 Hertil lå den indtil 
1529, da Frederik I gav Johan Friis tilladelse til at 
indløse den. 8 1480 tilskødede Axel Laugesen til 

(jf. fig. 6, se dog ndf. s. 844). Øst og sydøst herfor 
var et sumpet område, der blev inddraget i byen 
ved Christian III’s befæstning (jf. s. 827).
 traditionen vil vide, at dronning Margrete 
skulle have grundlagt kirken 1388.1 Dateringen 
henføres sædvanligvis til opførelsen af kirkens 
skib. Kirken nævnes imidlertid ikke i et doku-
ment fra 27. aug. 1401, hvor erik af Pommern 
stadfæstede dronning Margretes donationer af 
jordegods til kirker og klostre.2

 Kirken nævnes første gang i 1405, idet Sabel 
Kerkensdorp ved et gavebrev skænkede en del 
gods til kirken. Markvard, som er den tidligst 
kendte præst i Nyborg (jf. s. 826), skulle indløse 
dette gods ‘til den hellige jomfru Marias kirke, 
der nu er opført i byen Nyborg’ og mod at holde 
tre ugentlige messer.3 1412 bekræftedes gaven 
på Vindinge Herredsting; dog er gavens indhold 
ikke helt identisk i de to breve.4

Fig. 2. Indrammet dokument med indsat plan af præstegården (fig. 19, s. 858), oversigtsplan af kirkegården omkring 
Vor Frue Kirke (fig. 6, s. 844) samt dokument om præstegårdens istandsættelse ved Peder Schonning, o. 1750. Led-
sagende tekster ved t. Løgstrup 1909. I Nyborg Provstikontor. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Framed document with 
inserted plan of vicarage (fig. 19), overview plan of the churchyard around the Church of Our Lady (fig. 6) and document about 
the refurbishing of the vicarage by Peder Schonning, c. 1750. Accompanying texts by T. Løgstrup, 1909.



837HIStoRISK INDLeDNING

gård med god købstadsbygning samt årligt yde til 
Vor Frue Kirke … 4 mark danske penge’,15 og 
8. april 1555 gav samme konge Vor Frue Kirke 
i Nyborg nogle gårde og jorder, der tidligere var 
givet til Kalentegildet i Nyborg, men hvis rente 
senere havde været oppebåret andetsteds. Dette 
skulle nu anvendes til kirken og skolens behov.16

 Kirkens regnskabsbøger er bevaret fra 1654 med 
detaljerede oplysninger om indtægter og udgifter. 
Af og til giver bøgerne også indblik i livet i og om-
kring kirken: 1669 fik en bogbinder tilladelse til at 
sælge bøger i kirken, således som det også kendes 
fra andre købstadskirker.17 I 1670’erne er der bog-
ført indtægter for udlejning af alterlysene i forbin-
delse med begravelser.18 1734 havde kirken udgif-
ter til øl og akvavit, som blytækker Johan Philip 
Becker fra odense, hans svend og stadsmusikanten 
drak, da taget på tårnet blev repareret. 1746 blev 
inventaret forsynet med sørgeflor i anledning af 
Christian VI’s død; året efter blev stadsmusikanten 
til gengæld betalt for »Instrumental Musique« i kir-
ketårnet på dagen for Frederik V’s salvingsfest. efter 

Clausholm to gårde i Nærå og en gård i Årslev 
til »Jomfru Mariæ Vicarie, i hendes Capell i Ny-
borg«,9 og 1491 tilskødede Hans Friis to gårde i 
tårup til kirken.10 1523 fik Hans Brock brev på 
en Vor Frue Kapels gård i Nyborg, i hvilken han 
selv boede, mod at bygge og forbedre den samt 
at give Vor Frue Kapel den årlige rente.11 1525 
skænkede Hans Bille en gård og grund i Nyborg 
til Vor Frue Kirke, mod at alle peblinge efter hver 
aftensang skulle synge Gaude Maria.12 Frederik I 
tillod 12. juli 1532 et mageskifte mellem en Vor 
Frue Kirke i Nyborg tilhørende gård i Hjulby 
med en anden gård, som lå til præsten, Niels Pe-
dersen.13 1539 gav Christian III en forordning, 
efter hvilken Nyborg Kirke skulle beholde alt 
»det Gods og Land-Gods, som ligger til Nyborg 
Kirke«,14 1549 gav han Per Rasmussen og Anne 
Rasmusdatter, Rasmus Skrivers børn, som havde 
haft en Vor Frue Kirkes jord i leje, som de nu hav-
de overladt til kongen, en anden ‘Vor Frue Kirkes 
jord sammesteds med en stuelænge og ladehus i 
Nørregade mod at opbygge og forbedre samme 

Fig. 3. Prospekt af Korsbrødregården med kirken i baggrunden set fra sydvest. Kobberstik efter tegning af Poul Isac 
Grønvold 1749. I NM. – View of Korsbrødregården with the church in the background, seen from the south west. 
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sognekirke, hvilket må betyde, at de i økonomisk 
henseende fik råderet over den, mens patronats-
retten forblev hos kongen.30

 Arkæologiske undersøgelser. I forbindelse med re-
staureringer af præstegården og Korsbrødregården 
blev der i 1996 foretaget arkæologiske undersøgel-
ser omkring disse (jf. s. 845), og således også mel-
lem kirken og de nævnte bygninger. Her fandtes 
grave, som efter det foreliggende kan dateres til 
1700-tallet.31 På den nedlagte kirkegårds østlige del 
blev området undersøgt i 2008 i forbindelse med 
fjernelse af et beskyttelsesrum. ud over et kampe-
stensfundament langs den eksisterende kirkegårds-
mur i syd blev der kun fundet omlejret gravma-
teriale.32 Der er kun foretaget ganske få undersø-
gelser omkring selve kirken, primært i forbindelse 
med dræning og kloakering, og der er kun fundet 
enkelte skeletdele.32 I forbindelse med den seneste 
restaurering 1971-72 (jf. s. 933 ff.) fandtes nogle 
genstande ved harpning inde i kirken.33

 Mønter. I forbindelse med arkæologiske under-
søgelser i kirken og som løsfund er der fundet en 
del mønter fra middelalderen og frem til 1800-tal-
let. Langt størstedelen er dog eftermiddelalderlige. 
Den ældste mønt er en hulpenning fra o. 1400.34

 Sagn. Af præsteindberetningen til ole Worm 
fremgår, at dronning Margrete skulle have givet 
Gud det løfte, at hvis hun kunne overvinde kong 
Albreckt, ville hun bygge ham et kapel til ære, hvis 
lige ikke skulle findes i Danmark.35 I det meste af 
den ældre litteratur om Nyborg Vor Frue Kirke 
står dronning Margrete derfor som grundlægger.36

 Der ringes stadig med en kirkeklokke hver af-
ten klokken kvart i ti. Ringningen kaldes sven-
skerringningen, idet skikken ifølge traditionen 
skal stamme fra den svenske belejring af Nyborg 
1659.37 Den er dog snarest et levn fra fæstnings-
tiden, da byens porte lukkedes klokken 10.38

 til Nyborg og Nyborg Kirke skal der knytte 
sig sagnet om Skt. Jørgen og dragen, idet denne 
skulle have opholdt sig i et tempel ved Nyborg, 
hvorfra den hver dag krævede sine ofre, indtil Skt. 
Jørgen slog den ihjel. thiele henviser også til en 
af kirkeklokkerne, hvorpå Skt. Jørgens kamp med 
dragen skulle være afbildet.39 Der kendes dog in-
gen klokke med afbildning af ovenstående (jf. s. 
1043 ff.). Ligeledes skal sagnet om Cypriani bog 

den voldsomme bybrand 1797 (jf. s. 828) udbetalte 
kirken penge til den mand, der gav kirkens bøn-
der besked om at deltage i bekæmpelsen af ilden, 
samt til folk under kaptajn Harboe, ‘der var med 
til at redde kirken’.18 I begyndelsen af 1800-tal-
let opbevaredes udstyr til kanonbådene i kirken.19

 Det påhvilede kirken at vedligeholde latinsko-
lens bygning (s. 868 ff.). Kirken varetog også ved-
ligeholdelsen af præstegården (s. 851 ff.), kapellan-
boligen (s. 876) og klokkerboligen, indtil disse blev 
overladt til de pågældende embedshavere i 1741.20 
Fra 1670 indeholder fortegnelserne over kirkens 
inventarium også lister over løsøret i de pågæl-
dende bygninger, ligesom man i regnskaberne kan 
finde oplysninger om udgifter til ombygninger, 
reparationer og indkøb dertil; bl.a. blev der opført 
en skorsten på skolen 1669, og 1703-04 bekostede 
kirken indkøbet af en basun til skolen.21 endvi-
dere afholdt kirken lønudgifterne til en lang række 
embeder, bl.a. bælgtræder, klokker og kapellan.22

 Særlige gudstjenesteskikke m.m. Angivelig skal 
der i en periode have været afholdt skole i syd-
sidens kapeller.23 Jacob Madsen fortæller, at han 
2. juli 1592 skrev til borgmester og råd, at »den 
Bre[nd]uin Skenk, der brugis, nar Brudfolck vies 
til Froprædiken, saa nar Barszelquinder gaar i kir-
ken, maa afskaffis«.24

 efter Slaget ved Nyborg 14. nov. 1659, hvor det 
lykkedes Danmark med hjælp fra udenlandske 
lejetropper at slå svenskerne, besluttede Frederik 
III, at man årligt 14. nov. skulle helligholde sejren 
ved læsning af tekster, bønner ‘och andre gudelige 
øffuelser’, såvel som spille musik og ringe med 
klokkerne.25 Man havde da allerede Helligtre-
kongers dag (6. jan.) 1660 holdt taksigelse for sej-
ren.26 traditionen blev opretholdt, indtil Frederik 
V’s datter, Sophie Magdalene, blev trolovet med 
den svenske tronfølger, den senere Gustav III, idet 
kongen, Christian VII, 21. nov. 1766 ophævede 
den, dog således, at præsten søndagen efter den 
14. nov. fremdeles skulle takke Gud for sejren.27

 Anneksforhold. Jf. s. 825 f.
 Patronatsretten lå såvel i middelalderen som se-
nere som vanlig hos kongen.28 
 Fra 1639 findes et kaldsbrev, givet af borger-
skab og råd,29 og i 1665 gav Frederik III præ-
sident, borgmester og råd direktion over deres 
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Fig. 4. Prospekt og plan af Nyborg by og fæstning i Nyborg Stads Spejl o. 1750. I KB. – View and plan of Nyborg city 
and fortress c. 1750.

– hvis ejer aldrig skal mangle penge, er i stand til at 
læse fanden både til og fra sig og ikke kan skades 

af nogen, end ikke djævelen – knyttes til Nyborg. 
en præst, Hr. Niels, skal have købt den.40
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pidan blot nævner fire altre ud over højalteret.43 
Nedenfor identificeres 12 altre.44

 et kapel på kirkens nordside, der senere blev 
inkorporeret i et ydre nordre sideskib, samt tre 
sammenbyggede kapeller på skibets sydside blev 
nedrevet i forbindelse med tvedes ombygning 
af kirken 1870-71 (jf. s. 929 ff.). Sydkapellernes 
oprindelige dedikationer er vanskelige at fastslå. 
Sognepræst t. Løgstrup, der henviser til lokalhi-
storikeren Fr. e. Crone, identificerer det østligste 
med »Det danske Kapel«, det midterste med Steen 
Basses Kapel og det vestligste med Skt. Gertruds 
Kapel.45 Der haves dog ikke sikre kildemæssige 

†MIDDeLALDeRLIGe ALtRe 
oG KAPeLLeR

Der foreligger skriftlige oplysninger fra senmid-
delalderen og tiden umiddelbart efter reforma-
tionen om to kapeller og en række alterstiftelser 
ud over højalteret. et Andreas’ Alter nævnes 1480 
(jf. ndf.), og 11 andre altre og deres årlige indtæg-
ter er i en liste fra 1537 eller kort derefter.41 Jacob 
Madsen skrev 1588, at der stadig da »er 2 Alterer 
udj (vden Høyalteret); skal neder brydis«,42 i præ-
steindberetningen til ole Worm står, at der har 
været 13 altre foruden højalteret,35 mens Pontop-

Fig. 5. oversigtsplan. 1:800. Målt og tegnet af V. tvede 1870. I kirkens arkiv. – General plan.
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til Skt. Annes Alter i Vor Frue Kapel i Nyborg. 
Han meddelte, at hans broder, Rasmus Pedersen, 
havde overtaget alterets øde gård i byen mod en 
årlig afgift på 4 mark danske.54 12. aug. 1532 blev 
et åbent brev, beseglet af Laurids Pedersen om 
overdragelsen, bekræftet af kongen, mod at han 
til evig tid årlig skulle give 4 mark danske til Skt. 
Annes Alter og holde gården ved lige.55 Skt. An-
nes Alter er ikke nævnt i listen fra o. 1537 (jf. 
note 41), men 1546 nævnes det igen, da Birgitte 
Hollænders, borgerske i Nyborg, fik stadfæstelse 
på et åbent, beseglet brev, vedrørende en jord i 
‘den nørre gade østen næst Calenthehuset’, som 
hendes husbond Hans Clausen havde bebygget, 
og som Laurids Pedersen og følgende kapellaner 
til Skt. Annes Alter havde tilskødet ham, mod 
at han og hans arvinger årlig skulle give 2 mark 
danske deraf til alteret og ej afhænde jorden eller 
bygningen til nogen anden end til samme alter.56

Skt. Erasmus’ Alter. Kendes kun fra ovennævnte 
liste fra o. 1537.47

Skt. Gertruds Kapel nævnes første gang 1412, 
da dets forstander forpligtede sig til at holde en 
lampe ved lige i kapellet, til hvilket var foræret 
en gård i Nyborg.57 Det var tilknyttet byens Skt. 
Gertrudsgilde.58 Dets placering kendes ikke, men 
betegnelsen anvendtes i alt fald fra midten af 
1600-tallet for de tre sammenslåede kapeller på 
skibets sydside (jf. s. 882 ff.). efter Frederik II’s 
fundats af 15. juni 1572 fik Vor Frue Kirke to går-
de i Aunslev, en gård i Refsvindinge og to gårde 
i Nyborg, hvilke tidligere havde ligget til byens 
Skt. Gertruds Gilde; dog skulle kirken årlig ud-
dele 3000 bagerbrød, to sider flæsk og en tønde øl 
til fattige peblinge og folk i byen.59 Af kirkeregn-
skaber fra 1700-tallet fremgår, at almissen uddeltes 
Helligtrekongersaften (5. jan.) i Skt. Gertruds Ka-
pel.18 Ved udgangen af århundredet blev almissen 
udbetalt i penge, fordelt mellem skolens rektor, 
der skulle have 3 rigsdaler 3 mark, og de fattiges 
forstander, der modtog 6 rigsdaler 4 mark.60

Skt. Gertruds Alter, der må formodes at have lig-
get i Skt. Gertruds Kapel, er nævnt i alterlisten 
fra o. 1537, hvor dets rente angives til 12 mark, 

belæg herfor. Fra midten af 1600-tallet optræder 
kun betegnelsen Skt. Gertruds Kapel i forbindelse 
med en række begravelser her (jf. ndf.).
 Kirken kan dog have haft flere altre, som vi 
ikke har noget kendskab til. Det ældst kendte og 
vistnok også det rigeste var Skt. Gertruds Alter 
(s.d.), som var tilknyttet byens Skt. Gertrudsgil-
de.46 Det næstrigeste synes at være Kalentealte-
ret (s.d.), som var tilknyttet Kalentegildet, men 
som dog først kendes fra ovennævnte liste fra o. 
1537.47 også Højalteret eller Vor Frue Alter (s.d.), 
Skt. olafs Alter (s.d.), Skt. Nikolajs Alter (s.d.), 
og det Saltenseeske Alter (s.d.) synes også at være 
beriget med meget gods.
 Det ser ud, som om Nyborg Slot og dets hof 
har haft stor betydning for donationerne til altre-
ne, idet de fleste messestiftere havde tilknytning 
til hoffet modsat f.eks. Svendborg, hvor de fleste 
altre synes at have haft tilknytning til købmænde-
nes og håndværkernes gilder.48

Højalteret er, ligesom kirken, indviet til Vor Frue. 
1428 blev kirkens kor indviet til ære for den store 
jomfru og Gertrud og andre himmelske jomfruer 
af biskop Navne (jf. s. 836).49 I ovennævnte liste 
fra o. 1537 er formuen angivet at være tre gårde, 
residens og en øde jord, mens renten opgøres til 
7 pd. byg m.m. samt 4 mark. 1480 skænkede Axel 
Laugesen noget gods til »Vor Frue Capell og Vi-
karie«.50

Skt. Andreas’ Alter nævnes i en afskrift af et doku-
ment fra 1480, hvor vicarius til alteret var med-
underskriver. Der haves ikke andre oplysninger 
om alteret, jf. også s. 944.51

Skt. Annes Alter. tidligste omtale kendes fra 1500, 
da en Jens Petersen »altarista altaris s. Anne in 
collegiata ecclesia b Mare virgines« (alterpræst 
ved den hellige Annas alter i den hellige jomfru 
Marias collegiatkirke) i Nyborg fik tilladelse til 
at lade sig indvie til de gejstlige grader af en hvil-
ken som helst biskop ved kurien.52 Alteret skulle 
angivelig være stiftet af Christian I, der henlagde 
gods i ullerslev og Fløjstrup hertil, hvilket sidste 
1517 ombyttedes med gods i Avnslev.53 25. juli 
1532 nævnes en Laurids Pedersen, præst og vikar 
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dig brugtes til Kalentegildet, nu i stedet skulle 
anvendes til »predicke stollen eller till skollenn«.65 
8. april gjorde han derfor vitterligt, at det gods, 
som tidligere var givet til Kalentegildet i Nyborg 
for messer og anden gudstjeneste, der nu var af-
lagt, fremtidig skulle bestyres af kirkeværgerne 
sammesteds, der skulle anvende den årlige rente 
deraf til kirkens eller skolens behov.66 Samme dag 
udstedte han et gavebrev til Vor Frue Kirke i Ny-
borg på en del gårde: fem gårde sammesteds med 
nogle markjorder i Humlevænget uden for byen, 
en gård i Lamdrup, to gårde i Aunslev og en gård 
i ullerslev. Disse havde alle været givet til Kalen-
tegildet i Nyborg, men renten heraf havde senere 
været oppebåret andetsteds.16

 I præsteindberetningen til ole Worm fortælles, 
at »… mange adelßpersoner gafffue sig hiid ind 
i Nyborrige at boe och loede sig kalde calen-
tebrødre. Mange andre adelßpesoner och prester 
som boede lenger vde paa landet kom hiid thill 
byen fire gange om aaret af holde huer gangh it 
calent gilde. Der disße adelspersoner och calent-
brødre, som boede her i byenn, døde, gaffue de 
deriß residenzer thill kircken, som kircke werie 
siden solde. Men dogh gaar der aarligen fors-
chylld aff samme gaarde och grunde thill kirck-
en«.63

 en kalentegård eller et kalentehus i Nørregade 
nævnes i flere kilder, herunder, som stedsangivelse, 
i den under Skt. Annes Alter nævnte sag fra 1546 
(jf. ovf.), og 21. juni 1551 fik Mikkel Brocken-
huus for sin gård og grund, som han havde udlagt 
til et nyt marked, i stedet en gård i Nørregade i 
Nyborg, kaldet den store Kalentegård.67 Det fre-
dede hus torvet 3, opført o. 1800 over en delvis 
bevaret middelalderlig kælder, kaldes stadig Ka-
lentegården.

Skt. Kathrines Alter. Ældst kendte omtale er i al-
terlisten o. 1537,47 hvor dets indtægt er opgjort til 
9 pd. 6 skæpper byg m.m. samt 13½ mark m.m. 
Det nævnes endvidere i et retterting fra 15. juni 
1582 vedrørende noget vikariegods.68

Kristi Legemes Alter. Kendes kun fra ovennævnte 
liste fra o. 1537, hvor dets indtægt er 5½ mark 
jordskyld.47

2½ pund 4 skæpper byg, og kendes desuden fra 
en lang række eftermiddelalderlige kilder.47 1546 
var en trætte mellem Peder Norby og Hans Bag-
ger, borgmester i Nyborg, om en gård, der lå til 
Skt. Gertruds Alter,61 og 1549 omtales »en vor 
og kronens jord«, som lå til Skt. Gertruds Alter.62 
 
Skt. Hans’ Alter. Kendes kun fra præsteindberet-
ningerne til ole Worm, hvor messeklokkespi-
ret (jf. s. 906 ff.) omtales: »noch itt lidet klocke 
thorn paa den østre ende, som hun loed kalde 
S. Hansis spier for S. Hansis alter stoed derunder 
i Kircken«.63 Det kan forstås således, at højalte-
ret har været placeret så langt fremme i koret, at 
der såvel var passage som plads til et sidealter bag 
det. Det nedenfor nævnte Kalentealters fravær i 
kilderne før 1537 skyldes sandsynligvis, at alteret 
da har været kaldt ved et helgennavn og således 
var identisk med et af de øvrige altre. Da præ-
stegildernes altre ofte var indviet til Skt. Hans, 
er der stor sandsynlighed for, at der er tale om 
dette alter.

Hellig Kors’ Alter. Kendes kun fra ovennævnte liste 
fra o. 1537, hvor dets indtægt var 2 mark jord-
skyld.47

Skt. Jørgens Alter. Kendes kun fra ovennævnte liste 
fra o. 1537.47

Kalentealteret, sandsynligvis identisk med Skt. Hans’ 
Alter, jf. ovf. Alterets fravær i kilderne før 1537 
skyldes sandsynligvis, at det da har været kaldt 
ved et helgennavn. efter reformationen var det 
kun dets indtægter, der var relevante.
 Alteret nævnes i ovennævnte liste fra o. 1537, 
hvor dets rente angives til 8 pd. 6 skæpper byg 
m.m. samt 21 mark og 32½ skæpper byg.47 På 
trods af, at alteret tilsyneladende var beriget med 
meget gods, optræder det ikke i de skriftlige kil-
der fra middelalderen.
 13. marts 1538 indgik Niels Lange, høveds-
mand på Nyborg Slot, og superintendenten Jør-
gen Jensen med flere en kontrakt med Kalente-
brødrene om en årlig løn til en præst i Nyborg.64 
18. februar 1555 besluttede Christian III, at en 
del kalentegods i Nyborg, som han erfarede sta-
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KIRKeNS oMGIVeLSeR oG 
†KIRKeGÅRD

Vor Frue kirke ligger i den østlige del af den 
middelalderlige by på et relativt højt plateau, ca. 
6 meter over havet, hvorfra terrænet skråner mod 
øst/sydøst ned mod Skippergade og mod syd ned 
mod fjorden. 
 Kirken ligger nu frit ud imod Gammeltorv, 
som blev dannet ved det store gadegennembrud 
i 1936 (jf. s. 828); mod syd ligger husrækken ved 
Korsbrødregade, Korsbrødregården (s. 859 ff.) og 
præstegården (s. 851 ff.) og i forlængelse heraf en 
kirkegårdsmur langs en del af grundens sydside (s. 
847). Mod øst-sydøst afgrænses grunden af Skip-
pergade og mod nord af Kirkegade. Arealet har 
en uregelmæssig langstrakt form, der smalner til 
mod øst.
 Rundt om kirken er brolagt fortov, ligesom 
Korsbrødregade og et bredt fortov ud imod 
Gammeltorv er brolagt. Nord og øst for kirken er 
græsklædte arealer med brolagte stier. Den østlig-
ste del anvendes som parkeringsplads for kirken. 
Der er flere store træer øst for kirken, herunder 
en stor hængeask, op imod hvilken en gravsten 
er placeret (kirkegårdsmonument nr. 15, fig. 316, 
jf. s. 1175 f.), ligesom flere ældre gravsten ligger i 
græsset øst for kirken (jf. fig. 52). På pladsen mel-
lem søndre sideskibs vestgavl og tårnets sydside, 
ved den ene af kirkens hovedindgange, er 1994 
opsat en skulptur, ‘Stenblomsten’, af Flemming 
Knudsen, Regstrup (jf. fig. 20 og 65).
 efter gadegennembruddet i 1936 blev der 
vest for det samtidig etablerede Gammeltorv, 
som blot er et gadeforløb, der forbinder Adel-
gade med Baggersgade, opført nye bygninger i 
stedet for bl.a. Hotel Postgårdens fine bygning.73 
På nordsiden af Kirkegade, som i 1870’erne blev 
gjort bredere, ved at den nordligste del af kir-
kegården blev inddraget hertil, består bygge-
riet dels af ældre byggeri, dels af helt moderne 
bygninger, der dog følger den gamle gadelinje. 
På den vestligste af disse grunde blev der inden 
opførelsen af bygningen på hjørnet af Kirkegade 
og Baggersgade ved arkæologiske undersøgel-
ser påvist bygninger m.m. fra 1300-tallet (jf. s. 
822).74 Byggeriet langs Skippergades sydside 

Skt. Nikolajs Alter. Kendes fra ovennævnte liste fra 
o. 1537, hvor formuen er opgjort til 4 gårde, og 
dets rente er 13 pd. byg m.m.47 1554 var Hr. Niels, 
sognepræst i Vindinge og vikar til Skt. Nikolaj Al-
ter i Vor Frue Kapel, død og tjenesten ved alteret 
nedlagt. Giveren, Johan Friis til Hesselager, be-
sluttede, at indtægten til alteret (nemlig den visse 
rente af 4 gårde) herefter skulle bruges til skole-
mesterens ophold i Nyborg og Svendborg, således 
at skolemesteren i Nyborg fik de to gårde.69

Skt. Olafs Alter. Nævnes 1466, hvor »… Axell 
Walckendorp hagde pressenteret en vedt naffn 
mester Claus Andersskæpper preer wti Dallum till 
samme for’ne sancti olaui alther effther en wedt 
naffn her Andmundt, som thet nest for hannom 
hagdtt haffde och met dødt affgangen vare«,70 og 
i listen fra o. 1537, hvor formuen er opgjort til 7 
gårde og renten til 8 pd. byg samt 3 mark.47

Det Saltenseeske Alter, som formodentlig kan knyt-
tes til den middelalderlige slægt af samme navn, 
kan være oprettet o. 1400. Kendes kun fra oven-
nævnte liste fra o. 1537, hvor formuen opgjordes 
til 3 gårde og renten var 7½ pd. byg m.m.47 Dette 
må, ligesom Kalentealteret (s.d.), være identisk 
med et af de andre altre.

Steen Basses Kapel nævnes første gang i forbin-
delse med, at Steen Basse, som var rigsråd og 
lensmand på Nyborg Slot fra o. 1419, i 1427 stif-
tede et »euigh vicariam i thend synnderste capell 
i wor frue kircke, som hand sielff bygge lod«, og 
hvortil han gav en del ejendomme, bl.a. sin gård 
i Nyborg ‘synnden hosz for’ne capell’ (jf. s. 859). 
ud over at præsten hver dag skulle holde to syn-
gende messer, skulle der en gang om ugen synges 
vigilie. Derudover skulle præsten uddele mad til 
de fattige samt give dem ‘en kledningh och et par 
skoe om aarit’. endelig skulle han holde en fattig 
pebling og klerk til Guds tjeneste.71 Da han 1441 
donerede sit gods til Antvorskov Kloster var heri-
blandt »it vicarij, som han haffde stiiftet till ett 
capell i wor frue kircke i Nyborg …«.72 Kapellets 
alter må, ligesom Kalentealteret (s.d.), være iden-
tisk med et af de andre altre. Jf. ovf. lå kapellet på 
skibets sydside.
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undersøgelser (jf. s. 838) blev der her fundet gra-
ve formentlig fra 1700-tallet, men fra 1746 måtte 
der kun begraves »… østen for Kirken i Liige Li-
nie fra den Nordre Kirke-Rist, til Sogne-Præstens 
grundmuurede Gavl, og den østre Stræckning 
derfra need imod Byens Canal, Hvicken Plads og 
Grund, deeles i trende deele, efter Afsatserne paa 
Kirckegaards Muurene ud til Strædet, og derfra 
sønder paa, i liige Liinie til Sogne Præstens Have« 
(fig. 6).18

 Mod øst-sydøst lå der oprindelig en grund i 
området ned imod den middelalderlige voldgrav. 
Denne samt 20 rigsdaler til bekostning af ind-
hegning blev i 1744 skænket kirken til kirkegår-
dens udvidelse af borgmester Anders Larsen (jf. 
s. 835).76 Det nye stykke kirkegård øst for kirken 
indviedes 15. sept. 1751 efter samtlige klokkers 
ringning ved Peter Flints begravelse samme-
steds.77 Kirkegårdens udstrækning synes herefter 
at have ligget fast.
 Kirkegården omkring kirken har således oprin-
delig været usædvanlig lille af en bykirkegård at 
være. Desuden var der på kirkegården adskillige 
bygninger (s. 850 ff.). Dette var også tilfældet ved 
Skt. Ibs Kirke i Horsens, der synes at have en til-
svarende status.78 
 Der er ikke påvist middelalderlige begravelser 
omkring kirken. Spørgsmålet er, om der heraf 
kan udledes, at der ikke har været begravet om-
kring kirken i middelalderen, og at man i stedet 
har fortsat anvendelsen af kirkegården ved Gam-
melkirken (s.d.). området tjente som begravel-
sesplads indtil 1818.79 
 en ny assistenskirkegård (nu Nyborg Kirke-
gård) uden for byen var blevet anlagt 1816 (s. 
829), og fra dette tidspunkt er der næppe begra-
vet mange på kirkegården i byen.
 I årene herefter blev området planeret, sløjfnin-
gen af gravene blev bekendtgjort, og man ind-
kaldte 1833 ejerne af ligstenene på kirkegården, 
der planlagdes udlagt som anlæg.18 Voldmester 
Jørgen Peter From blev betalt for at anlægge Frue 
Kirkegård efter overslag (fig. 7).80 Der foretoges 
endvidere en omfattende nylægning af stenbroen 
omkring kirken.81

 1835 betaltes for avertissementer i aviser angå-
ende hhv. licitation over materialerne til kirkens 

består fortrinsvis af bygninger fra 1800-tallet, 
men også enkelte fra 1700-tallet, mens der i 
gadens østlige del, øst for kirken, er nybyggeri 
efter omfattende sanering af bydelen Nyenstad i 
1970’erne.
 Kirkegårdsområdets udstrækning i middelalderen 
(fig. 6) synes at have været afgrænset mod vest 
af Vestre Kirkegade/-stræde umiddelbart vest for 
kirken,75 Nordre/Nørre Kirkegade eller -stræde 
mod nord og mod syd af præstegården (s. 851 
ff.), Korsbrødregården (s. 859 ff.) og de senere 
opførte huse herimellem, bl.a. Jens Madsens gård 
(jf. s. 864). I den nedenfor nævnte kilde fra 1405 
(jf. s. 851), betegnedes gaden, nu Korsbrødregade, 
som disse bygninger lå til, Søndergade; dvs. den 
betragtedes som den østligste del af den søndre 
af de tre øst-vest-gående hovedstrøg i byen (jf. 
s. 821). Steen Basse og hans hustru, som havde 
opført et stenhus (Korsbrødregården, s. 859) fik 
1431 borgerskab i Nyborg, og da omtaltes, at han 
måtte beholde førnævnte gård med halvdelen af 
den jord, som byen selv havde købt af Jes Jep-
sen »med faartaaeg, jndgang och frij wdgang fra 
prestegaardenn och ind till stredet …«, hvilket 
må betyde, at han forpligtedes til at bibeholde 
strædet langs sine grunde, og der har således ikke 
været begravelser her. Vestre Kirkegade/-stræde 
vest for kirken løb mod nord ud i byens torv, 
så selve kirkegården til Vor Frue Kirke har for-
mentlig oprindelig kun ligget nord og øst for 
kirken.
 I alt fald fra anden halvdel af 1700-tallet for-
løb den vestre kirkegårdsafgrænsning fra indgan-
gen ved kirkeristen nord for Korsbrødregårdens 
nordvesthjørne hen til vesttårnets sydvesthjørne, 
videre fra tårnets nordvesthjørne og i et lidt skråt 
forløb til hjørnet ved Kirkegade, hvor den nordre 
indgang til kirken og den til skolen befandt sig 
(jf. fig. 6 og fig. 25).
 I området mellem kirken og bygningerne syd 
herfor har der dog tilsyneladende i en periode 
været begravelser. Ved de nævnte arkæologiske 

Fig. 6. oversigtsplan af kirkegården omkring Vor Frue 
Kirke o. 1750. 1:1000. udsnit af fig. 2. – General plan 
of the churchyard around the Church of Our Lady c. 1750. 
Detail of fig. 2.
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1860’erne forud for restaureringen af kirken (jf. 
s. 929 ff.), da der atter averteredes vedrørende 
monumenter og ligsten, der var anbragt på kir-

hovedreparation, arbejdets udførelse og igen til 
borttagelse af ligsten fra Frue Kirkegård.18 Der 
foretoges endnu en oprydning på kirkegården i 

Fig. 7. udkast til omdannelse af Vor Frue Kirkegård (s. 845). 1:600. tegnet af J. P. From 1833. 
I NLA. – Draft proposal for conversion of the churchyard. 
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 Fra ovennævnte mur fortsætter en bøgehæk 
mod øst, og kirkegårdsarealet mod øst-sydøst, 
mod nord og ud imod fortovet nordvest for kir-
ken kantes ligeledes af bøgehække, hvori der ved 
brud i hækkene er indgange til ovennævnte bro-
lagte stier.
 Ved undersøgelser forud for sydmurens om-
bygning 2007 påvistes, at kun dele af fundamen-
terne var gamle, om end murens placering her er 
gammel,86 idet kirkeregnskaberne 1665-66 om-
taler, at der opførtes et nyt stendige om præstens 
have og gårdsplads.18 Reparationer af muren op-
træder jævnligt i regnskaberne, bl.a. i 1748, hvor 
der leveredes 15.350 flensborgsten og udbetaltes 
løn for arbejdets udførelse.77 Året efter anskaffe-
des 1500 lybske sten og 2015 lybske tagsten til 
samme.77 1814 og 1870 blev hegnsmuren mellem 
kirkegården og præstens have repareret,80 og igen 
1892 styrtede den sammen og blev efterfølgende 
genopført.84

 †Hegn. Kirkegården må formodes indhegnet fra 
dens etablering, men da kirkens regnskaber først 
er bevaret fra 1650’erne, har vi ikke kendskab 
til, hvorledes den har været indhegnet indtil da. 
Regnskabet for 1655 omtaler opførelse af en ny 
kirkegårdsmur og otte læs kampesten, der blev kørt 
dertil;18 1664 nævnes, at den vestre mur manglede 
de øverste et eller to skifter sten, at kirkegårdsmu-
ren fra skolen til porten var meget brøstfældig, og 
at den østre mur var delvis nedfalden.87 
 1694 nævnes stakitter i vest ved våbenhuset 
(jf. ndf.), og 1696 opsattes to nye plankeværker 
‘ned til graven’, hvilket må være neden for præ-
stegården, idet selve kirkegården (jf. ovf.) først 
1744 blev udvidet østover til voldgraven.18 Ifølge 
regnskabet 1704-05 blev plankerne på den nor-
dre kirkemur, alle stakitterne og kirkegårdsporten 
tjæret.18

 I midten af 1700-tallet omtales flere gange 
istandsættelse af kirkegårdens mur og hegn, så-
ledes 1749 efter den ovenfor på s. 845 omtalte 
udvidelse af kirkegården 1744, ‘hvoraf en del fra 
grunden af ny er opsat og den øvrige del mest 
nedbrudt og igen opsat i fuldkommen stand’.
 1748 blev der betalt for en *(†)bygningstavle, 
der blev indsat i den nye kirkemur ud til kanalen 
til Nyenstad, både for at lade indskriften udhugge 

kegården. Regnskabet 1861-62 omtaler ekstraor-
dinære indtægter for Frue Kirkegårds mur, nogle 
fældede træer og gamle materialer.18

 Kirkegården benyttedes til enkelte begravel-
ser frem til 1875. Det har imidlertid taget lang 
tid at få omgivelserne i tilfredsstillende stand, 
idet der 1898 på forlangende af Nyborg Kirke-
inspektion afholdtes ekstrasyn. Synet udtalte det 
ønskelige i, at forholdene på den gamle kirke-
gård, der nu ikke længere brugtes til begravelse, 
blev ordnede efter nærmere indgiven plan.82 
Der var fortsat enkelte familiegravsteder frem 
til 1920’erne.83

 1881 omtales på Frue Kirkegård en vandop-
stander, som var forbundet til gadens kloakled-
ning,18 samt en kloakledning fra Kirkegade til 
‘Vandspringet’ på kirkegården.84

 I kirkeregnskabsbogen for 1899 planlagdes at 
beplante Frue Kirkegård det følgende forår for 
at skabe smukkere omgivelser for kirken,18 og 
1911-12 er der en fyldigere beskrivelse af Frue 
Kirkegård, der siden 1900 var omdannet til et 
smukt haveanlæg med siddepladser, særlig bereg-
net på at yde gamle folk et fredlyst og venligt 
opholdssted i det fri. Det var derfor kun åbent i 
sommermånederne og var da under opsyn. Børn 
nægtedes adgang for at undgå, at anlægget blev 
en legeplads. På den østlige og sydlige hegnsmur 
var flere gamle ligsten anbragt, ligesom to meget 
store ligsten var anbragt på selve kirkens nordre 
ydermur (gravsten nr. 7 og 13).85

 Lægning og reparation af stenbro både om-
kring kirken og andre steder på kirkegården op-
træder jævnligt i regnskaberne.
 Hegn og indgange. Fra præstegårdens nordøst-
hjørne og 27 m mod øst løber en kirkegårdsmur, 
der adskiller kirkegårdsområdet fra den lidt lavere 
liggende præstegårdshave syd herfor. Muren in-
deholder flere faser, er flere gange restaureret og 
er i sin nuværende form et resultat af en fuld-
stændig nymuring i 2007. en række gravsten, 
som tidligere var placeret op ad vestsiden af den 
i 2002 nedrevne toiletbygning (jf. s. 878), er pla-
ceret op ad muren, mens en del andre er indsat i 
muren (jf. s. 1171 ff.). to låger fører til henholds-
vis præstegårdshaven og en redskabsbygning på 
murens sydside.
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 I regnskabet 1758 omtales reparation på ring-
muren om kirkegården;18 det synes, som om der 
er mur mod syd og øst samt plankeværk mod 
nord.
 efter den store brand 1797 reguleredes om-
rådet vest for kirken, idet ovennævnte mur fra 
vesttårnet til Kirkestræde blev nedbrudt,88 og år 
1800 afholdtes en licitation over ‘ringmuren’ om 
kirkegården i byen.77

 Fra første halvdel af 1800-tallet og det meste af 
århundredet optræder adskillige gange tømmer 
til dæmning, nedramning af pæle, opsætning af 
bolværk, tjæring heraf, omsætning og omhug-
ning af stenkisten mv. ved kanalen for den østre 
side af Frue Kirkegård eller ved Rosenbækken, 
som byens kanal også kaldes.18 
 en ny mur opførtes1843 mellem kirkens nord-
vesthjørne og Latinskolens sydvesthjørne. Ifølge 
licitationsforretningen og de efterfølgende regn-
skaber skulle den have en bræddeport på midten 
med lås og nøgle; den skulle mures af røde sten i 

og for at lade den male og forgylde samt for selve 
stenen.77 Bevaret er den nederste del af en brusk-
værkskartouche 115×54 cm af grå sandsten. (fig. 
8). Indskriften (i oval kartouche) med fordybede 
versaler lyder:

»Denne med meere
af kirkegaardsmuuren
er af nye opsat og ald

den øvrige fuldkommen
repareret«

Året efter nævnes stenen med forgyldning igen 
og betaling på 21 rigsdaler til dem, der har op-
bragt sten af kanalen til muren samt til drikke-
penge,18 og der er et samlet regnskab over kirke-
gårdens istandsættelse.77 Fragmentet opbevares på 
Nyborg Slot.
 en granitsten (fig. 9), 65×40 cm, der nu er ind-
muret i kirkegårdsmuren øst for præstegården som 
nr. 2 fra vest, indeholder i fordybede versaler »W(?)
L« samt årstallet 1748 og må stamme fra samme 
udvidelse af kirkegården.

Fig. 8. Hængestykke fra bygningstavle med indskrift 1748 (s. 847). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pendant from 
construction tablet with inscription 1748.
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området beplantet, planeret og besået med græs 
og derefter indhegnet med et lavt jerngitter, der 
er fuldført i årene 1872-73.18 I den forbindelse 
blev der inddraget et stykke af kirkegården til 
udvidelse af Kirkestræde, og stakittet blev flyttet 
1½ alen ind.91 Atter i 1877 var der reparations-
arbejder på det støbte jerngitter ved kirkegården 
i byen, som var omstyrtet,84 ligesom det igen 
blev repareret 1892.84 1892 oplyses, at der nu 
foruden muren i syd også var mur i øst, men i 
nord stadig jerngitter med låge samt en jernport 
i vest.91

 †Indgange. Der synes i alt fald siden midten af 
1600-tallet at have været tre kirkeriste – og der-
med tre indgange. 1667 omtales begge ristene 

kalk og med gesims på begge sider. Muren skul-
le endvidere ‘sættes af ’ med fuger som kirkens 
mur. Den skulle afpudses på begge sider, være ca. 
11,25 alen lang og 9 alen høj og af 2,5 stens tyk-
kelse med en murbue over porthullet og tækkes 
med tagsten. Hvis inspektionen fandt det bedre 
at dække muren med de ligsten, som kirken eje-
de, så måtte disse gennemskæres af entreprenøren 
og opsættes på muren.89

 1848/49 blev der opsat nyt plankeværk mellem 
kirken og sprøjtehuset, og dette blev tjæret,18 og 
1853 omtales plankeværket mellem kirkegården 
og »Sprøitehuusgaarden«.18

 efter sprøjtehusets flytning til syd for vesten-
den af den gamle latinskole i 1857 (jf. s. 877) 
udgjorde dette vestafslutningen af kirkegårds-
området, og muren fra tårnets nordvesthjørne 
og til det nordvestre hjørne af kirkegården blev 
nedbrudt; muligvis er det ved samme lejlighed, 
at kirkegårdsmuren fra tårnets sydvestre hjørne 
til Korsbrødregården blev fjernet. De er i alt fald 
begge fjernet 1870 (jf. fig. 5). 
 1859 var kirkegården indhegnet med mur i 
nord, syd og øst.18 1861 blev ringmuren erstattet 
af et støbt jerngelænder på 93 alen fra jernstøber 
Lange i Svendborg; der blev lagt sokkelsten, og 
gitteret blev malet bronzefarvet. Samtidig blev 
murermester C. Knudsen betalt for anskaffelse og 
lægning af 86 alen 10 tommer brede, 6 tommer 
høje huggede fortovssten, samt 7 alen hugne sten 
til fortovet uden for Frue Kirkegårds jerngitter, 
og der blev brolagt ved kirkegårdens nordre ind-
gang.90

 Ved lighusets opførelse på det gamle sprøjte-
hus’ plads (jf. s. 878) byggedes der en mur mel-
lem dette og latinskolens nordvesthjørne ud mod 
Nørre Kirkestræde, og en dobbelt port med ski-
fertag over og grundmur byggedes imellem kir-
ken og lighuset som indgang fra kirkegården til 
støttemurspladsen84 og afløste dermed ovenstå-
ende plankeværk. 
 endvidere byggedes en mur mellem lighusets 
nordende og ‘klokketårnet’, ligesom støttemuren 
mellem dette og kirkens nordmur fortsat opret-
holdtes (jf. s. 875).
 1873-74, efter nedrivning af sprøjtehuset (jf. s. 
878) og det tilstødende pakhus (jf. s. 875), blev 

Fig. 9. Sten med indskrift W(?)L 1748 (s. 848). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Brick with inscription W(?)L 
1748.
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dre side er en mur med stakitport og i den søndre 
side en ‘ny’ mur med port af jerngitter.18 
 I forbindelse med kirkens omfattende restau-
rering 1833-35 blev den ene fløj af de fine gitre, 
udført af Caspar Fincke (jf. †gravkapel nr. 1), an-
vendt som låge til kirkegården mellem kirkens 
sydøsthjørne og præstegården, ophængt i murede 
piller.84 1841 blev murermester Knudsen betalt 
10 mark for at »udspæke« og hvidte pillerne mel-
lem kirken og præstegården,84 Den anden låge 
blev midlertidig opbevaret indtil en ombygning 
af porten 1844.84 Gitteret blev først ved restaure-
ringen 1908 genplaceret i kirken (s. 1158).92

 1844 oplyses, at den tidligere stakitport af træ 
i den nordre side nu var erstattet af en ny port 
af jerngitter lig den søndre, at murermester K. 
Knudsen hertil havde opført murpiller, jernstø-
ber Prom støbt »1 Jerngartin« til at sætte i (fig. 
10), smedemester S. Knutzen forandret jerngit-
teret, og at man havde valgt at genbruge de gamle 
hængsler.18

 1859 var der to jernporte med jerngitter over 
mod nord og vest.18 1862 blev der til det nye 
jerngitter, leveret af jernstøber Lange i Svend-
borg, (jf. s. 849) også leveret en dobbelt port.18

BYGNINGeR PÅ oG oMKRING 
KIRKeGÅRDeN

På og omkring kirkegården har der været adskil-
lige bygninger, hvis funktion og beliggenhed helt 
eller delvis kendes. Bevaret er husrækken syd for 
kirken, bestående af længst mod øst den middel-
alderlige præstegård (s. 851 ff.) og længst mod 
vest Korsbrødregården (s. 859 ff.) samt herimel-
lem forlængelser af disse.
 De fleste af bygningerne – om ikke alle – har 
tilhørt kirken. Ved kgl. reskript 24. april 1741 be-
stemtes imidlertid, at såvel kirkebetjentenes som 
sognepræstens, kapellanens og klokkerens resi-
denser blev overladt til disse, og at de herefter 
således ikke vedrørte kirken. I kirkeregnskabet 
1789 samt i et efterfølgende inventarium notere-
des, at kirken således kun havde sin egen bygning 
og latinskolen til eje eller vedligeholdelse. Kirken 
skulle dog betale kapellanens husleje, da denne 
havde solgt sit hus, og kirken fik indtægten.18

ved ‘Lille Kirkestræde’, sandsynligvis i de to ind-
gange fra Nordre Kirkestræde, i 1671 omtales den 
søndre kirkerist, og i såvel 1679 og 1688 omtales 
de tre kirkeriste.18 I 1672 præciseres den ene at 
være ved Latinskolen, og i 1694 en i vest ved vå-
benhuset, og hvor murermester Hans Jørgensen 
nedtog og genopmurede en »gevelvt«, fordi der 
var så snævert, at der ikke kunne bæres lig ind på 
kirkegården eller i kirken.18 en ny port omtales 
1684.18 Portene blev jævnlig repareret eller ud-
skiftet.
 I inventarlisterne fra 1746-47 omtales to halv-
porte for kirkegården med beslag og taskelås og 
tre jernriste ved de tre indgange, og ristene om-
tales igen i 1789.18 Det må derfor formodes, at 
disse er placeret, hvor de er på de ældst kendte 
oversigtsplaner fra 1700-tallet (fig. 6 og 25) og 
senere, nemlig en ved indgangen ved det nordve-
stre hjørne af Korsbrødregården, en på nordsiden 
af kirkegårdens nordvestlige hjørne og en lidt 
østligere ved kirkegårdens oprindelige nordøst-
lige hjørne inden dens udvidelse i 1740’erne (jf. 
s. 845), og hvor der var en indkørsel til præstegår-
den fra Nordre Kirkegade/-stræde. 
 I den søndre side har der tilsyneladende fra 
tidlige tider (jf. s. 843) været en mur fra præste-
gårdens nordøsthjørne, gående østover og med 
indgang til præstegården. 1835 omtales her port 
og jerngitter, og at der i den nordre side er en ny 
stakitport af træ.18 1837 oplyses, at der i den nor-

Fig. 10. tegning af jerngitter til port i kirkegårdsmu-
rens nordside. tegnet af Prom 1844 (s. 850). I LAFyn. – 
Iron grating for gate in the north side of the churchyard wall. 
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nu stående bygning stammer herfra. Afgrænsning 
mod kirken og mod kirkegården fremgår af be-
skrivelsen af kirkens omgivelser (s. 843).
 Gården tilhørte i middelalderen og senere kir-
ken, men blev 1741 (jf. ovf.) overdraget til sog-
nepræsten, indtil den 1923 igen blev overtaget af 
kirken.95

 Præstegården er en lidt uregelmæssig rektangu-
lær bygning placeret langs sydsiden af Korsbrød-
regade i forlængelse af Korsbrødregården, dog 
med stærkt divergerende retning (fig. 18a). Ga-
defacaden måler ca. 14,5 m, mens bygningens re-
lativt store dybde andrager 13-13,5 m. Huset har 
sadeltag med halvvalmet gavl i øst og en brand-
kam mod vest – ind mod Korsbrødregården. Præ-
stegårdens nuværende omfang og udseende er et 
resultat af talrige ændringer og tilføjelser, men det 

PRÆSteGÅRDeN

Præstegården nævnes første gang i et dokument 
fra 1405, der omtaler en gård i Nyborg ‘liggende 
i Søndergade imellem præstegården og Jes Pe-
dersen Lauffendfarers gård’.93 I et andet doku-
ment, også fra 1405, nævnes en præst i Nyborg, 
nemlig Markvard.3 Han optræder imidlertid alle-
rede som medunderskriver i et dokument fra 14. 
okt. 1398 – »Sig. meum cum sig. discr. virr. Dn. 
Marquardi plebani ecclesie Nyburgh, …« (mit 
segl sammen med seglene for de gode mænd hr. 
Markvard, sognepræst i Nyborg, ...).94 Der har 
således været en præstegård på den nuværende 
præstegårds plads i alt fald siden 1405, og som 
det vil fremgå af nedenstående beskrivelse, er der 
overvejende sandsynlighed for, at kernen i den 

Fig. 11. Præstegården. Nordfacade. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The vicarage. North facade.
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hører den nævnte ombygning (jf. ndf.). Af det 
opgående murværk herover, der er opmuret af 
munkesten i munkeskifte, er bevaret østmuren og 
søndre halvdel af vestmuren i godt et stokværks 
højde, ligesom der må indgå dele heraf i de se-
nere i middelalderen ændrede gavle mod nord og 
syd (jf. ndf.).96

 Fra det ældste stenhus er bevaret tydelige spor 
af fire – nu rekonstruerede – vinduer i langmu-
rene mod øst og vest. I den kun for søndre dels 
vedkommende bevarede vestmur er to spidsbue-

fremgår klart, at bygningens grundstamme er et 
middelalderligt stenhus, der indeholder mindst 
tre byggefaser, og af hvilket der endnu indgår 
væsentlige dele i bygningens østre del.
 Den middelalderlige præstegård var et gavlhus 
med den ca. 9,8 m brede nordgavl vendt mod 
Korsbrødregade. Huset, der er opført på et ter-
ræn med fald på hen ved 2 m mod syd, har kæl-
der under den søndre halvdel. Den nu hvælvede 
kælder har formentlig oprindelig haft fladt loft, 
ligesom de bevarede åbninger sandsynligvis til-

Fig. 12-13. Præstegården. Øst- og vestvæggen i middelalderhuset. 1:100. Målt og tegnet af C. M. 
Smidt 1908. I NM. – The vicarage. The east and west wall of the medieval house.
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delvis oprindelig, idet der på dens nordside ses, at 
de nederste 1,5 m er i forbandt med østvæggen. 
Murtykkelsen synes oprindelig at have været én 
sten, men er i så fald ved en senere skalmuring af 
sydsiden øget til halvanden sten. I skillevæggens 
østre del er afdækket en 50 cm bred og 100 cm 
høj åbning (niche?) og vest herfor rester af en 
spidsbuet dør.100

 en datering af præstegårdens ældste del er van-
skelig, men de få dekorative arkitekturdetaljer 
sandsynliggør, at det kan være denne bygning, 
der omtales 1405 (jf. ovf.).101

 en større middelalderlig ombygning udførtes i 
mindst to faser i den tidlige del af 1500-tallet og 
medførte ændring af gavlene, forhøjelse af hele 
huset samt overhvælvning af kælderen under dets 
søndre halvdel.

de, relativt slanke vinduer med profilerede vanger 
og stik (fig. 13); begge er mod det indre anbragt i 
fladbuede nicher, af hvilke den søndre er bredest. 
Det anvendte profil er to kraftige trekvartrund-
stave med mellemfaldende glasfals. I østmuren er 
ligeledes to vinduer af tilsvarende udformning 
(fig. 12), men anbragt i væsentlig bredere ind-
vendige fladbuenicher. Det nordre vindue svarer 
helt til åbningerne i vest, mens det søndre er et 
dobbeltvindue, der tvedeles af en stav.
 en fladbuet dør, med udvendig fals, ses i syd-
gavlens østre del, hvor den udmunder i en me-
get bred indvendig niche.97 Det kan ikke med 
sikkerhed afgøres, om den tilhører husets ældste 
fase.98

 Husets indre er ved en øst-vestgående skillevæg 
delt i to omtrent lige store rum, hvoraf det nor-
dre senere har fået afskilt et trapperum mod vest. 
Søndre rum har som nævnt to vinduer mod vest 
og et dobbeltvindue mod øst samt yderligere en 
høj fladbuet niche nordligst i samme væg. Mel-
lem østmurens to vægnicher er afdækket en lille 
gemmeniche med spærstik. Rummet overdækkes 
af et fladt loft med synlige øst-vestgående bjælker, 
der bæres af murremme i øst- og vestvæggen.99 I 
det nordre rum har østvæggen ligeledes to flad-
buede vægnicher, hvoraf den nordre omslutter 
vinduet. Skillemuren mellem de to rum kan være 

Fig. 14. Præstegården. Snit gennem 1. stokværk og 
kælder set mod øst. 1:200. Målt og tegnet af C. M. 
Smidt 1908. I NM. – The vicarage. Section through 1st 
floor and basement looking east.

Fig. 15. Præstegården. Plan af 1. stokværk og snit set 
mod syd. 1:200. Målt og tegnet af C. M. Smidt 1908. 
I NM. – The vicarage. Plan of 1st floor and section looking 
south.
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at have kælderens oprindelige sydvæg som bag-
mur. 
 en ombygning af sydgavlen er formentlig sam-
tidig med ændringen af kælderen. Ved ombyg-
ningen udstyredes gavlen med to store fladbuede 
vinduer, der af hensyn til den ovenfor nævnte dør 
er skudt noget mod vest. Den nuværende lysning 
hidrører fra en senere ændring; under hensyn-
tagen til bjælkelaget i bygningens indre må den 
oprindelige lysning have haft fladbuet overdæk-
ning noget lavere end det ydre stik, der derfor har 
udgjort et lavt, fladbuet spejl over vinduet. Begge 
åbninger har i det ydre affasede vanger og stik i 
lighed med den ovennævnte kældernedgang. en 
lige overdækket niche på sydgavlens inderside 
nær vesthjørnet kan ligeledes tilhøre denne om-
bygning. 
 en forhøjelse af huset, der i dag kun kan er-
kendes i østmuren, må være samtidig med eller 
kun lidt yngre end ombygningen af sydgavlen.104 
Forhøjelsen, der er opført af munkesten i mun-
keskifte, rækker i dag til en højde af ca. 2 m over 
etageadskillelsen og har dermed næppe udgjort 

 Kælderen forsynedes med to parallelle, fladbu-
ede tøndehvælv, der bliver båret af tre fladbu-
ede arkadebuer på kvadratiske piller. Sydmuren 
i kælderen er mere end dobbelt så tyk som i 
stokværket ovenover, 125 cm mod 60 cm, hvil-
ket sandsynliggør, at vederlaget for tøndehvæl-
vet er skabt ved indvendig skalmuring af den 
ældre kælder. De bevarede åbninger må alle 
være indsat i forbindelse med overhvælvningen. 
tre fladbuede vinduer, to mod øst og et mod 
vest, er anbragt i midteraksen af tøndehvælvene 
og stiger stejlt op gennem murtykkelsen.102 I 
sydmuren længst mod vest er en fladbuet dør 
med trappe op til terræn. Dens overdækning har 
form af et svunget, stejlt opadstigende tønde-
hvælv, der er muret i sildebensmønster. Gennem 
nordmuren er ført yderligere en trappe, der i ét, 
lige løb stiger mod nord. I hvert fald den nedre 
del af trappeløbet synes samtidig med den ak-
tuelle ændring af kælderen – selvom adgangen 
hertil er ubekvemt lav – om end det ikke kan 
udelukkes, at den tilhører den ældre kælder.103 
en fladbuet niche i sydvæggens østre del synes 

Fig. 16. Præstegården. Plan af kælder. 1:200. Målt og tegnet af erik Schiødte 1898. I NM. – The vicarage. Plan of 
basement. 
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årrække, er der flere holdepunkter. Kælderens 
toskibede tøndehvælv kendes fra en række her-
regårdsbyggerier, nævnes kan Kokkedal og Voer-
gård, begge fra første fjerdedel af 1500-tallet,105 
samt flere borgerhuse i bl.a. odense.106 Nordfa-
cadens vinduer kan med rimelighed dateres til 
samme tidsrum.
 en udvidelse mod vest, til skellet mod Korsbrødre-
gården, må være omtrent samtidig med den 1650 
udførte forlængelse mod øst af Korsbrødregården 
(s.d.);107 ydermere var den udført i samme tek-
nik med grundmuret gadefacade af munkesten 
i krydsskifte, men med †gårdfacade af bindings-
værk (sml. fig. 21g-h og s. 867). Af en opmåling 
fra 1700-tallets midte (fig. 19) fremgår, at gård-
facaden, sydfacaden, ikke flugtede med det mid-
delalderlige stenhus’ sydgavl. Heraf fremgår, at de 
to bygningsdele næppe da blev bragt under fælles 
tag. Forlængelsens østre halvdel udstyredes med 
kælder, der er overdækket med grathvælv af ka-
rakter som krydsende tøndehvælv.108 en karnap-
lignende bygningsdel på forlængelsens gårdside 
længst mod øst kan muligvis have været samtidig.

et fuldt stokværk, men snarest blot en høj trem-
pel (sml. vinduerne i nordgavlen ndf.). Østmu-
ren viser ingen spor af åbninger, men mod nord 
afsluttes forhøjelsens murværk i en afstand af ca. 
100 cm fra nordøsthjørnet med en 10-11 skifter 
høj lodfuge, der kan være søndre vange i en åb-
ning.
 en ombygning af nordgavlen giver sig i dag først 
og fremmest til kende ved, at det bevarede mur-
værk, der rejser sig over en senere indsat gra-
nitsokkel, er opført af munkesten i polsk skifte. 
Aldersforholdet til den ovennævnte forhøjelse 
er ikke ganske klart, men gavlens højtrejste vin-
duer synes at forudsætte en forhøjelse før gav-
lens ombygning. De to åbninger, der nu er til-
murede bindige med facaden, afsluttes foroven 
af rundbuede halvstensstik, som øverst tangeres 
af 2. stokværks nuværende vinduer. Bueslagene 
må have udgjort høje spejl over lavere siddende 
lysåbninger, idet disse ellers ville kollidere med 
etageadskillelsen.
 For en nøjere datering af de nævnte ændrin-
ger, der sandsynligvis har fundet sted over en kort 

Fig. 17. Præstegården. Længde- og tværsnit gennem kælderen. 1:200. Målt og tegnet af erik Schiødte 1898. I NM. 
– The vicarage. Longitudinal and cross-section through the basement.
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Fig. 18a-e. Præstegården. a. oversigtsplan. b. Plan af kælder. c. Plan af 1. stokværk. d. Plan af 2. stokværk. e. Loftsplan. 
1:300 (oversigtsplan 1:1200). Målt og tegnet af Peter Koch 1946. I NLA. – a-e. The vicarage. a. General plan. b. Plan 
of basement. c. Plan of 1st floor. d. Plan af 2nd floor. e. Loft plan.
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Fig. 18f-j. Præstegården. f. Nordfacade. g. Østfacade. h. Sydfacade. i. tværsnit set mod øst. j. tværsnit set mod vest. 
1: 300. Målt og tegnet af Peter Koch 1946. I NLA. – f-j. The vicarage. f. North facade. g. East facade. h. South facade. i. 
Cross-section looking east. j. Cross-section looking west.
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over døre og vinduer. Nordfacaden, der vender 
mod kirken, dækkedes af cementpuds med truk-
ne forsiringer.
 Præstegårdens nuværende udformning 
er et resultat af en omfattende restaurering i 1908 
under ledelse af arkitekt Aug. Colding og med 
bygningsarkæologisk assistance af arkitekt C. M. 
Smidt fra Nationalmuseet. Nordfacaden afrense-
des og reguleredes, mens en række bygningsde-
taljer fra præstegårdens ældste faser rekonstruere-
des – ikke mindst vinduerne i den oprindelige 
øst- og vestmur. Som erstatning for ovennævnte 
tilbygning mod øst opførtes midt for gavlen en nu 
atter fjernet altan i to etager (fig. 18b, c, d, g og h). 
I det indre restaureredes kælderen samt den østre 
ende af 1. stokværk, mens det øvrige omskabtes til 
en tidssvarende præstebolig. en fornyet restaure-
ring o. 1954 ved Peter Koch havde mest karakter 
af istandsættelse. Af større arbejder kan nævnes 
udgravning af kælder under husets vestligste del 
samt nedbrydning af altanen, der erstattedes af en 
støbt altan ud for gavlens 2. stokværk. Yderligere 
istandsættelser har fundet sted o. 2003, hvilket bl.a. 
medførte bygningsarkæologiske undersøgelser i 
skillemuren mellem stueetagens to rum (jf. ovf.).

 et nyt »Loco privato udj Sogneprestens Resi-
dentz« blev tilhugget og opmuret 1670.18

 en tilbygning mod øst var af bindingsværk (sml. 
fig. 19). Det kan være denne tilbygning, der 1674 
nævnes som 16 fag lang, og som fik indlagt nye 
fødder under bindingsværket.18 Den fjernedes 
ved præstegårdens restaurering 1908 og giver sig 
i dag kun til kende ved et tagspor på den nordlige 
halvdel af husets østmur.
 Ved en ombygning blev præstegården ifølge da-
værende sognepræst Peder Schonning »fra Grun-
den af Aar 1753 deels af nye opbygt dels bedre 
indrettet …«.109 til denne ændring kan forment-
lig knyttes karakteristiske afstribede murpartier 
af røde munkesten og tynde gule teglsten. Ved 
ombygningen udflyttedes den tilbagetrukne del 
af gårdfacaden (jf. ovf.), og murværket forhøjedes 
til omtrent nuværende gesimshøjde. efter denne 
ombygning har huset formentlig endelig fået ka-
rakter af én bygning med fælles tag og gavle i øst 
og vest.110

 endnu en ombygning fandt sted i sidste halv-
del af 1800-tallet. Fra denne hidrører den øverste 
meter af gårdsidens murværk, østgavlens halvval-
mede gavltrekant samt hovedparten af stikkene 

Fig. 19. Plan af præstegården 1750. 1:500. udsnit af fig. 2. – Plan of vicarage, 1750. Detail of fig. 2.
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de borgerskab til Steen Basse og fru eline nævnes 
deres grund og gård »liggendis synden hosz wor 
frue kircke fra prestegaarden, och som strecker sigh 
rett i wester lv alne langt«.112 Det betyder sand-
synligvis, at grundens udstrækning mod vest sva-
rede til det, den havde i 1551, da Christian III i et 
brev til prioren af Antvorskov bad ham sørge for at 
nedbryde det træhus (jf. s. 867), der stod ved deres 
gård i gaden ned til Skibsbroen (Færgestræde), og 
i øvrigt sørge for, at der ikke stod noget uden for 
stenhuset, så gaden kunne blive bred nok.113

 I et andet brev 1431 bevilgede borgmestre og 
menige almue i Nyborg Steen Basse at måtte be-
holde førnævnte gård med halvdelen af den jord, 
som byen selv købte af Jes Jepsen »med faartaaeg 
och frij wdgang fra prestegaardenn och ind thill 
stredet frii och frelsze …«,114 hvilket må betyde, 

KoRSBRØDReGÅRDeN

en bygning på Korsbrødregårdens plads omtales 
første gang i det s. 851 nævnte dokument fra 1405, 
idet Jens Finsen, provst i Assens, solgte Steen Basse, 
rigsråd og lensmand på Nyborg Slot fra o. 1419, sin 
gård i Nyborg »liggenndis i Synnder gaade emel-
lom preste gaarden och Jes Perszönns Lauffendtz-
fars gaard«.93 Sidstnævnte solgte 1421 sin gård lig-
gende »emod thet westre syndre hiørne hoesz frue 
kircke« til Henrik Hindtzeszön.93 Året efter solgte 
denne sin gård og grund videre til Steen Basse.93 
Da han 1427 stiftede et evigt vikarie i det søndre 
kapel i Vor Frue Kirke (jf. s. 843), gav han en del 
gods hertil, bl.a. sin gård i Nyborg ‘synnden hosz 
for’ne capell …’.111 I et bekendelsesbrev 1431 fra 
borgmestre og menige almue i Nyborg vedrøren-

Fig. 20. Korsbrødregården set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Korsbrødregården seen from the west. 
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Fig. 21a-b. a. Kælderplan. b. Loftsplan. 1:300. Målt og tegnet af Aug. Colding 1912. I NM. – a. Basement plan. b. 
Loft plan.
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Fig. 21c-d. c. Plan af 1. stokværk. d. Plan af 2. stokværk. 1:300. Målt og tegnet af Aug. Colding 1912. I NM. – c. 
Plan of 1st floor. d. Plan af 2nd floor.
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Fig. 21e-f. e. Vestfacade. f. Nordfacade. 1:300. Målt og tegnet af Aug. Colding 1912 (redigeret af Mogens Vedsø 
2015). I NM. – e. West facade. f. North facade.
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Fig. 21g-h. g. Vestfløjens gårdfacade. h. Nordfløjens gårdfacade. 1:300. Målt og tegnet af Aug. Colding 1912. I NM. 
– g. Back facade of west wing. h. Back facade of north wing. 
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kælder. Materialet er munkesten i munkeskif-
te over en delvis synlig syld af rå kamp. Af det 
oprindelige hus er bevaret langsiderne og vest-
gavlen op til gavlfodshøjde, mens gavltrekanten 
fornyedes i 1614 (jf. ndf.). Østgavlen er kun er 
bevaret i kælderen, idet resten blev fjernet ved 
den nævnte forlængelse mod øst.
 oprindelige døre og vinduer er kun bevaret i 
relativt begrænset udstrækning – bedst i kælde-
ren og i vestgavlen. Sidstnævnte fremtræder i dag 
som en i det store og hele korrekt rekonstruk-
tion fra en restaurering i 1903 (jf. ndf.). Gavlen 
har i kælderniveau bevaret dele af stikket over en 
sandsynligvis oprindelig, fladbuet dør i gavlmu-
rens nordre halvdel. I 1. stokværk ses tre fladbuede 
vinduer, af hvilke det midterste er helt rekonstru-
eret, mens der af de to øvrige var bevaret dele af 
stikket og vangen nærmest midten – bedst bevaret 
ved nordre vindue. Såvel vanger som stik er ret 
gennemløbende, men oprindelig må lysningen 
formodentlig have haft en halvstensfals, således 
som det endnu er tilfældet i 2. stokværk. Dette har 
ligeledes tre – men tættere siddende – fladbuede 
vinduesåbninger, hvoraf den midterste er bevaret 
intakt, mens der af de to andre var bevaret rester 
af stikket og vangen fjernest fra gavlmidten.
 I nordre langmur har kælderen fem bevarede 
– om end delvis rekonstruerede – falsede, fladbu-
ede vinduer. Åbningerne stiger stejlt op gennem 
muren fra den lavt placerede kælder. et sjette 
vindue kan være opslugt af en sekundær dør i 
kælderens vestligste fag. Mod syd, gårdsiden, er 
bevaret tre tilsvarende, lidt lavere siddende vindu-
er i 2.-4. fag regnet fra vest; de to vestligste er nu 
udvendig dækkede af sidefløjen mod Adelgade. 
Samme murs dør i 5. fag kan indeholde rester af 
en oprindelig åbning.
 Herudover er kun bevaret dele af to vinduer 
i nordmurens 2. stokværk, øst for henholdsvis 
fjerde og femte af de nuværende vinduer – begge 
tilsyneladende af samme udformning som ses i 
vestgavlen. Svage spor kan indikere yderligere et 
vindue vest for det vestligste.
 Kælderen udgør i dag ét overhvælvet rum og 
er arkitektonisk set forbavsende velartikuleret 
(fig. 21a og 22). Fremhæves kan f.eks. et skifte af 
bindere, der i samme højde umiddelbart under 

at han forpligtes til at bibeholde strædet langs 
sine grunde.
 1441 skænkede Steen Basse imidlertid alt det 
gods, han havde på Fyn, og det vikarie, han havde 
stiftet i kapellet i Vor Frue Kirke med ‘enn gaard 
och steenhusz dersammestedtz’, til Antvorskov 
Kloster.72 Det er første gang, at et stenhus nævnes 
på stedet.
 ejendommen var herefter i Antvorskovs eje 
indtil efter reformationen. Det synes, som om 
klostret havde nogle brødre placeret i Nyborg, 
hvis opgave var at administrere det til klostret 
donerede gods på Fyn. Disse optræder jævnligt 
i kilderne, således synes brødrene i 1486 at have 
enkelte personer boende og på kost til gengæld 
for rettighed til jord.115 Der blev imidlertid (jf. s. 
825) aldrig oprettet et kloster her.
 Navnet Korsbrødregård nævnes første gang 
1536, idet ove Bille tilskrev mester Jesper om 
»kaarsßbrødregaard wdi Nyborrig«.116

 1560 beskikkede Frederik II Jørgen Vale til 
tolder i Nyborg og beordrede lensmanden på 
Nyborg Slot at sørge for, at tolderen fik bolig i 
Korsbrødregården, der tilhørte Antvorskov Klo-
ster.117 efter at Antvorskov Kloster 1580 blev 
sekulariseret, overlod man brugsretten til huset 
til forskellige nyborgensere efter hinanden, indtil 
det i 1613 blev solgt til Anders Hansen Skriver, 
der foretog en stor om- og tilbygning året ef-
ter. Borgmester Jens Madsen købte ejendommen 
1647 og lod en forlængelse mod øst opføre 1650. 
ejendommen var herefter på private hænder, 
indtil Nyborg Kirke i 1990’erne købte den. ef-
ter en gennemgribende restaurering tjener Kors-
brødregården nu som konfirmandstue, kontor for 
provst og kordegn, mødelokale m.m.
 Korsbrødregården (fig. 21a-h) er et vinkelfor-
met bygningskompleks på hjørnet af Adelgade 
og Korsbrødregade umiddelbart syd og sydvest 
for kirkens vestende. Komplekset udgøres af tre 
bygninger: centralt et stort middelalderligt sten-
hus med gavlen mod Adelgade, en fløj dateret 
1614 vinkelret herpå langs nævnte gade samt en 
forlængelse fra 1650 af stenhuset mod øst langs 
Korsbrødregade frem mod Præstegården (s.d.).118

 Stenhuset er en 17,1 m lang og 7,9 m bred byg-
ning, der rejser sig i to stokværk over en hvælvet 
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rester af stabler til dørfløjen. Dørens stik er muret 
af bindere på fladen og er resultat af en øgning af 
åbningens højde, idet der fire skifter lavere ses ve-
derlag og rester af det oprindelige – nu borthug-
gede – dørstik. trappeløbet, der er højresvunget 
omkring en halvstens spindel, er bevaret i om-
trent en halv omdrejning og placeret dels i det 
fremspringende trappehus, dels i murtykkelsen i 
stenhusets sydøsthjørne.
 omtrent midt for østgavlen konstateredes 1959 
ved dens yderside en muret grube, der målte 
2,5×1,85 m og strakte sig godt 0,5 m ind under 
gavlen.119 Gruben indrammedes af én til halvan-
den sten tykke munkestensmure i uregelmæssigt 
polsk skifte, og dens dybde kunne – med nogen 
usikkerhed – registreres til o. 1,7 m. Hen over 
gruben blev gavlmuren båret af et bredt spændt, 
falset fladbuestik. Anlægget kan næppe tolkes 
som andet end en opsamlingsgrube for en eller 

vinduernes underkant forløber rummet rundt. 
overdækningen udgøres af 12 fag krydshvælv i 
to rækker båret af fem kvadratiske, murede piller. 
Hvælvene har generelt profilerede, pærestavfor-
mede ribber; dog er det østligste hvælvpar blot 
udstyret med retkantede ribber. I sydvæggen er 
bevaret to fladbuede nicher i henholdsvis vestlig-
ste fag samt mellem 5. og 6. fag.
 omhyggeligt bortretoucherede fortandinger i 
begge langvægge og i den midterste hvælvpille 
viser, at rummet oprindelig har været delt – eller 
i hvert fald har været planlagt delt – i to lige store 
dele på hver 2×3 hvælvfag.
 I kælderens sydøsthjørne ses den velbevarede 
nedre del af en vindeltrappe til det følgende stok-
værk. trappehuset springer kraftigt frem i faget, 
af hvilket det optager omtrent en fjerdedel. På 
vestsiden er adgang til vindeltrappen ad en flad-
buet, falset dør, der endnu i nordre fals fremviser 

Fig. 22. Perspektivisk tegning af Korsbrødregårdens kælder set mod nordøst. tegnet 
af Aug. Colding. I NLA. – Perspective drawing of basement of Korsbrødregården looking 
north east. 
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bygningen 1614 og ikke usandsynligt jævngam-
mel med huset (jf. dendrokronologisk undersø-
gelse, se ndf.).
 en datering af stenhuset er vanskelig grun-
det de relativt få karakteristiske arkitekturde-
taljer, ligesom der er meget få sammenlignelige, 
ikke-kirkelige bygninger. Vinduernes fladbuede, 
falsede form taler for en datering til middelal-
derens senere del. Dette gælder også den gene-
relle udformning af den hvælvede kælder, mens 
brugen af profilerede hvælvribber til gengæld 
sandsynligvis udelukker en datering til middelal-
derens slutning. Netop med hensyn til kælderen 
findes dog en sammenlignelig bygning i odense, 
hvor den overhvælvede kælder i ejendommen 
overgade 3 endnu er bevaret – om end flyttet 
fra oprindelig plads. Her genfindes det toskibede 
kælderrum med krydshvælv båret af profilribber 
og den bevidste arkitektoniske udformning med 
nicher og lys- eller luftåbninger til gadeniveau. 

snarest to ‘hemmeligheder’ – latriner – i murtyk-
kelsen.120

 om husets indre i øvrigt vides intet. Dekorere-
de loftsbjælker over 1. stokværk fra en ombygning 
1614 (se ndf.) viser, at stokværkets vestre halvdel 
da udgjordes af et enkelt rum i husets fulde bred-
de;121 denne indretning kan have gammel hævd, 
jf. rumdelingen sammesteds i kælderen.
 over huset er et velbevaret egetræstagværk. 
Hvert spærfag har på østsiden to hanebånd fæst-
nede med hageblade og trænagler. eneste und-
tagelse er konstruktionens vestligste og østligste 
spærfag, hvori tillige oprindelig indgik tre lodret-
te tømmerstykker. Det bemærkes her, at disse har-
monerede dårligt med lugerne i den vestre gavl-
trekant, der hidrører fra den flere gange nævnte 
ombygning 1614, ligesom konstruktionens østre 
spærfag er udformet som et gavlspær og dermed 
er ældre end husets forlængelse mod øst i 1650. 
Alt taler således for, at tagværket er ældre end om-

Fig. 23. Korsbrødregården og præstegården set fra nordvest. Foto Kristian Hude 1900. I NM. – Korsbrødregården and 
vicarage seen from the north west. 
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formet helt som stenhusets vestgavl og dateres ved 
ankerforskud formet som cifre til 1614.126 Gen-
nem fløjen er ført en port med fals i vangerne 
og det højtrejste, fladbuede stik; herover ses den 
nævnte bygningstavle med årstal og bygherrens 
navnetræk. endelig er årstallet gentaget i en port-
hammer, der oprindelig sad i gårdsidens bindings-
værksfacade og nu er opsat i portrummet. Ga-
desiden viser omkring hovedparten af vinduerne 
spor af oprindelige vinduer med kurvehankbu-
ede helstensstik opmuret af vekselvis løber og to 
bindere. Den nuværende indgangsdør nordligst i 
1. stokværks gadeside har sandsynligvis afløst en 
oprindelig lavere, men bredere døråbning. over 
porten fandtes en †kvist med hejseluge.127

 til denne ombygning kan muligvis også knyt-
tes et karnaptårn, der var anbragt på nordfaca-
den længst mod vest, og som med stor sand-
synlighed sprang noget frem mod vest i forhold 
til gavlen.128 tårnet giver sig til kende ved en 
bevaret dørforbindelse fra kælderen samt ved 
ommuringer i facaden i de to herover liggende 
stokværk.129 tilbygningen, der prydedes af et 
yderst usædvanlig snoet sneglespir, blev nedrevet 
1850, da det udgjorde en potentiel fare for kirken 
i tilfælde af ildsvåde.130

 De nævnte ændringer er af Vilh. Lorenzen ble-
vet forsøgt tilskrevet bygmesteren Dominicus 
Baetiaz, der i 1600-tallets begyndelse, muligvis 
endog tidligere, var aktiv på ulfeldtsholm, det 
nuværende Holckenhavn, syd for Nyborg.131

 Forlængelse 1650. efter at gården 1647 var over-
taget af Jens Madsen, forlængedes stenhuset 11,4 
m mod øst frem til Præstegården (s.d.). På samme 
vis som fløjen mod Adelgade fra 1614 byggedes 
også forlængelsen med grundmur mod gaden og 
bindingsværk mod gården. Bygherre og opførel-
sesår er anført i murankrene på gadefacaden.
 Kun forlængelsens vestre halvdel udstyredes 
med kælder, der overdækkes af et enkelt grathvælv 
af form som to krydsende tøndehvælvinger.132 
Kælderrummet er udstyret med to kvadratiske 
vinduer mod gaden og en fladbuet dør mod 
gården (genåbnet efter 1912, jf. fig. 21h), mens 
en forbindelse, der sekundært var brudt gennem 
stenhusets østgavl til middelalderkælderen, nu er 
blændet.

Dette hus er på arkæologisk og historisk grund-
lag forsøgt dateret til 2. fjerdedel af 1400-tallet.122 
På det forhåndenværende grundlag og sammen-
holdt med de historiske kilders vidnesbyrd (jf. 
ovf.) forekommer en datering til mellem 1421 og 
1441 ikke urimelig. Dette bekræftes af en 2013 
gennemført dendrokronologisk undersøgelse, der vi-
ste, at tagtømmeret generelt var fældet i tidsrum-
met o. 1425-30.123

 en †tilbygning giver sig i dag til kende ved en 
hugget rille fra en etageadskillelse tværs hen over 
vestgavlen i højde med sålen i vinduerne i 1. 
stokværk. Bygningen må være identisk med det 
træhus, som Christian III 1551 befalede prioren 
af Antvorskov at få flyttet ‘tilbage i Linie med 
Stenhuset’, da det vanskeliggjorde trafikken i ga-
den ned til skibsbroen – den nuværende Adel-
gade.113 Bygningen har højst sprunget ca. 5,5 m 
frem foran stenhusets gavl, og af den huggede ril-
le fremgår, at den har haft omtrent samme bredde 
som dette.124

 Ombygning og tilføjelser 1614. efter ejendom-
mens overgang til privat eje i 1613 foretog den 
nye ejer, rådmand Anders Hansen, en omfattende 
ombygning og udvidelse af bygningskomplekset. 
Det gamle stenhus fik ny gavltrekant mod vest. 
Denne prydes af svungne konturer og etagedeles 
af en række vandrette kordongesimser, ligesom 
gavlfoden markeres af en noget kraftigere gesims 
båret af en bloktandfrise af rejste, tætstillede bin-
dere. I gavlfladen er to kurvehankbuede, falsede 
luger, og ved kordongesimsernes ender rejser 
sig kugleprydede fialer. Øverst afsluttes gavlen 
af en lav trekantfronton. Sammenholdt med ne-
dennævnte sidefløj må gavltrekanten dateres til 
1614. Samtidig må der være foretaget en række 
ændringer i stenhusets indre, hvoraf der dog kun 
haves kendskab til en nydekorering i form af en 
bemaling af loftsbjælkerne i det ovenomtalte sto-
re rum i 1. stokværks vestende.121

 en ny 15,7 m lang sidefløj vinkelret på stenhu-
sets vestende og langs med Adelgade dateres ved 
en bygningstavle til 1614. Den to stokværk høje 
fløj har på karakteristisk vis den vestre langmur 
og sydgavlen opført i grundmur, mens gårdsiden 
var opført i etagedelt bindingsværk med en sva-
legang langs overstokværket.125 Sydgavlen er ud-
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et bygningskompleks nord for kirken bestod af et 
†stenhus, traditionelt kaldet klokketårnet, og vest 
herfor en †latinskole. Stenhuset var forbundet 
med kirkens nordmur med en †støttemur med 
portåbning.135

 †Stenhus. Hvornår det såkaldte klokketårn er 
opført, vides ikke, men det må med stor sandsyn-
lighed være middelalderligt.
 traditionen tilskriver generelt dronning Mar-
grete grundlæggelsen af »klokketårnet«, idet den 
bygger på præsteindberetningen til ole Worm.63 
Bygningen ses hos Resen, Fyn (s. 823, fig. 7), 
uden at der kan udledes nærmere bygningsmæs-
sige detaljer heraf.
 Det er sandsynligvis denne bygning, der omta-
les 1533, idet Peder Lykke, lensmand i Nyborg, 
tilskrev Hr. Anders Bille: »ther thill mett skall 
i haffue the tw hus, som ther paa staar, thet enæ 
er ett barfredt (fritstående befæstningstårn, af ty. 
Bergfried) tw lofft høgt mett en skøn kieller 
wndher …«.136 
 også et †stenhus, nævnt 1538, da en præst som 
en del af sin årlige løn skulle have »frytt thed hele 
sten hwws ved scholen medt en andhen maadelig 
styck iordt aff kirckens till en koe stall oc en en 
swintgaardt«, kan være identisk med ovennævnte 
bygning.64 endvidere nævnes en kælder ved sko-
len i 1550’erne.137

 Præsteindberetningen til ole Worm giver en 
kort beskrivelse af »klokketårnets« udseende 
omkring 1625.63 Af beskrivelsen fremgår, at det 
murede tårn da var »2 lofft høgt och neden der 
vnder en huelffed kielder«. Dets udseende ken-
des desuden fra Dines Lemmings plan fra sidste 
halvdel af 1700-tallet (fig. 25) samt fra skitser af 
latinskolen omkring tidspunktet for dens nedriv-
ning 1872 (fig. 26).
 Bygningen var placeret nord for kirken ud for 
dens tredje fag fra øst. Forud for nedrivningen 
fremtrådte den som en ca. 13×14 alen stor byg-
ning (fig. 5, 6 og 25) af røde munkesten og med 
en murtykkelse på 2¾ alen.138 Den bevarede 
højde var i alt 9 alen over daværende jordsmon, 
og bygningen havde da to stokværk over en kæl-
der.

 Senere ændringer og restaureringer. Hovedparten 
af de nuværende vinduer i facaderne må hidrøre 
fra den senere del af 1700-tallet og 1800-tallet; 
i facaden mod Korsbrødregade har åbningerne 
vandrette halvstensstik, mens Adelgadefacaden 
har fladbuestik. Stenhusets 1. stokværk har mod 
gården fire fladbuede, sekundære vinduer, mens 
to trefagsvinduer i overstokværket hidrører fra 
den generelle ombygning af gårdfacaderne 1928 
(jf. ndf.) en sekundær(?), smal rundbuet dør med 
stejlt stigende ligeløbstrappe omtrent midt i sten-
husets nordfacade (fig. 21f) er, efter 1912, ændret 
til en lidt bredere, fladbuet åbning med foranstillet 
repos og ligeløbstrappe langs facaden (jf. fig. 20). 
en dør østligst i østforlængelsens nordfacade har 
efter 1912 afløst et vindue af samme form og stør-
relse som de øvrige tre i samme stokværk. Syd for 
porten i facaden mod Adelgade sad endnu 1912 
(fig. 21e) en dør og et smalt ‘butiksvindue’, der 
sandsynligvis var skabt ved forlængelse nedad af to 
ældre vinduer. Senere blev disse to åbninger slået 
sammen til én under et bredt fladbuestik indram-
mende en ‘butiksrude’ med sidestillet adgangsdør. 
et par bagbygninger, der afgrænser gårdsrum-
met mod syd og øst, må ligeledes henføres til 
1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
 I 1903 gennemførtes en restaurering under le-
delse af arkitekten Aug. Colding, Nyborg.133 Den 
mest iøjnefaldende ændring var rekonstruktio-
nen af de oprindelige vinduer i stenhusets vest-
gavl. På gavlen opsattes en række smedejernscifre 
angivende årstallene 1396 og 1903; sidstnævnte 
er restaureringsåret, mens der ikke haves kildebe-
læg for førstnævnte.
 Ved en gennemgribende ombygning i 1928, li-
geledes ved Aug. Colding, ændredes gårdfacader-
nes bindingsværk til grundmur. Samtidig øgedes 
Adelgadefløjens bredde, således at også det areal, 
der tidligere var optaget af svalegangen, blev ind-
draget i fløjen.134 
 en større istandsættelse af komplekset gennem-
førtes 1996-97 ved Jens Christian Varmings teg-
nestue efter kirkens overtagelse af bygningerne (jf. 
s. 864). et projekt til genskabelse af en ældre ud-
formning af den sydlige del af vestfløjens vestfa-
cade gennemførtes 2013. Der indsattes to vinduer 
i stedet for den da eksisterende butiksfacade.
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og nord i form af 2½ alen høje og 2 alen brede 
spidsbuede åbninger med to profilerede false i så-
vel vanger som bue. Åbningerne var højt anbragt 
i forhold til den bevarede murhøjde.

 Kælderen oplystes af i alt syv rundbuede, ¾ 
alen høje og 1 alen brede vinduer; to til hver side, 
mod øst dog kun et i murens nordlige del. Første 
stokværks oprindelige vinduer fandtes mod øst 

fig. 24. Kirketårnet under restaurering 1872 set fra nord. Foran kirken ses til venstre den †Latinskoles nordvest-
hjørne. Foto Georg Petersen 1871. I NM. – The church tower during restoration in 1872, seen from the north. In front of 
the church, on the left, the northwestern corner of the †Grammar school.
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Fig. 25. Plan af Vor Frue Kirke, Latinskolen mm. Øst opad. 1:300. Målt og tegnet af Dines Lemming (†1782). I 
NLA. – Plan of the Church of Our Lady, the grammar school etc. East up.
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nærmest har sakral karakter, hvilket stemmer dår-
ligt overens med den formodede anvendelse som 
klokketårn. Den relativt kraftige murtykkelse 
viser, at bygningen fra opførelsen må have haft 
tårnagtig karakter. I kilden fra 1530’erne (jf. ovf.) 
karakteriseres bygningen som ‘en barfred’, mens 
en eventuel funktion som klokketårn ikke er 
nævnt. Som eksempler på tilsvarende tårnagtige 
bygninger – hyppigt med hvælv i flere stokværk 
– kan nævnes huset i Præstegade 23 i Kalund-
borg og Kompagnihuset i Malmø. Den bevarede 
kælder i Kalentegården i Nyborg kan have ind-
gået i et hus af samme type.140

 en datering nærmere end til middelalderens 
sidste halvdel er på det foreliggende grundlag 
ikke mulig. udformningen af kælderen viser, at 
bygningen næppe er ældre end 1400-tallet.141

 Kirkens klokker må – heraf følgende – inden 
opførelsen af det store vesttårn 1581 (s. 920 ff.) 
sandsynligvis have været ophængt i et klokkehus 
eller en klokkestabel andetsteds i området.

†Latinskole. oprettelsen af en latinskole knyttes 
traditionelt til dronning Margrete. Af præsteind-
beretningen til ole Worm fremgår herom: ‘Noch 
loed (dronning Margrete) bygge norden kirck-
en en muret schole’,63 ligesom Suhm anfører, at 
dronning Margrete lod opføre en grundmuret 
skole nord for kirken.142

 Pontoppidan anfører derimod, at »Den Latin-
ske Skole er strax efter Reformationen opbygget, 
og siden i Christian IV. tid opført en tilbygning 
af tvende Hvelvinger, hvor Mester-Lectie holdes; 
samme er af særdeles tykke Mure for at forsterke 
Kirkens forhen tilføyede Bygning«.143 Hermed må 
han fejlagtigt opfatte den senere inkorporerede 
bygning øst for skolen (jf. ovf.) som en tilføjelse.
 Anders Faaborg Mülertz beklager 1821,144 at 
der er så få kilder til belysning af skolens ældre 
historie, idet »Den ulykkelige Ildebrand, som d 
11-12 Septbr 1797 ødelagde den største Deel af 
Nyborg By, fortærede med Gaarden … i Nörre-
Gade, der eiedes og beboedes af den daværende 
Rector Mag. tornøe, tillige alle Skolens Bøger 
og Brevskaber fra de ældre tider …« også han 
formodede, at skolen var grundlagt af dronning 
Margrete.145 

 en 3½ alen høj og 1½ alen bred rundbuet åb-
ning midt på sydmuren angives at være den op-
rindelige indgangsdør, mens en mindre, rundbuet 
dør i østmurens søndre del gav adgang til kælde-
ren via en ligeløbstrappe med 12 trin. Adgang til 
bygningens øvre stokværk formidledes tidligere 
af hele to murede trapper i tilknytning til dens 
søndre hjørner. Mod øst en stejlt stigende lige-
løbstrappe i sydmurens murtykkelse med udven-
dig adgang ad en dør i østmuren nær sydøsthjør-
net. I sydvest fandtes en vindeltrappe, der delvis 
var indeholdt i murtykkelsen og delvis i et frem-
springende bygningsparti på vestmuren. Dette 
»trappehus« flugtede med bygningens sydmur og 
havde et fremspring på 1 alen og en bredde på 
3½ alen. Adgang til trappen gav en rundbuet dør 
på fremspringets vestside.
 Bygningen havde en hvælvet kælder med fire 
krydshvælv, der i midten blev båret af en 1 alen 
bred ottekantet pille. Højden til hvælvenes top 
angives at have været 3¼ alen. Bygningens første 
stokværk overdækkedes af et enkelt krydshvælv, 
båret af rundbuede skjoldbuer og var sammen-
lagt 7 alen højt over gulvet. Det øverste stokværk 
var lavt og derfor næppe bevaret i sin oprindelige 
højde.
 Ved nedrivningen afdækkedes i nordmuren 
en lodret skakt, ¾ alen i kvadrat, i murens fulde 
højde. Den ansås af undersøgeren for at være op-
rindelig. Crone konkluderede, at det næppe kun-
ne dreje sig om en skorsten, idet den ikke havde 
åbninger mod bygningens indre og i øvrigt ikke 
udviste spor af sod. Indretningens oprindelige 
formål er uvist.139

 Bygningen sammenbyggedes med latinskolen 
i Christian IV’s regeringstid (jf. ndf.). Sammen-
bygningen forårsagede en række ændringer i 
form af tilmurede åbninger og formentlig tillige 
reducering af bygningens højde. Der etableredes 
forbindelse til skolen ved gennembrydning af en 
dør i vestmuren, og i bygningens indre udhug-
gedes et par skabsnicher, den ene angivelig til op-
bevaring af skolen arkiv.
 Kælderen under bygningen nævnes endvidere 
flere gange i forbindelse med skolen (jf. s. 868).
 Den ovenfor beskrevne bygning udmærker sig 
ved det overhvælvede rum i første stokværk, der 
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Fig. 26. †Latinskole. Skitser af facader. usigneret og udateret tegning i NLA. – †Grammar school. Sketches of facades.
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hus’ kælder, der ved sammenbygning med skolen 
blev en del af denne.
 I Christian IV’s regeringstid, muligvis 1642, 
opførtes i henhold til Pontoppidan en tilbygning 
med to hvælvinger. Dette må forstås således, at 
ovenfor nævnte stenhus på dette tidspunkt er 
blevet inddraget i skolebygningen, der hermed 
havde fået det omfang, den havde indtil nedriv-
ningen.155

 Skolemesterens kammer nævnes 1674 i forbin-
delse med en oplysning om en kobbervejrhane 
over skorstenen;18 kammeret var formentlig pla-
ceret i bygningens overetage, ligesom der endnu 
i slutningen af 1700-tallet synes at være beboelse 
for de ugifte lærere.145

 en oplysning i kirkeregnskaberne 1701 om, at 
skolebygningens mellemste gavl forsynedes med 
nye vindskeder, kan antyde, at det inkorporerede 
stenhus endnu på dette tidspunkt rejste sig højere 
end den øvrige skolebygning.18

 en større ombygning må have fundet sted 
1749-50, hvilket bl.a. fremgår af, at latinskolens 
hørere var indkvarteret andetsteds, mens latin-
skolen »var under bygning«.18 ombygningen var 
tillige angivet ved murankre: »ANNo« (nordsi-
den) og »1749« (sydsiden) (fig. 26). Blandt spe-
cifikationerne af arbejdets omfang kan nævnes 
betaling for en tønde kalk, som blev nedkastet i 
»Locum privatum« ved latinskolen.18 
 1755 betaltes for renovering af latinskolens fire 
skorstene,18 og igen i 1791-92 var der licitation 
over en større reparation,77 som gennemførtes 
under ledelse af Johan Jacob encke,18 ligesom 
han forestod en sådan 1805.156

 endnu 1789 tjente skolens kælder som materi-
alrum for kirken.18

 Indgangen til skolens område må have været 
ad den nordvestre låge (fig. 6 og 25), og skolens 
gårdsplads udgjordes af området mellem skolen 
og kirkens nordmur. Mod øst afgrænsedes områ-
det med den nedennævnte støttemur.
 Skolebygningen var placeret vest for oven-
nævnte stenhus og flugtende med dettes syd-
mur. Bredden angives til 11 alen, og tykkelsen af 
murene, der var opført af ‘store røde sten’, til 1 
alen.157 Bygningen har formentlig fra opførelsen 
været i to stokværk.

 Fr. e. Crone, som hovedsagelig byggede sin be-
skrivelse af latinskolen på ovennævnte Mülertz, 
skriver, under henvisning til Suhm, at dronning 
Margrete omtrent 1410 lod opføre en latinskole, 
og den ældre litteratur tilskriver også hende op-
førelsen af skolen.146 Hahn-thomsen derimod 
tilsluttede sig 1971 den opfattelse, at skolen er 
oprettet kort efter reformationen.147

 1504 betalte dronning Christine skolemeste-
ren i Nyborg 8 album »fore han haffde thiæntt 
till sywngende messer«.148 Det betyder forment-
lig blot, at der var en skolefunktion, men ikke 
nødvendigvis en skolebygning. Der er imidler-
tid kilder, der indirekte nævner skolen, nemlig et 
dokument fra 13. marts 1538, der vedrører afløn-
ning af præsten i Nyborg. Heri nævnes (jf. s. 868): 
»thed hele sten hwws ved scholen …«,64 og igen 
1552-56, hvor en kælder ved skolen omtales.137

 1554 skænkede Johan Friis til Hesselager de 
tidligere indtægter fra Skt. Nikolaj Alter i Vor 
Frue Kapel, nemlig renten af fire gårde (jf. s. 843), 
til skolerne i Nyborg og Svendborg.149 Han reg-
nes af Pontoppidan og efter ham i en del af den 
ældre litteratur som en af skolens store velgøre-
re.150

 I 1555 gav Christian III Vor Frue Kirke i Ny-
borg en del gods, der skulle være givet til Kalen-
tegilderne i Nyborg. Dette skulle nu anvendes til 
kirken og skolens behov og ophold (jf. s. 842).151

 1586 anmodede skolemesteren og begge hø-
rere ved skolen i Nyborg kongen om at finde 
midler til deres underhold,152 og 1587 henlagde 
kongen kronens tiende af en del sogne på Østfyn 
til underhold for en skolemester og 2 hørere i 
Nyborg skole, for at skolen kunne blive forsynet 
med des dygtigere personer.153

 Jacob Madsens visitationer giver en lang ræk-
ke oplysninger om skolen, skolemesteren, hvor 
mange elever der var, og hvorledes disse klarede 
sig;154 efter sin visitats i april 1588 således, at sko-
len var meget forsømt under den forrige skole-
mester, Hr. Jørgen, præst i Svendborg og med 
tilføjelsen: ‘efter hvad man sagde’.42

 en kælder under skolebygningen nævnes 1657 
og tjente da til opbevaring af 2000 tagsten, købt 
af en hollænder til kirkens fornødenhed.18 Det 
drejer sig højst sandsynligt om ovenstående sten-
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Fig. 27. »Kopi af Vedel Simonsens Rids fra 1550« (note 135). Ca. 1:400. Fr. e. Crone (udat.). I NLA. – 
“Copy of Vedel Simonsen’s sketch form 1550”.
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Muren, som ofte benævnes »Bouffuen«, optræder 
i alt fald 1664, hvor »thaged ofr bouffuen Jmel-
lem Kircken och sholen duer slett Jndted och 
Vill aff Nytt Leggis«;87 1667 var buen ganske 
brøstfældig og skulle repareres,160 og igen 1673, 
hvor den store bue imellem kirken og latinsko-
len skulle repareres med kalk og sten, taget derpå 
skulle omlægges og de to små piller på kirken 
nærved tækkes.18 1690 nævnes, at kirkegårdsmu-
ren og muren mellem kirken og skolen igen var 
repareret.18 
 Reparationer af muren omtales jævnlig i regn-
skaberne.18 1747 blev maler Christian Remin 
betalt for at opmale den indsatte sten i muren 
mellem kirken og latinskolen med oliefarve.18 
1812 omtales piller og mur som meget forfaldne, 
pillen ved skolens side var dels nedfalden, dels 
faldefærdig, og murermester encke betaltes for 
istandsættelse.84

 Muren synes således opretholdt, indtil den 1870-
71 i forbindelse med kirkens omfattende restaure-
ring blev nedrevet. 1872 blev tillige de tilbageblev-
ne bygninger på kirkegården, dvs. Latin skolen og 
det i dens østende inkorporerede stenhus, nedre-
vet.161 efter støttemurens nedtagning fandt Crone 
indskriftsstenen blandt nedbrydningsmaterialet og 
»reddede den fra Ødelæggelse«, men den må siden 
være bortkommet.

 Bygningens oprindelige indretning er ukendt, 
men kendes i sidste halvdel af 1700-tallet fra Di-
nes Lemmings plan (fig. 25). Den havde da to 
rum ud over det tidligere nævnte hvælvede rum. 
Den murede trappe i sidstnævnte rum synes på 
dette tidspunkt at være blevet erstattet af en trap-
pe i skolens mellemste rum.
 Skolen flyttede 1809 til lokaler andetsteds i byen. 
Den gamle skolebygning blev i en kort årrække 
udlejet, med blev 1815 afhændet ved en offentlig 
auktion. Den tjente herefter som pakhus.
 I forbindelse med anvendelsen som pakhus 
blev bygningen udstyret med to porte mod nord, 
mens hovedparten af dens vinduer tilmuredes (jf. 
fig. 26).
 Forud for den store restaurering af kirken køb-
te denne 1867 den gamle latinskolebygning til-
ligemed ‘det gamle klokketårn’ af fru Schalborg 
for 4000 rigsdaler med det formål at have råde-
rum over dem ved restaureringen.158

 en †støttemur mellem kirken og Latinskolens 
sydøsthjørne skal ifølge Crone være opført 1619 
under henvisning til en †bygningsindskrift, som var 
indhugget på en sten i murens vestside:

»A(nn)o 1619 hafver Peder Nielsen Borgemester oc 
tomes Brun Byfoget, efter welbyrdig Cantzeler Jacob 
Wlfeltz Befalning, ladet byge denne Pille paa Kirkens 
Bekostning. P:N:-t:B:«.159

Fig. 28. †Sprøjtehus (s. 876). Plan og opstalt. 1:200. tegnet af murermester trabolt 
1800. I LAFyn. – †Fire hose building. Plan and elevation. 
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idet der i inventariet i regnskabet for 1732/1734 
omtales et kalkhus med en dør med lås og en 
gammel hængende trælåge ud til gaden.18 Det 
fremgår 1837, at kalkhuset lå på pladsen mellem 
kirken og latinskolen.84 Det er uvist, om det dre-
jer sig om samme hus som ovenstående.
 †Sprøjtehus. Den seneste store bybrand i Ny-
borg, 11. sept. 1797, afspejler sig også i kilderne, 
idet der i regnskabet umiddelbart efter nævnes, 
at kirken trænger hårdt til et grundmuret hus til 
dens sprøjte og brandredskaber.18 Desuden be-
taltes mandskabet ved kirkesprøjten og andre, 
‘som i ildebranden var med til at redde Nyborg 
Kirke’.18

 I de følgende år udbetaltes løn til håndværkere, 
herunder 6 rigsdaler til murermester trabolt for 
overslag og tegninger til det nybyggede kirke-
sprøjtehus (fig. 28).164 Huset byggedes lige øst 
for – og op til – Latinskolens østmur, var 10 alen 
langt og 8 alen bredt og havde port ud til Nordre 
Kirkestræde. Langmurenes tykkelse var 1½ sten, 
mens gavlmurene var 1 sten tykke. endvidere 
blev der udbetalt 373 rigsdaler til tømrermester 
Jørgen Friederichsen og hans enke.18 Snedker 
J. Jørgensen betaltes 1804 for et nyt gulv, 1805 
for en ny port og endelig 1809 for at »påskæ-
re« 2 huller i husets port; sidstnævnte år lavedes 
en nøgle til kirkens sprøjtehus.18 Murermester 
encke fik i 1805 31 rigsdaler for sprøjtehusets 
istandsættelse med et nyt tags indretning til sti-
ger mv.18 1810 blev snedker Jørgensen betalt for 
at sætte et stakitværk fra kirken til sprøjtehuset, 
maler Ambders for at male stakitværket og smed 
Jacob Jensen for smedearbejde ved dette.18 1837-
38 noteres, at kirkens sprøjtehus var opført af 
grundmur med to porte, tømrermester C. Frikke 
var betalt for at opføre et skur over brandstigerne, 
købmand H. Kruuse for materialer til bemeldte 
skur, og der udførtes en reparation ved murerme-
ster tvede.18

 1840/41 tilføjedes, at portene var med hæng-
sler og skodder og låse og nøgler, og gulvet af 
brædder, og 1842/43 blev betalt for brolægning 
ved sprøjtehuset.18 Kirkesprøjten istandsattes hyp-
pigt, stort set hvert år. 1848/49 blev der opsat 
nyt plankeværk mellem kirken og sprøjtehuset, 
og dette blev tjæret.18

ANDRe †BYGNINGeR VeD KIRKeN

Sammen med den 1533 omtalte »barfredt« (jf. s. 
868) nævnes også, at »… thet andhet er ett liit hus 
mett vj bindinger (fag), som i kandt giøre etther 
ett stegers wdj«.136 I tilknytning til et †stenhus 
nævnt 1538, der (jf. ovf.) sandsynligvis er identisk 
med det såkaldte klokketårn, omtales tillige »en 
koe stall oc en en swintgaardt«.64 Ligeledes omta-
les i 1550’erne et kirken tilhørende langt hus øst 
for kirken »… som var tre boer (boder?)«.137

 Kirkens regnskaber 1662 nævner, at kapellanens 
†residens på kirkegården skal nedbrydes og en an-
den ‘som hr. Gregers (Gregers Sørensen Hjort, 
kapellan 1660-68) nu ibor at reparere’.18 Sidst-
nævnte må være identisk med bindingsværks-
bygningen, der var tilbygget præstegården mod 
øst162 (jf. s. 858 og fig. 19), og som nævnes i flere 
af kirkens regnskaber.163 Førstnævntes placering 
kendes ikke.
 Der er i kilderne omtalt flere †materialhuse. Der 
må formodes at have været en række af disse. et 
materialhus nævnes i kirkens regnskab 1693; det 
fremgår ikke, hvor huset var placeret.18 et mate-
rialhus nævnes også 1873-74, da pastor Hjorth 
betalte for leje af det.18 Der er dog næppe tale 
om samme bygning. et materialhus i anlægget 
ved kirken op ad dettes søndre hegnsmur blev i 
1908 opført som erstatning for det pakrum, som 
kirken tidligere lejede af sognepræsten.85 I 1935 
noteres i beskrivelsen af materialhuset, at det er 
ombygget i 1934.85

 tømrer Rasmus Davidsen blev 1699 betalt for 
at gøre et nyt †benhus, til hvilket der blev brugt 
9 alen egetømmer til fødder, fire 16 alen træer til 
stolper, remme og spær, 26 lange fyrredeller; der 
blev endvidere betalt for 24 alen gammel hol-
landsk sejldug til at overtrække benhuset med. 
en stenbro blev lagt ved huset og under det en 
rende.18 1704 blev huset tjæret, og 1711 noteres i 
kirkeregnskabet, at der er et benhus ved kirken.18

 et †kalkhus, hvis placering ikke nævnes, om-
tales 1669, og 1699 nævnes nogle små arbejder 
på kalkhuset.18 Året efter blev til nogle arbejder 
i kirketårnet anvendt et antal mursten »… for-
uden nogle gamble af Kalk Huuset«.18 Hvis dette 
da var nedrevet, må det være erstattet af et nyt, 
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citation »saaledes at den derværende røde mur 
danner forsiden« (jf. s. 848); huset skulle være 11 
alen bredt og 71/3 alen dybt. Samme år blev mu-

 Dette sprøjtehus blev imidlertid nedbrudt 1857, 
og opførelsen af et nyt sprøjtehus i vest mellem 
kirken og den gamle latinskole blev udbudt i li-

Fig. 29. Vor Frue Kirke før restaureringen 1870-71 set fra sydøst, fra Nyenstad. Foto edv. Pöckel o. 1870. I NM. – 
The Church of Our Lady before the restoration of 1870-71, seen from the south east, from Nyenstad.



878 nyborg · vor frue kirke

at facaderne om nødvendigt måtte funderes dy-
bere end gravene.
 Lighuset lå i den nordre ende af kirkegården på 
det gamle sprøjtehus’ plads og var i grundmur af 
røde mursten med fuger i hvid kalk, havde ski-
fertag, to luftventiler i rygningen, to ovale vin-
duer med mat glas i to ruder, der kunne åbnes, 
samt en dobbeltport, der var egetræsmalet med 
forsiringer.84 Det målte 5¼ alen i højden til tag-
skægget, var 13½ alen langt og 11 alen bredt.18

 Brolægger Lars Nielsen blev betalt for at lægge 
10 favne stenbro mellem kirken og lighuset og 
murermester Wassmann for at mure vandkum-
mer og lægge rendesten af de 36 par foreskrevne 
rendestenssten.18

 1859/60 blev smed S. Knutzen betalt for at op-
sætte en klokke og klokkestol uden på lighuset 
med snor ind i huset, til skindøde at ringe med 
(jf. †klokker nr. 2-3). tillige blev der indlagt gas-
rør, og en gaslampe med to blus blev anbragt i 
huset.80

 1869 blev Kromeyer betalt for klorkalk og 
svovlsyre til ‘rygning i lighuset’,18 hvilket må væ-
re til desinficering af husets indre. 
 Der omtales flere reparationer af lighuset, in-
den det i regnskabet 1872 noteres, at lighuset er 
solgt og flyttes ud ved assistenskirkegården.18

 et †beskyttelsesrum blev under Anden Verdens-
krig etableret på kirkegårdens østligste del og fjer-
net i 2008. I forbindelse med fjernelsen foretoges 
en arkæologisk undersøgelse (jf. s.838), som dog 
ikke gav væsentlige resultater, idet der udelukken-
de blev fundet knogler fra grave, der var forstyrret 
ved etableringen af beskyttelsesrummet.32 
 I 1972 opførtes en bygning med offentlige †toi-
letter øst for kirken.167 Denne blev fjernet igen i 
2002, området blev planeret og fik sit nuværende 
udseende.

rermester F. Wassmann betalt 300 rigsdaler for at 
opføre huset op imod støttemuren i vest.80 Det 
var af grundmur med port for og bag, havde tegl-
klædt halvtag op til muren og en skotrende af 
zink langs kirkens nordmur. Gulvet var af asfalt, 
og der opsattes en bræddebeklædning under ha-
nebjælkerne.80

 Kommerceråd Schalborg, som ejede pakhuset 
(den gamle latinskole), og som lejede pladsen 
mellem kirken og latinskolen, købte 1857 4 alen 
grund af kirken. Salget skete imod, at han ingen 
indvendinger havde imod, at kirken satte gavlen 
af det nye sprøjtehus op til hans pakhus, samt at 
han heller ingen indvendinger måtte have, hvis 
det skulle blive nødvendigt at opføre flere støt-
temure mellem kirken og op til hans pakhus’ 
væg.18 1859 var der bagtil tilbygget et halvtag 
med tagsten og zinkrende under til sprøjtens 
kar.80

 I forbindelse med kirkens store restaurering 
1870-71 (jf. s. 929 ff.) blev sprøjtehuset nedre-
vet,165 og sprøjten med tilbehør overladt Nyborg 
Kommune.18

 †Vognskur til ligvognen. 1861 blev der opført en 
bygning til ligvognen på kirkegården.166

 et †lighus, hvis placering ikke kendes, omta-
les 1853-54, idet graver Kieler blev betalt for at 
grave en nedgang til lighuset ved kirkegården til 
brug ved ligenes indbæring,80 og tømrer Wil-
helmsen betalt for at forfærdige to stakitlåger til 
indgangen fra lighuset til kirkegården.84

 Det blev 1857 besluttet at opføre et nyt lighus 
ved kirken.166 Bygningsinspektør C. A. Møller 
blev betalt 50 rigsdaler for tegninger til lighu-
set,84 og tillige for tilsyn med dets opførelse,18 
mens murermester Wassmann fik 1965 rigsdaler 
for murerarbejdet.80 Af en udskrift af auktions-
protokollen over licitationsforretningen fremgår, 
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DeN ÆLDRe KIRKe

†Teglstenskirke. Pseudobasilikaen har med al sand-
synlighed oprindelse i en mindre †kirke, hvis ek-
sistens antydes flere steder i den stående bygning; 
herfra kan kirkens romanske granitfont ligeledes 
stamme (s. 973). Modsat gængs praksis er den nu-
værende kirke ikke påbegyndt med koret i øst 
men derimod med skibet, tilsvarende eksempelvis 
Assens Vor Frue (DK Odense 2426 ff.) og Nakskov 
(DK Maribo 94 ff.), hvor en stor senmiddelalderlig 
kirke etapevist har erstattet en mindre bygning. 
 Den formodede †kirkes eksakte udformning 
og beliggenhed er uvis, men kan på løst grundlag 

Kirken har sandsynligvis oprindelse i en mindre, ro - 
mansk †kirke, hvorfra udgravede fundamenter og gen-
anvendte teglsten i den stående kirke kan stamme. o. 
1375 blev den erstattet af et stort pseudobasilikalt skib, 
der få årtier efter fik tilføjet et tilsvarende tredelt kor med 
muret messeklokkespir over ret østgavl, indviet 1428.
 I løbet af senmiddelalderen fik langhusets nord- 
og sydside etapevist tilføjet en lang †tilbygning med 
karakter af et ydre sideskib. et tårn blev 1581 opført 
ved vestgavlen.
 1870-71 gennemgik kirken en omfattende restau-
rering under ledelse af arkitekt V. tvede, hvorunder 
†tilbygningerne blev stærkt reducerede og kirkens 
middelalderlige afsnit tilført et nygotisk udtryk. Atter 
1908-10 blev kirken restaureret af arkitekt Aug. Col-
ding, der gav kirkerummet dets eksisterende udtryk. 
orienteringen har en mindre afvigelse mod syd. 
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Fig. 30. Østre del af kirkens sydfacade set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Eastern section of the south facade 
of the church seen from the north west. 
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Fig. 31. Plan. 1:300. Målt af Marinus Andersen 1977, suppleret og tegnet af thomas Bertelsen 2014. Plan.

tilskrives en snæver apsis, der tidligere er knyt-
tet til det gotiske skibs forsvundne østgavl (jf. s. 
881). er dette tilfældet, har den været placeret i 
midtskibet af det nuværende skib, hvis ydermure 
kan være rejst, mens den ældre †kirke stadig var 
i funktion (jf. s. 882). Nedrivning har først været 
påkrævet ved den efterfølgende rejsning af ski-
bets højkirkemure, der er delvis udført af genan-
vendte teglsten, muligvis fra forgængeren (s. 822, 
fig. 327). Mod sideskibslofterne er store partier 
af skibets højkirkemure udført af røde teglsten i 
munkestensformat med mørtelrester, der indike-
rer genbrug. Heriblandt ses flere sten med grønlig 
og klar glasur, der ligesom den mulige apsis anty-
der, at forgængeren var en romansk †teglstenskir-
ke, der i 1200-tallet også fandt vej til andre fynske 
købstæder, eksempelvis Middelfart (DK Odense 
2234), Assens (DK Odense 2426), Faa borg (s. 781) 
samt Svendborg (s. 109 ff., 284 ff.).

DeN NuVÆReNDe KIRKe 

I årtierne omkring 1400 blev den formodede ro-
manske †teglstenskirke erstattet af et stort lang-
hus med pesudobasilikal opbygning. Byggeriet 
blev påbegyndt ved opførelsen af et skib, der ar-
kitektonisk må henføres til o. 1375 og fuldført 
med et kor, indviet 1428 (jf. s. 911 ff.).
 Skibets plan og opbygning. Skibet er udlagt som 
en treskibet pseudobasilika på fire fag markeret 
af udvendige stræbepiller. I sideskibene er fagene 
kvadratiske, mens de i det bredere midtskib er 
rektangulære. Før korets tilkomst har skibet så-
ledes haft en næsten kvadratisk plan, ca. 21,8×20 
m, og fremstået som en meget kompakt bygning. 
 Østgavlen blev nedrevet ved opførelsen af ko-
ret men har været ret afsluttet. I sideskibenes ydre 
østhjørner er bevaret et kort gavlparti, muret vin-
kelret på langmurene, hvilket også gælder de to 
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bygningsafsnits gavltrekanter, der mod loftet, ud-
vendig på højkirkemurene, er levnet som frem-
springende behuggede partier (fig. 31, 37-38).168 
Desuden angiver spor over hvælvet på højkirke-
murenes inderside, at den nedbrudte midskibs-
gavl var ret (fig. 328). 
 Da de levnede partier af sideskibenes østgav-
le delvis udgøres af gavltrekanter, har disse to 
bygningsafsnit ikke strakt sig længere mod øst. 
Derimod kan det ikke ubetinget afvises, at der i 
forlængelse af midtskibet har været et samtidigt, 
lavere korafsnit. På søndre højkirkemurs østhjør-
ne, ud for sideskibsloftet, ses således et kort øst-
gående murparti med behugget østside (fig. 37). 
Murværket, der strækker sig ca. 60 cm frem for 
skibets østgavl og har haft overkant ca. 2 m under 
dettes murkrone, kan have indgået i en sydmur i 
et kor, der måtte vige ved opførelse af det nuvæ-
rende (s. 902 ff.). Da det af de bevarede partier af 
skibets østgavl fremgår, at den blot var ca. 75 cm 
tyk og dermed væsentlig spinklere end skibets 

Fig. 32. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt af Marinus Andersen 1970, suppleret og tegnet af thomas Bertelsen 
2014. – Longitu di nal section looking south.

øvrige mure,169 er det dog sandsynligt, at østgav-
len allerede under opførelsen blev betragtet som 
midlertidig. I det lys synes det nuværende kor at 
være planlagt allerede ved opførelsen af skibet, 
og et hypotetisk kor samtidig med skibet ville 
dermed være tiltænkt en usædvanlig kort funk-
tionsperiode. Snarere udgør det fremspringende 
murparti rester af en østvendt, midlertidig stræ-
bepille, der har modsvaret piller på vestgavlen (jf. 
s. 883).170

 Ved restaureringen 1908-10 (s. 933) fandt Aug. 
Colding rester af skibets forsvundne østgavl. Jf. 
Crone havde denne 1550 en snæver apsis ud for 
midtskibet (fig. 27, note 135), men om også det 
påtrufne fundament havde en krumning er uvist. 
Den ældre tolkning må derfor behandles med 
stor forsigtighed.171 Det må hertil anføres, at en 
apsis ikke udgør en naturlig afslutning på et go-
tisk langhus, og hvis den har eksisteret, må den 
snarere tilskrives langhusets formodede romanske 
forgænger (jf. s. 879).172
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desuden, at den nordre højkirkemur blev rejst før 
den søndre (s. 893).
 Materiale og teknik. Skibet, der er rejst over et 
fundament af granitsten, hvis øverste del stedvis 
er synlig på vestgavl og sydfacade, er sat af røde 
teglsten i munkestensformat iblandet spredte 
mørkbrændte bindere. 1870-71 blev størstede-
len af murene, der allerede i middelalderen blev 
perforeret af arkader mod nord og syd (s. 915 
f.), omsat med nye tilsvarende sten i krydsskifte, 
men oprindelige facadepartier er levnet på vest-
gavlens søndre del og søndre sideskibs sydmur 
(fig. 30, 65). Her er murene sat i ujævnt mun-
keskifte, der genfindes i højkirkemurenes øvre 
del, der ses fra loftsrummet. Her indgår mange 
genanvendte teglsten, som kan tilskrives en ældre 
†kirke (s. 879 f.). Mod loftet er den oprindelige 
fugning udført med uregelmæssige skarpryggede 
og skråtskårne profiler. Behandlingen ses både i 
bagmur og facade, der er repræsenteret på østsi-
den af sideskibenes behuggede gavltrekanter.
 Mod loftet har højkirkemurene adskillige ind- 
og udvendige stilladshuller. I den nordre murs ve-
stre del er et hul udfyldt af den oprindelige stil-
ladsbom af eg, som ved byggeriets afslutning blev 
afhugget i flugt med muren.173

 Skibets sideskibe. Ved restaureringen 1870-71 
fik hver af sideskibenes langmure en stræbepille 
i overgangen til koret samt en diagonalt placeret 

 I skibets omsatte facader og glatpudsede bag-
mure er der ikke spor efter de ophold, der uund-
gåeligt har været undervejs i opførelsen af det 
store bygningsafsnit. Fra nordre sideskibs loft kan 
det dog fastslås, at højkirkemuren er rejst efter 
skibets ydermur, som angivelig blev bygget uden 
om en ældre og mindre †kirke (s. 879 f.); således 
er muren mod vest sluttet til en fortanding i ski-
bets vestgavl. Denne fremgangsmåde er udbredt 
og genfindes bl.a. i Faaborg Helligåndskloster-
kirke (s. 653). Arkadepillernes variationer angiver 

Fig. 34. tværsnit gennem koret set mod øst. 1:300. 
Målt af Marinus Andersen 1977, suppleret og tegnet 
af thomas Bertelsen 2014. – Cross-section through the 
chancel looking east. 

Fig. 33. tværsnit gennem skibet set mod vest. 1:300. Målt af Marinus Andersen 
1977, suppleret og tegnet af thomas Bertelsen 2014. – Cross-section through the 
nave looking west. 
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karakter har denne sandsynligvis haft to tilsva-
rende piller, der blev fjernet ved korets tilkomst 
(s. 902 ff.). 
 1862 eksisterede der yderligere en forgænger 
for den nordvestre diagonale pille, der meget vel 
var oprindelig. også denne pille, der i senmid-
delalderen blev inkorporeret i langhusets nor-
dre †tilbygning, havde skråtag og aftrappet front 
(fig. 36a og d).174 tilsvarende faginddelende pil-
ler må også have strakt sig frem for sideskibenes 
nord- og sydfacade, hvor de ligeledes 1862 kun-
ne genkendes indvendig i †tilbygningerne (fig. 
36a). Her var flere hvælvfag mod sideskibsmu-

stræbepille på hvert vesthjørne (jf. s. 929 ff., fig. 
30-31). Alle er afsluttet ca. 1 m under murkronen 
af et skråtag, der ligesom en skrå aftrapning af pil-
lernes fronter er belagt med kobber. 
 Allerede ved opførelsen fik sideskibene udven-
dige stræbepiller, der imidlertid kun er delvis be-
varet på gavlene. På vestgavlen er der ud for hver 
højkirkemur en pille, der 1581 blev inkorporeret 
som lisen i tårnets nord- og sydfacade (fig. 65). 
De to stærkt forstyrrede piller, der ikke er i for-
bandt med tårnet, springer ca. 60 cm frem for 
gavlen og afsluttes vandret ca. 1,5 m over side-
skibenes murkrone. trods østgavlens midlertidige 

Fig. 35. Aksonometrisk rekonstruktion af kirken umiddelbart før restaureringen 1870-71. Fremstillingen gengiver 
kirkens bygningskrop ved reformationen, hvorved tårnet fra 1581 blot er markeret ved sin overordnede form. 
1:500. tegnet af thomas Bertelsen 2014 på baggrund af opmålinger af V. tvede 1862. – Axonometric reconstruction of 
the church immediately before the restoration of 1870-71. It shows the body of the church building at the time of the Reforma-
tion, with the tower from 1581 marked only by its overall form.
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Fig. 36a-c. Plan og opstalter. 1:300. a. Plan. b. Østfacade. c. Nordfacade. Målt og tegnet af 
V. tvede 1862. I NM. – Plan and elevations. a. Plan. b. East facade. c. North facade.

a

rene adskilt af korte murfremspring, utvivlsomt 
rester af piller, der tidligere havde indgået i de 
etapevist opførte †tilbygningers sidemure (s. 
915 ff.).175 
 På samme tid stod der en retvinklet pille med 
vingetegltækket skråtag på skibets sydøsthjørne, 
men dens spinkle plan taler for, at det er en nyere 
tilføjelse; pillen blev erstattet af en ny ved restau-
reringen 1870-71 (fig. 36e).176 et lignende, kraf-

tigere murfremspring samme sted på nordsiden, 
mellem langhusets 2. og 3. fag fra øst, angiver, at 
de oprindelige piller her ikke var placeret diago-
nalt som mod vest. Dette kan som nævnt skyldes, 
at skibets østgavl ved opførelsen blev betragtet 
som midlertidig, og et jævnbredt kor tidligt var 
planlagt (s. 881). 
 Sideskibenes vestgavle var 1862 dekoreret med 
et savskifte, der stødte op mod tårnets nord- og 
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Fig. 36d-f. opstalter og snit. 1:300. d. Vestfacade. e. Sydfacade. f. Snit i skibet set mod 
nord. Målt og tegnet af V. tvede 1862. I NM. – Elevations and section. d. West facade. e. 
South facade. f. Section through nave looking north.

d

sydside (fig. 36d). Det dekorative bånd, der var 
placeret ca. 5 m over terræn, har muligvis strakt 
sig tværs over midtskibsgavlen. 
 Langmurene afsluttes af en falsgesims over en 
fladbuefrise, der hviler over falsede binderkonsol-
ler med rundet underkant (fig. 30). Frisen blev 

opsat ved restaureringen 1870-71, hvor den mod 
syd erstattede en enkel, muligvis oprindelig fals-
gesims (fig. 36e). om murene også oprindelig har 
stået med buefriser, der i senmiddelalderen blev 
ødelagt af de to †tilbygninger, er muligt, men in-
tet spor er levnet.177 
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g

Fig. 36g-i. Snit. 1:300. g. Snit set mod vest samt snit set mod øst. h. Snit i de søndre 
†tilbygninger set mod syd samt snit i søndre sideskib set mod syd. i. Snit i de nordre 
†tilbygninger set mod nord samt snit i nordre sideskib set mod nord. Målt og tegnet af 
V. tvede 1862. I NM. – Sections. g. Section looking west and section looking east. h. Section 
through southern †extensions looking south and section through southern side-aisle looking south. 
i. Section through northern †extensions looking north and section through northern side-aisle 
looking north.

 Mod øst og vest var sideskibene afsluttet af den 
yderste del af en bred gavltrekant, der har dækket 
alle pseudobasilikaens tre skibe (fig. 37-38, 65). 
Af de østre, der blev nedtaget ved korets tilkomst 
i 1420’erne, er kun bevaret stærkt behuggede re-
ster i højkirkemurene (s. 880-81), mens de vestre 
endnu er bevaret på hver side af tårnet. I 1870-71 
blev begge omsat i facaden med glat gavlfelt og 

kamgavl med seks brynede og hulteglstækkede 
takker (s. 929-32). Forud for var de kantet af en 
glat vingetegltækket kam og havde i hver af de li-
geledes glatte gavlfelter en rektangulær glug med 
sprosset vindue (fig. 36d, 63).
 †Døre. Skibet har formentlig haft en nord- og 
syddør i et af sideskibenes vestligste fag, der i 
senmiddelalderen blev gennembrudt af brede 
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Fig. 37. Søndre højkirkemur i overgang mellem kor og skib, set fra sideskibsloftet mod nordvest. Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Southern nave wall at transition between chancel and nave, viewed from side-aisle 
ceiling towards the north west. 
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Fig. 38. Nordre højkirkemur i overgangen mellem skib og kor, set fra sideskibsloftet mod sydøst. Foto 
Arnold Mikkelsen – Northern nave wall at the transition between nave and chancel, viewed from side-aisle ceil-
ing towards the south east. 
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Fig. 39. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of church looking west.
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rundbuet forbindelse mellem orgelpulpituret og 
tårnets nedre mellemstokværk (s. 930). 
 Indre. Hver af midtskibets fire fag er forbun-
det med sideskibsfagene ved en spidsbuet arkade 
i højkirkemuren (fig. 39). Som kontrast til ski-
bets hvidtede indre står buer og piller i røde sten. 
Bueslagene har profileret dobbeltfals mod begge 
sider, yderst et affaset led efterfulgt af to trekvart-
rundstave. 
 Arkadebuerne hviler på to gange tre ottekan-
tede piller foruden tilsvarende halvpiller mod ski-
bets gavle (fig. 31). Mellem den nordre og søndre 
pillerække ses mindre variationer, der angiver, at 
de to mure, der blev indsat efter opførelsen af ski-
bets ydermure (jf. s. 882), er rejst i kronologisk 
forlængelse af hinanden. Muligvis blev den nordre 
højkirkemur rejst først, da dens detaljering synes 
gengivet i forenklet form mod syd (s. 911 ff.).
 Pillerne er i nord lidt spinklere end i syd. Alle har 
hjørnestave, der mod nord suppleres af en rundstav 
på den pilleside, der vender mod sideskibet (fig. 
42-43). Før 1862 blev pillernes nederste meter 
dækket (jf. fig. 36f ), og deres oprindelige sokler 
skjult. Ved restaureringen 1908-10 blev den sydve-
stre pille fremdraget i fuld højde og soklen rekon-
strueret over det forhøjede gulv (s. 933, fig. 41). 
Den fem skifter høje sokkel, der hviler på en kva-
dratisk plint af aftrappede skifter, skjult under det 
oprindelige gulvniveau, er udført med to udkrage-
de rundede led, adskilt af et tilbagetrukket (fig. 43). 
en lignende sokkel blev samtidig rekonstrueret på 
søndre højkirkemurs sydvestre halvpille.180

 Øverst er pillerne afsluttet af et kragbånd, mod 
syd dannet af et udkraget rundet skifte under et 
kraftigt udkraget led med karnisprofileret under-
kant. Mod nord afsluttes pillerne af et ejendom-
meligt led bestående af et let tilbagetrukket skifte 
omsluttet af en øvre og nedre affasning. Den iøj-
nefaldende formgivning, hvortil der ikke kendes 
nære hjemlige paralleller, kan skyldes, at de tilbage-
trukne led skulle udfyldes med separate kragbånd. 
Således stod pillerne også 1862 med kragbånd, 
der var identiske med kragbåndene mod syd, men 
1908-10 blev disse fjernet til fordel for den nu-
værende løsning (fig. 36g, 39). om de forsvundne 
kragbånd var oprindelige, vides ikke, ligesom det 
er uvist, om de var udført af puds eller sten.

arkader til de etapevist opførte †tilbygninger (s. 
915 f.). 
 Vinduer. Samme †tilbygninger har også fjernet 
de fleste sideskibsvinduer, men ved deres redukti-
on 1870-71 fik de genopførte ydermure hver tre 
vinduer; et i vestgavlen samt et i hvert sideskibs 
østligste og vestligste fag (fig. 30-31). De nygoti-
ske åbninger har spidsbuede helstensstik og ud-
vendig profileret dobbeltfals; to trekvartrundstave 
med mellemliggende retkantet led. Indvendig er 
lysningen, der er delt af ligeledes profileret stav-
værk, ufalset med affasning i overgang til væggen. 
 †Vinduer. I 1862 havde sideskibenes levnede 
partier, søndre sideskibs østligste fag samt side-
skibenes vestgavle hver et spidsbuet vindue, der 
udvendig var indrammet af profilerede false (fig. 
36a-e). Samme profilering fulgte indvendigt vin-
duerne i søndre sideskib, mens det nordre gavl-
vindue her var omgivet af dobbelt halvstensfals. 
Dette kan tilskrives en ommuring, der også ud-
slettede den ydre profilering af vinduets øvre del. 
De tre profilerede vinduer føjer sig naturligt til 
skibets indre og var formentlig oprindelige. et 
fladbuestik i lysningerne er formentlig etableret i 
nyere tid i forbindelse med indsættelse af retkan-
tede vinduesrammer. 
 Midtskibet var mod øst og vest afsluttet af en høj 
bred gavltrekant, der også omfattede sideskibene. 
Den østre blev nedtaget ved opførelsen af koret 
(s. 902 ff.), mens den vestre blev delvis ødelagt 
1581, da tårnet blev rejst (s. 920). ud for midtski-
bet blev gavltrekanten da nedskåret og genopført 
som østmur i tårnet. Da tårnets indre er dækket 
af tyk hvidtekalk, kan det ikke bestemmes, hvor 
omfattende nedskæringen var; om gavlfeltet var 
glat eller dekoreret, er således også uvist. 
 Dør. I midtskibets vestgavl stammer en retkan-
tet indgang fra 1833-35,84 men et fladbuet bue-
stik, der 1976 blev fundet ovenover, stammer for-
mentlig fra en oprindelig indgang.178

 †Vinduer. Foruden vinduer i midtskibets ned-
tagne østgavl er det højst tænkeligt, at også vest-
gavlen over døren har haft et stort vindue, hvorfra 
der angivelig eksisterede spor i midten af 1800-tal-
let.179 Vinduet var da blændet, sandsynligvis ved 
tårnets tilkomst 1581 (s. 920), men forsvandt ved 
restaureringen 1870-71, hvor gavlen fik en stor 
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tionernes ødelæggelse var iagttaget i midterblæn-
dingen, blev dog udeladt (fig. 51).
 Ét skifte under skjoldbueblændingerne har den 
søndre højkirkemur haft en to skifter høj frise, 
der har løbet i skibets fulde længde (fig. 50). Fri-
sen har været kantet af to udkragede skifter, der 
sandsynligvis blev borthugget ved restaureringen 
1870-71 (fig. 90). Formentlig ved restaureringen 
1908-10 blev den behuggede kantning renset for 
kalk, men atter hvidtet som den øvrige del af 
muren ved restaureringen 1971-72. 
 Den nordre højkirkemur har ikke spor efter 
en tilsvarende frise. en vandret behugning under 
skjoldblændingerne må snarere repræsentere en 
udligning af en let afsætning i facadeplanet (fig. 
56). 

 Mod midtskibet krones hver arkade af en bredt 
skjoldbueblænding der er indsat under hvælve-
nes skjoldbuer (fig. 32-33). De spidse bueslag, 
der udspringer umiddelbart over underkanten af 
de en halv stens dybe blændinger, er indrammet 
af et blankt affaset halvstensstik. I hver blænding 
er indsat tre høje og smalle spidsbueblændinger; 
den midterste højere end de flankerende (fig. 44, 
50). 1833-35 og årene kort efter blev skjoldbue-
blændingerne gennembrudt af højkirkevinduer 
men genfundet og rekonstrueret 1908-10 (s. 929, 
933). Herunder etableredes ligeledes blændinger-
nes eksisterende buestik, der tidligere var ledsaget 
af en trekvartrundstav (fig. 44).181 en spidsbuet 
åbning til sideskibsloftet, der forud for dekora-

Fig. 41. Skibets sydvestligste pille efter frilægning af 
de nederste skifter (s. 893), set mod sydvest. Foto M. 
Mackeprang(?) o. 1910. I NM. – Southwesternmost pier 
of the nave after exposure of the lowest courses, looking south 
west. 

Fig. 40. Nordre højkirkemurs vestligste halvpille, set 
mod sydvest (s. 893). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Westernmost half-pier of the northern nave wall, looking 
south west. 
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alderen, da sideskibets langmur fik brudt arkader 
til den †nordre tilbygning (s. 915). Blev pillerne 
realiseret, er de fjernet før 1862 (fig. 36a, f-g, i).
 Mod midtskibet blev enderne af den nordre 
højkirkemur yderligere afsluttet af et treledet søj-
lebundt, placeret op mod skibets øst- og vestgavl. 
Det vestre strækker sig op over underkanten af 
blændingsfelterne øverst på højkirkemuren, hvor 
det krones af et simpelt kragbånd af to diagonale 
skifter (fig. 39). Den øvre del af bundtet blev re-
konstrueret ved restaureringen 1971-72, hvor det 
blot var bevaret i ca. 2 m’s højde. (s. 933-34). På 
baggrund af behugninger i midtskibets vestgavl 

 Hvælv. Hvert af skibets tolv fag dækkes af et 
krydshvælv med let puklede halvstenskapper med 
sildebensmurede rygninger. Alle er opført over 
vægforlæg, dog er den præcise tilslutning til den 
forsvundne østgavl uvis. Ved korets tilkomst o. 
1420 blev gavlen nedrevet ud for alle tre skibe og 
reduceret til gjordbuer. Disse er siden blevet skjult 
af en kraftig forstærkningsbue, der formentlig blev 
opsat ved restaureringen 1870-71 (s. 929 ff.).
 Mod loftet ender flere hvælvlommer i en 
snæver mørtelflade, der skråner let mod et lille 
retkantet svikkelhul i kappernes nederste del; 
hullerne er lukket mod kirkerummet (fig. 45). I 
midtskibets 2. fag fra øst har østkappen desuden 
et stort cirkulært, nu tilmuret, hul (fig. 31). til-
svarende huller kendes fra samtidige kirker i både 
ind- og udland og må ses i relation til liturgien 
ved Kristi Himmelfart; en fynsk parallel ses i As-
sens Vor Frue (DK Odense 2475).
 Halvstensribberne, der overvejende er samlet 
om en stor firsidet slutsten, har tilspidset profil, 
der genfindes i de ligeledes halvstensbrede gjord-
buer, som i midtskibet udspringer fra en kampe-
stenskonsol. 1862 gengives midtskibskonsollerne 
med ensartede karnisprofiler, formentlig udført i 
puds (fig. 36f), ligesom det kan være tilfældet for 
de nordre midtskibspillers kragbånd (s. 893-94). 
Disse konsoller, hvis etableringstidspunkt ikke 
kendes, blev ved restaureringen 1870-71 erstattet 
af hver sin modellerede ansigtsmaske (jf. s. 932).
 I sideskibene er den overvejende del af gjord-
buerne afsluttet af en kalkstenkonsol, der både 
ses på ydervægge og arkadepiller (s. 896 ff.). Mod 
nord er flere af disse i ydermuren sluttet til søj-
lebundter, der danner pendant til arkadepillernes 
halvpillerne (fig. 31, 40, 46). Gavlhjørnerne har 
søjlebundter med hver tre led, med undtagelse af 
det nordøstre, hvori der blot er en trekvartstav. I 
langmuren markerer et treledet søjlebundt ligele-
des sammenstødet mellem langhusets 4. og 5. fag 
fra øst. I deres nuværende form stammer de fra 
restaureringen 1908-10, da der under sideskibets 
gulv blev fundet rester af oprindelige søjlebundter 
(s. 933).182 om bundterne blev opgivet undervejs 
i byggeriet eller er blevet nedhugget er uvist, lige-
som det ikke vides, om de har markeret alle fag i 
sideskibet. Muligvis blev de ødelagt i senmiddel-

Fig. 42-43. Højkirkemurenes piller. Planer og opstalter. 
1:50. Målt af trine Vogelius 2014, tegnet af thomas 
Bertelsen 2014. 42. Nordre højkirkemurs vestligste 
pille. 43. Søndre højkirkemurs vestligste pille (s. 893-
94). – Piers of the nave walls. 42. Westernmost pier of north-
ern nave wall. Plan and elevation. 43. Westernmost pier of 
southern nave wall. Plan and elevation.
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ribbes nedre del manglede. om ribben blev etab-
leret på baggrund af oprindelige spor, vides ikke. 
 I sideskibene, under gjordbuernes sammenstød 
med ydermure og midtskibspiller, er der indsat næ-
sten kvadratiske konsoller af kalksten, 30×30 cm, 
hvori der er udhugget i alt 18 hoveder, som i flere 
tilfælde er karikerende eller ligefrem groteske; over 
halvpillerne i nordre sideskib fremstår konsollerne 
nærmest som et kapitæl (fig. 48-49).183

 Hovederne er ikke, som man ellers ser, skulpteret 
fri af stenen, men er ‘gravet’ ud af den. to konsoller 
blev fornyet 1870-71, da de fleste andre fik en hård 
afrensning og afretning, som heller ikke har efter-
ladt mere end ubetydelige spor efter bemaling.18

 Hovederne beskrives her begyndende i nordre 
sideskibs sydside fra øst (1-5), fortsættende i nord-
siden fra vest (6-9), derpå i søndre sideskibs sydside 
fra vest (10-14) og i nordsiden fra øst (14-18).

må det antages, at de da manglende partier er ble-
vet nedhugget; hvornår dette skete, vides ikke.
 I midtskibets nordøstre hjørne blev de nederste 
skifter af en tilsvarende pille fremdraget 1971-72 
(fig. 326). Pillestumpens overkant var placeret 
umiddelbart under gulvet, der oprindelig har lig-
get ca. 1 m lavere (jf. s. 893), og den må tidligere 
have været synlig. Da der på højkirkemurens til-
stødende halvpille ikke er spor efter en eventuel 
nedhugning, er det sandsynligt, at denne pille 
blev opgivet undervejs i byggeriet.
 Hjørnepillerne mangler i midtskibets sydside, 
hvor det vestligste hvælvfags sydvestre ribbe dog 
er forlænget ned i højde med arkadepillernes krag-
bånd med retkantede bindere, diagonalt indmuret 
i hjørnet (fig. 39). Som søjlebundtet i midtskibets 
nordvestre hjørne må også denne detalje tilskrives 
restaureringen 1971-72, hvorunder den forlængede 

Fig. 44. udsnit af skibets højkirkemure med rester af højtsiddende spidsbueblændinger (s. 894). Foto M. Macke-
prang o. 1910. I NM.– Detail of nave walls with remains of high-lying pointed-arch recesses. 
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Fig. 45. Hvælvlomme mellem 3. og 4. fag fra øst i skibets midtskib, set fra loftet mod nordvest (s. 895). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Vault space between third and fourth bay from the east in the central aisle of the nave, 
seen from the ceiling towards the north west. 
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Fig. 46. Nordre sideskibs indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of northern side-aisle looking east. 
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Fig. 47. Søndre sideskibs indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of southern side-aisle looking west.
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kantet næse og lokket fuldskæg. 3) (Fig. 48.3), 
narrehoved(?), spidsovalt og hætteklædt, med ind-
trukne kinder og dobbelthager, der kan antyde 

 1) (Fig. 48.1) 1870-71. et bredt mandshoved 
med pagehår og kort fuldskæg. 2) (Fig. 48.2), 
Kristushoved med smal korsglorie, lukkede øjne, 

Fig. 48. Hovedrelieffer i nordre sideskib. 1-5. Sydsiden (s. 900-01). 6-9. Nordsiden (s. 901-02). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Main reliefs in the northern side-aisle. 1-5. South. 6-9. North.
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(som nr. 14). 6) (Fig. 48.6), en burlesk, rundkindet 
og grinende mand. Han er skægløs og har en hue 
ned om ørerne. 7) (Fig. 48.7), konge(?) med kort 

et grin. 4) (Fig. 48.4), skægløs yngling med kort, 
stridt hår og et lille smil. 5) (Fig. 48.5), mands-
hoved med pagehår, hængemund og ditto skæg 

Fig. 49. Hovedrelieffer i søndre sideskib 10-14. Sydsiden (s. 902). 15-18. Nordsiden (s. 902). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Main reliefs in the southern side-aisle.10-14. South. 15-18. North.
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 Arkitektoniske hoveder kendes siden 1100-tal-
let og blev fra 1200-tallet udbredt som hvælvkon-
soller i den gotiske arkitektur,187 dog ikke så meget 
i Danmark, hvor den porøse kridtsten er uegnet 
til skulptur. De tidligste er af importeret kalksten 
og findes i Ribe Domkirke, dels fra o. 1225-50, 
dels fra begyndelsen af 1300-tallet (DK Ribe 254-
59, 278-79). Fra de nedrevne tiggermunkekirker 
i odense og Svendborg er der i Nationalmuseet 
bevaret udmærkede, dekorerede hvælvkonsoller, 
men her spiller hoveder kun en underordnet rolle. 
På Sjælland kan nævnes gode eksempler af kalk-
sten i Køge Skt. Nikolaj Kirkes tårn fra o. 1300-
25 (DK KbhAmt 173) og i Slagelse Skt. Peders 
Kirke o. 1375 (DK Sorø 224-25). en lige så klar og 
tidsmæssigt endnu nærmere parallel findes i Ron-
neby Kirke i Blekinge (SvK 33, 44-45).188

 Korets plan og opbygning. til skibet er sluttet et 
jævnbredt, ligeledes pseudobasilikalt kor på to fag 
med ret østgavl, der blev indviet 1428 (jf. s. 836). 
Herved blev kirken fuldendt som et ubrudt lang-
hus på i alt seks fag (fig. 31). Både i sideskibe og 
midtskib er fagene rektangulære.
 Ved opførelsen af koret blev skibets østgavl 
nedrevet, og mod kirkerummet er kun dens øst-
hjørner levnet som korte murpiller, der skaber et 
mindre ophold i sideskibenes ydermure (jf. s. 880-
81). Fremspringene udlignes dog i høj grad af, at 
korets sideskibsmure og østgavl indvendig har en 
bred og dyb niche i hvert fag, der efterlader mur-
stykkerne ud for hvælvsammenstødene som ind-
vendige stræbepiller. Denne særegne løsning må 
tilskrives påvirkning fra den sydlige Østersøkyst 
(s. 913-14). 
 I murene er der ikke spor, der belyser byggeri-
ets organisation, men som i skibet er ydermurene 
rejst før højkirkemurene (s. 882). Fra søndre side-
skibsloft ses, at højkirkemuren er sluttet til en åben 
fortanding i gavlen. Fra loftsrummet iagttages lige-
ledes, at korets højkirkemure er føjet til skibet ved 
en grov behugning af det ældre murværk; mod syd 
indgår der i sammenstødet rester af en formodet 
stræbepille på skibets østgavl (s. 881; fig. 37). 
 Materiale og teknik. Koret er sat af teglsten i mun-
kestensformat, der udvendig blev stærkt omsat 
med tilsvarende sten i krydsskifte ved restaurerin-
gen 1870-71 (s. 929). Kun østgavlen står med stør-

pagehår, ubestemmelig krone, hængemund samt 
næserynker og et kort tvedelt fuldskæg. Svage spor 
af rødbrunt. 8) (Fig. 48.8), måske et kvindehoved, 
aflangt med opsats, øjnene er næppe angivet, og 
munden er bare en ridse. 9) (Fig. 48.9), måske et 
kvindehoved, dronning(?), aflangt med krone-
lignende hovedbeklædning, der danner to ræk-
ker firkanter. Ansigtet som nr. 7. 10) (Fig. 49.10), 
formentlig mandshoved med udbulende øjne og 
skæv mund. 11) (Fig. 49.11).1870-71, åbenbart 
udført efter nr. 16. 12) (Fig. 49.12), en velnæret 
kvinde med opsat hår og smilende mund. 13) 
(Fig. 49.13), en let smilende, skægløs yngling med 
kort moderigtigt hår og høj glat pande. 14) (Fig. 
49.14), bredt mandshoved med pagehår, hænge-
mund og ditto skæg (som nr. 5). 15) (Fig. 49.15), 
formentligt mandshoved, ægformet med kort hår 
og baret. Øjnene er smalle, munden nedadvendt, 
hageskægget helt kort. 16) (Fig. 49.16), et bredt 
mandshoved, let smilende med hængende bryn 
og kløftet hage. 17) (Fig. 49.17), vistnok en mand 
med hætte, lille ansigt, høj glat pande og en let 
smilende mund. 18) (Fig. 49.18), et smalt mands-
hoved med udbulende øjne og en skæv, indristet 
mund; et øre er formet som en hank.
 De fleste af hovederne er ret brede med skarpe 
grater, andre mere afrundede og vege i formerne 
(nr. 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16 og 18?). Det er derfor 
muligt, at der har været to forskellige stenhug-
gere i arbejde. trods grovheden kan en del træk 
henføres til den såkaldte ‘skønne stil’ i årtierne 
omkring 1400 med dens burgundiske mode.184 
Det gælder de høje glatte pander, kantet af gan-
ske kort hår, ligeledes det tvedelte skæg (nr. 7) og 
måske nogle af hovedtøjerne. 
 Kristusbilledet (nr. 2), der har et sidestykke i nogle 
(ganske vist lidt senere) teglhoveder i Skt. Katrine 
Kirke i Ribe (DK Ribe 711), taler for sig selv som 
‘vera icon’, det sande billede.185 De øvrige, forskel-
ligartede og åbenbart tilfældigt vekslende person-
kategorier og fysiognomier taler imod, at der skulle 
have været noget samlet budskab med udsmyknin-
gen ud over at illustrere skabningens mangfoldig-
hed og underholde beskueren. Det er den samme 
ofte groteske type hoveder, man finder på korsto-
lenes støttesæder (misericordier) f.eks. i Klosterkir-
ken i Horsens (DK Århus 5850 med fig. 319).186
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Fig. 50. Søndre højkirkemurs 2. og 3. fag fra øst der markerer overgangen mellem kor og skib, set 
mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Second and third bays from the east of the southern nave wall, 
marking the transition between chancel and nave, looking south east. 
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 På koret har pillerne dog ikke haft forgænge-
re.189 1862 stod den intakte sydfacade og østgavl 
uden piller, der ved udlægningen blev udeladt til 
fordel for de indvendige piller, der opstod mellem 
ydermurenes store nicher (s. 909-11, fig. 36a).
 Korets sidemure og gavl har en høj, let frem-
springende sokkel med karnisprofilerede form-
sten, hvorover der mod øst løber en firkløverfrise. 
Begge stammer i deres nuværende form fra 1858, 
hvor der indkøbtes ‘Cirat Steen’ fra Frederikshøj 
teglværk til østgavlens istandsættelse.84 Dog eksi-
sterede i hvert fald frisen allerede i 1830’erne, og 
den nuværende repræsenterer formentlig blot en 
rekonstruktion (fig. 51); dette gælder formentlig 
også soklen. 1862 strakte frisen sig også over ko-
rets sydfacade, hvor den er nedtaget ved den om-
fattende udskiftning af facadesten, der blev udført 
1870-71 (fig. 36e). 
 Murene afsluttes som skibets af en falsgesims 
over fladbuefrise fra restaureringen 1870-71 (s. 
886, 929; fig. 30). om frisen har rod i oprinde-
lige forhold, er uvist, men 1862 havde sydfacaden 
blot falsgesims (fig. 36e). Mod øst krones gavlen 
af en høj og bred blændingsdekoreret gavltrekant, 
der omfatter alle tre skibe (s. 906-09; fig. 52). 
 Døre. en snæver indgang vestligst i søndre si-
deskibs østligste fag blev etableret 1870-71 (fig. 
30). Den enkle retkantede indgang har udvendig 
granittrappe. to tilsvarende døre blev samtidig 
etableret i dels nordre sideskibs nyopførte nord-
mur, ud for 2. fag fra øst, i dels nordre sideskibs 
østgavl. Denne indgang, der leder til en ældre 
fyrkælder under koret, har støbt kælderhals (fig. 
52, 79). 
 †Døre. Adgangen i korets sydside har flere for-
gængere. Den nuværende har erstattet en ældre 
indgang, ligeledes med udvendig trappe, der 1862 
var placeret midt for samme fag (fig. 36e). Døren, 
der var indrammet af en bort og kronet af enkel 
baldakin, eksisterede 1855 og var muligvis etab-
leret i 1800-tallets første del (fig. 62). Denne af-
løste en dør, der i 1700-tallets slutning var indsat 
i samme murs 2. fag fra øst (fig. 86). Muligvis blev 
denne indgang etableret 1691, da der blevet slået 
et dørhul i koret.18 en ligeledes enkel forgænger 
til østgavlens kældernedgang blev etableret sam-
tidig med fyrkælderen i 1858 (fig. 36b).190 

re oprindelige facadepartier af røde sten iblandet 
spredte mørkbrændte bindere, lagt i uregelmæssigt 
munkeskifte (fig. 52). tilsvarende murværk ses fra 
loftet på højkirkemurene og østgavlens inderside, 
hvor der dog kun undtagelsesvist indgår mørkere 
bindere. Fugningen er her udført med primært 
skarpryggede profiler (fig. 38, 54). over hvælvet 
brydes murene af adskillige stilladshuller, der tidli-
gere også kan have domineret facaderne. Således 
lukkede murermester Knudsen for 4 mark og 8 
skilling messeklokkespirets bomhuller i 1841.84

 Korets sideskibe. Ligesom skibet fik koret 1870-
71 tilføjet fagdelende stræbepiller. På hver si-
deskibsmur blev rejst en pille i sammenstødet 
mellem de to hvælvfag, mens østhjørnerne fik 
diagonalt placerede piller; alle identiske med de 
samtidige piller på skibet (jf. s. 882-83, fig. 31, 52). 

Fig. 51. Skitse af korets østgavl (s. 906-09), pille i skibet 
(s. 893-94) samt skjoldbueblænding i skibets højkirke-
mur (s. 894). Høyens notesbog 8, 1830’erne. I NM. – 
Sketch of east gable of chancel, pier in the nave and wall-rib 
recess in the nave wall.
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Fig. 52. Korets østgavl set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – East gable of chancel seen from the east. 
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på hver side af et samtidigt messeklokkespir, der 
rejser sig over langhusets kip (s. 906-09). Blændin-
gerne er kantede af halvstensfals med affasning. 
 Gavlens blændinger står i så lavt relief, at de dår-
ligt anes, og det må have været hensigten, at de 
skulle fremhæves. Dette var tilfældet o. 1870, da 
dekorationens enkeltelementer stod hvidtede (fig. 
29).
 1855 var højblændingerne gennembrudt af to 
glugger, der 1862 var suppleret med yderligere to 
glugger yderst på gavltrekantens nedre del; alle 
lukket med sprossede rammer (fig. 36b, 62). Åb-
ningerne, der i gavlens inderside kan fastslås at 
være sekundære, er siden blændet. 
 Den detaljerige dekoration med indlagte fir-
kløversten er usædvanlig på dansk grund men 
har en parallel i Holbæk †Franciskanerkloster-
kirkes nordre sideskib, hvis vestgavl havde firklø-
versten ordnet i dels bånd, dels korsform (DK 
Holbæk 2843 ff.).191

 Østgavlen krones af et højt, ottekantet messe-
klokkespir, der rider over den brede gavltrekant 
(fig. 52-53). Det slanke murede tårn er mod øst 
ført ned langs gavltrekantens yderside, hvor det 
afsluttes af en mangefalset konsol, mens dets ve-
stre del er fæstnet på gavltrekantens inderside. 
under taget hviler tårnets nedre del her på to 
kraftige piller, der støtter på gavlens murkrone 
(fig. 54). Imellem pillerne, der er forbundet af et 
fladbuestik, er der udsyn op i tårnets snævre indre, 
muret som en skakt med halvcirkulært snit (fig. 
55). Herigennem har klokkerebet været ført ned 
til kirkerummet via et †rebhul i et korhvælv.192 
 De otte smalle facader brydes hver af en lille 
cirkelblænding over et omløbende dobbelt sav-
skifte. Øverst afsluttes murene af en kraftig tre-
leddet falsgesims, formentlig en ommuring fra 
nyere tid. I østfacaden var der 1862 flere min-
dre firsidede huller, som formentlig blev blændet 
1870-71; en jernstøtte mellem overdel og skibets 
kip kan ved samme tid være opsat (fig. 79).193 
 Det snævre, velbevarede tårn har adskillige pa-
ralleller på Fyn, hvor det i senmiddelalderen var 

 Vinduer. I sidemurene har hvert fag et spids-
buet vindue; i de to østligste fag er der desuden 
et gavlvindue, der flankerer et højt vindue mod 
midtskibet (s. 909). Som skibets vinduer er korets 
sideskibsvinduer indsat ved restaureringen 1870-
71, hvor de nordre blev etablerede i den nyop-
førte ydermur, der blev rejst efter nedrivningen 
af †tilbygningerne (s. 915 ff., 929). Vinduerne er 
identiske med skibets, dog er den yderste fals mod 
øst erstattet af en affasning i facaden, der også lø-
ber om de to vinduers indvendige ufalsede niche. 
 Vinduerne erstattede mod syd og øst ældre 
†vinduer, der delvis kan repræsentere oprinde-
lige forhold (fig. 36a-c, e). 1862 havde sydfaca-
den to vinduer med styltet spidsbuestik, hvoraf 
det vestre, der var gennemløbende og kantet af 
en retkant i facaden, var lavere placeret end det 
østre, der havde profileret fals. Dette sidstnævnte 
vindue var meget lavt, hvilket må tillægges hen-
syn til en sekundær dør nedenunder (jf. s. 904). 
På samme tid havde østgavlen to spidsbuevinduer 
indfattet af profilerede false; det søndre var på-
faldende lavt og formentlig forkortet. Muligvis 
var disse to vinduer oprindelige, mens sydmurens 
varierede vinduer med styltede stik snarere re-
præsenterer en senmiddelalderlig ommuring. 
 Midtskibet har mod øst en høj og bred gavltre-
kant, der strækker sig i hele langhusets bredde 
og omfatter alle tre skibe (fig. 52). Den er kantet 
af 18 brynede og hulteglsbelagte kamtakker, der 
1870-71 erstattede en lav glat kam, der eksiste-
rede i 1830’erne (fig. 51).
 Gavlfeltet har en usædvanlig og detaljerig de-
koration, der over gavlfoden udspringer fra en 
firkløverfrise. Formstenene blev som gavlfeltets 
øvrige udskiftet 1858 men følger formentlig op-
rindelige forhold (jf. s. 904). umiddelbart over 
løber en glat båndblænding; begge bånd brydes 
af det høje midtskibsvindue. 
 Det centrale gavlfelt domineres af to store la-
tinske kors i lavt relief. enden på hver korsarm 
er som korsskæringen markeret af et kvadratisk 
firkløverfelt. På gavlfeltets øvre del følger en 
glat båndblænding, hvis ender danner et lodret 
knæk, ligeledes afsluttet af firkløverfelt. Denne 
båndblænding omslutter to højblændinger med 
spidsbuet halvstensstik i gavlspidsen, arrangeret 

Fig. 53. Messeklokkespiret set fra tårnets klokkestok-
værk (s. 906-09). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Belfry 
spire seen from the belfry floor of the tower. 
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Fig. 54. Indersiden af korets østgavl med støttepiller til messeklokkespiret, set fra loftet mod øst (s. 906). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Inside of the east gable of the chancel with buttresses to the belfry spire, seen from 
the ceiling looking east. 
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dig. På denne tid var lysningens nedre tredjedel 
blændet.194 
 Indre. Sidemure og østgavl har i hvert fag en 
bred og dyb blænding, der efterlader murværket 
ud for hvælvsammenstødene som indvendige 
stræbepiller (fig. 31, 57). Den karakteristiske dis-
ponering, der har sikret helt glatte facader, må til-
lægges bygningskulturel indflydelse fra den sydlige 
østersøkyst; herhjemme har motivet dog kun få 
paralleller (s. 913-14). 
 Mod syd er blændingernes oprindelige dybde 
på ca. 90 cm formindsket med en skalmur ved re-
staureringen 1870-71, hvor de to modstående, der 

udbredt at mure messeklokkespir over kirkernes 
østgavle, eksempelvis købstadskirken i Kerte-
minde (DK Odense 1926) samt Mesinge (odense 
Amt).
 Vindue. Gavlen har et bredt og højt spidsbue-
vindue fra restaureringen 1870-71, der form-
mæssigt er identisk med de samtidige flankerende 
sideskibsvinduer (s. 906; fig. 52). 
 †Vindue. Vinduet har erstattet et ældre vindue, 
der 1862 havde profileret kantning svarende til 
sideskibenes flankerende og antagelig oprindeli-
ge østvinduer (s. 906, fig. 36a-b). I modsætning til 
disse to var midtskibsvinduet dog ufalset indven-

Fig. 55. Messeklokkespirets indre, set mod murkronen (s. 906). Foto Arnold Mikkel-
sen 2013. Interior of belfry spire, seen towards the battlement.
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Fig. 56. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of church looking east.
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(s. 930-32). Disse buer har i høj grad sløret den 
uheldige overgang men samtidig skabt et uhen-
sigtsmæssigt ophold i langhuset.
 Ligesom i midtskibet krones hver arkade mod 
midtskibet af en bredt skjoldbueformet blænding, 
der udfylder hvælvenes skjoldbuefelter (fig. 32, 
34, 50). De spidsbuede bueslag har dobbelt fals 
med affaset kant. 
 Hvælv. Korets seks fag dækkes hver af et kryds-
hvælv, der i konstruktion og form svarer til skibets 
(s. 895). I koret er hvælvenes toppunkter place-
ret højere, da fagene er større. Kapper, ribber og 
gjordbuer udspringer direkte fra murene, dog er 
de østligste ribber i alle tre skibe ført til gulvet; 
omkring de østre halvpiller medfører denne de-
talje, at pillen har fem falsede profiler mod både 
midt- og sideskib. 1862 udsprang gjordbuerne i 
midtskibet fra karnisprofilerede konsoller, der på 
samme tid eksisterede i skibets midtskib (fig. 36f ). 
Konsollerne, der formentlig var udført i puds, blev 
fjernet ved restaureringen 1870-71; tidspunktet 
for deres etablering kendes ikke (s. 895).
 Langhusets arkitektoniske relationer. Nyborg Vor 
Frue hører til en snæver gruppe af større kirker i 
Danmark, der blev opført i årtierne o. 1400. Ar-
kitektonisk er bygningen påvirket af den gotiske 
teglstenskunst, der fra 1200-tallets slutning blev 
udviklet i hansebyerne langs den sydlige Øster-
søkyst, og på Fyn navnlig øvede indflydelse på 
odense Skt. Knud (DK Odense 228 ff.). 
 I relation til skibet er det også på Fyn, at de 
nærmeste arkitektoniske slægtninge til kirken skal 
søges. Arkadernes ottekantede piller har nære pa-
ralleller i dels odense †Franciskanerklosterkirke, 
indviet 1343 (DK Odense 1791 ff.), dels Svend-
borg †Franciskanerklosterkirke, indviet 1361 (DK 
Svendborg 557). også i disse kirker er sideskibenes 
hvælvfag markeret af profilerede søjlebundter, der 
tilfører bygningsafsnittene et højt kultiveret ud-
tryk.
 Formgivningen er dog knap så detaljerig i 
Nyborg, hvor søjlebundterne tilmed kun fandt 
plads i skibets nordside (s. 895-96). I det søndre 
sideskib blev de udeladt, hvilket antyder en for-
enkling af det formmæssige standpunkt. For-
mentlig satte denne bevægelse allerede ind under 
færdiggørelsen af den nordre højkirkemur, idet 

har været gennembrudt af arkader til langhusets 
nordre †tilbygning (s. 915), blev genetableret med 
tilsvarende dybde. Herunder blev sideskibsblæn-
dinger desuden kantet med en trekvartrundstav, 
der oprindelig stod i blank mur.195 Denne detal-
jering byggede delvis på oprindeligt forlæg, idet 
flere blændinger allerede 1862 stod med profile-
rede vanger (fig. 36a, h); partier af denne ældre 
kantning kan være bevaret. De tre østvendte gavl-
blændinger har oprindelig dybde på ca. 110 cm.
 Blændingerne i korsideskibene dækkes af et 
dybt spidsbuestik, som mod loftet er udført af 
bindere, og således sat som helstensstik (fig. 330). 
Derved adskiller de sig fra kormidtskibets langt 
højere østblænding, der dækkes af et meget smalt, 
rektangulært krydshvælv over vægforlæg; mod 
nord og syd danner de sammenklemte skjoldbuer 
stejle spidsbuer (fig. 58). Halvstensribberne har 
som langhusets øvrige tilspidset profil og mødes 
i en kvadratisk slutsten. De vestre ribber udgår 
fra væggene fra små rå granitsten, der ligesom i 
skibet kan være tiltænkt en konsol i puds (jf. s. 
895). Den spidsbuede gjordbue, der formmæs-
sigt er identisk med hvælvribberne, strækker sig 
ned til gulvet langs gavlens halvpiller (fig. 56, 58). 
Den elegante overhvælvede vægblænding, hvortil 
der kun kendes få hjemlige paralleller (s. 914), må 
ses som en særlig markering af højalteret i korets 
østligste midtskibsfag (s. 955-56) og er i høj grad 
en grundsten i bygningsafsnittets højt kultiverede 
udtryk. 
 Hvert af korets to midtskibsfag er forbundet 
med sideskibsfagene ved en spidsbuet arkade i 
højkirkemuren (fig. 56). I hver side hviler bue-
slagene på en pille foruden en halvpille mod 
dels østgavlen, dels skibets østligste halvpille, alle 
uden sokkel (fig. 59, 329).196 Piller og bueslag, der 
glider ud i ét, er profilerede med tre trekvart-
stave med vekslende rundet og tilspidset profil; 
de profilerede led står i blank mur (fig. 50, 60). 
Den varierede formgivning i forhold til pillerne 
i skibet medfører, at de sammenbyggede halvpil-
ler i overgangen mellem de to bygningsafsnit har 
stærk irregulær form. Formentlig ved restaure-
ringen 1870-71 blev der herudfor rejst en for-
stærkningsbue i alle tre skibe til støtte for hvæl-
venes gjordbuer i overgangen mellem kor og skib 
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 Det overordnede slægtskab med Køge kommer 
yderligere til udtryk i de to skibes pseudobasi-
likale opbygning, hvor udeladelsen af højkirke-
vinduer efterlader midtskibet i mørke. Den ka-
rakteristiske disponering genfindes i flere andre 
danske langhuse fra 1300-tallet, således også i 
Næstved Skt. Peder (DK Præstø 73 ff.) og Slagelse 
Skt. Mikkel (DK Sorø 188 ff.), hvormed Nyborg 
dog kun har overordnede fællestræk. Karakteri-
stisk for de tre sjællandske langhuse er således, at 
deres tre skibe udvendig markeres af et ophold i 

et søjlebundt i midtskibets nordøstre hjørne al-
lerede blev opgivet under byggeriet. På denne 
baggrund kan skibet tillægges en yngre datering 
end de to fynske paralleller, muligvis o. 1375.197

 også i Køge Skt. Nikolaj blev langhuset i 
1300-tallets sidste årtier rejst med ottekantede 
piller, der formmæssigt har mindelser om Ny-
borg (DK KbhAmt 178 ff.).198 I detaljering over-
gås denne dog langt af den større købstadskirke 
i Køge, hvor enkelte af højkirkemurenes skjold-
bueblændinger dog danner paralleller.

Fig. 57. Vægblændinger i det østligste fag af korets søndre sideskib, set mod sydøst (s. 
909-11). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall recesses in the easternmost bay of the south 
side-aisle of the chancel, looking south east. 
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delt af tre spidsbuede højblændinger på højkirke-
murene (DK Præstø 79). 
 Nyborg Vor Frues kor står i højere grad som en 
ener i dansk teglstensgotik, men nære paralleller 
ses dog til det kultiverede bygningsafsnits udlæg-
ningsprincip. Korets karakteristiske planløsning 

tagfladerne, hvorimod Nyborg har skibet dækket 
af ét vældigt sadeltag. Det samtidige kor i Næst-
ved, der må betragtes som en af Danmarks for-
nemmeste repræsentanter for 1300-tallets gotiske 
teglstenskunst, har dog svarende til Nyborg Vor 
Frue også brede skjoldbueblændinger underind-

Fig. 58. Midtskibets østligste hvælv set mod nordøst (s. 911). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Eastern most vault of nave looking north east. 
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kirkebyggeri ved de tagformede spidsbuevinduer, 
der netop genfindes i de tre skånske kirker; denne 
iøjnefaldende detaljering er dog fraværende i de af 
Nyborg-korets vinduer, hvis oprindelige formgiv-
ning menes kendt (s. 906, 909)
 Heller ikke i detaljer har Nyborg Vor Frues 
kultiverede kor mange hjemlige slægtninge. I det 
indre har de elegante arkader, der ubrudt kan-
tes af flerfalsede formsten, få paralleller, men ses 
tilsvarende i Slagelse Skt. Mikkel (DK Sorø 188 
ff.). en af bygningsafsnittets fornemmeste detal-
jer, østgavlens hvælvede vægblænding, genfindes 
yderligere i Køge Skt. Nikolaj, hvor tårnrummets 
vægblændinger dækkes af lignende hvælv (DK 
KbhAmt 190 f.). Mens de beslægtede træk i disse 
to kirker stammer fra 1300-tallets begyndelse, blev 
tilsvarende hvælvede nicher i Slesvig Domkirkes 
ydre søndre sideskib etableret i 1400-tallets første 
del og dermed på samme tid, som koret i Nyborg 
stod under opførelse.201 Her er de fire hvælvede 
nicher ligeledes adskilt af svære indvendige stræbe-
piller, der sikrede, at facaderne kunne holdes glatte. 

med indvendige stræbepiller er usædvanligt i Dan-
mark, men genfindes i Skåne, hvor koret i køb-
stadskirkerne i Skanør og Falsterbo foruden ski-
bet i Fru Alstad er udlagt efter samme princip, der 
sikrede, at facaderne kunne holdes glatte.199 Det 
arkitektoniske udgangspunkt for disse tre kirker er 
utvivlsomt hentet fra området omkring Stralsund 
på den sydlige Østersøkyst, hvor hansebyens store 
Mariakirke stod under opførelse mellem ca. 1380 
og 1400-tallets første årtier.200 Foruden de indven-
dige stræbepiller karakteriseres dette betydelige 

Fig. 60. Nordre højkirkemurs 2. pille fra øst (s. 911). 
Plan. 1:50. Målt af trine Vogelius 2014, tegnet af 
thomas Bertelsen 2014. – Second pier from east in north-
ern nave wall. Plan.

Fig. 59. Langhusets nordøstligste pille efter frilægning af de nederste skifter (s. 911), 
set mod øst. Foto Morten Aaman Sørensen 1971. – Northeasternmost pillar of nave after 
exposure of the lowest courses, looking east.
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tets etapevise opførelse fremgår tydeligst af dets 
østligste tredjedel, som har udgjort en †korsarm 
med kvadratisk plan og diagonale hjørnestræbe-
piller, ret ud for skibets 2. fag fra øst. tilbygningens 
vestre to tredjedele må ligeledes have repræsente-
ret to særskilte byggefaser. Dette antydes af vari-
erede vinduesformer men fremgår ikke mindst af, 
at denne del af tilbygningens langmur var udlagt 
med en sydlig forskydning på ca. 45 cm i forhold 
til den østligste †korsarms sydside. Herved opstod 
der en forskydning af facadeplanet, der ved sam-
menlægningen skabte problemer for etableringen 
af en retlinjet murkrone (s. 916); var tilbygningen 
alene rejst i disse to faser, ville murflugten utvivl-
somt være blevet afstemt. Denne uregelmæssighed 
må tillægges, at tilbygningens vestligste tredjedel, 
ligesom den østligste tredjedel, har udgjort en selv-
stændig †korsarm; sammenbygningen til det tre 
fag lange bygningsafsnit blev dermed først realise-
ret ved rejsningen af en forbindelsesmur, hvis østre 
ende blev ført op mod den ældre †korsarms stræ-

†SeNMIDDeLALDeRLIGe tILFØJeLSeR

til langhusets nord- og sydside har der stødt en 
lang †tilbygning, der blev stærkt reduceret ved re-
staureringen 1870-71 (s. 929). Herunder blev der 
kun levnet ubetydelige og ikke synlige rester af 
de ældre bygningsafsnits ydermure, og det over-
ordnede kendskab til dem bygger primært på op-
målinger fra 1862 (fig. 36a-i). Med udgangspunkt 
heri kan det dog fastslås, at begge †tilbygninger 
har indeholdt flere byggefaser og har haft rod i 
oprindelige †korsarme. ud fra arkitektoniske 
træk må de være fuldført i senmiddelalderen. Jf. 
s. 843 må Steen Basses Kapel, der indgår i den 
søndre †tilbygning ud for skibet, være rejst end-
nu før koret tilkom.202 Yderligere kan det ikke 
ubetinget afvises, at Christian III forestod en del 
af den nordre tilbygning i 1550, men formentlig 
blev den fuldført noget tidligere.203 
 †Søndre tilbygning var placeret ud for skibets tre 
vestligste fag (fig. 36a-b, d-e, h). Bygningsafsnit-

Fig. 61. Forstyrrelse i nordre sideskibs facade efter borthugget mur mellem nordre †tilbygnings 4. og 5. fag fra øst, 
set fra loftet mod sydvest (s. 918-19). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interruption in the facade of the north side-aisle 
from wall cut away between fourth and fifth bay from the east of the northern †extention, seen from the ceiling looking south west.
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reduktionen afsluttet af et vingetegltækket skrå-
tag under falsgesims. Mod syd var pillerne un-
der murkronen forbundet med en dobbeltfalset 
kurvehanksbue, der udlignede facadespringet i 
tilbygningens sammenbyggede langmur (s. 915). 
Den særprægede løsning må ses i direkte tilknyt-
ning til etableringen af et langt øst-vestgående 
sadeltag, der dækkede tilbygningen i dens fulde 
længde. 
 1862 var sydmuren afsluttet af en falsgesims, 
der mod øst og vest var sluttet til en gavltrekant 
med glat vingeteglbelagt kam. Begge gavlfelter 
var udekorerede, dog havde det vestre et stort 
fladbuet vindue med sprosset ramme. om disse 

bepille. I hvilken rækkefølge de ældre †korsarme 
er tilkommet, kan ikke afgøres med sikkerhed. 
 Murene var udført af teglsten, der i tilbygnin-
gens vestligste to tredjedele rejste sig over funda-
mentets øverste synlige skifte. Hver gavl havde 
et spidsbuet vindue foruden tre i sydmuren, ét i 
hvert fag. Manglende false antyder, at flere vin-
duer var omdannet forud for tilbygningens re-
duktion, men alle kan da have indeholdt partier 
af oprindelige vinduer. en snæver retkantet dør 
umiddelbart under sydmurens vestlige vindue var 
formentlig sekundær.
 De diagonale stræbepiller på den ældre †kors-
arm i tilbygningens østligste del var forud for 

Fig. 62. Prospekt af kirken set fra sydøst. tegnet af Burman Becker 1855. I KB. – View 
of the church from the south east.
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tidligere have været opdelt i tre afsnit; denne op-
deling må dog efter alt at dømme være opgivet 
senest i 1700-tallets begyndelse. 
 Hvert fag var dækket af et krydshvælv. I de op-
rindelige †korsarme hvilede de på falsede hjør-
nepiller, der angiver, at hvælvslagningen her blev 
realiseret, mens to ældre bygningsafsnit endnu 
havde bevaret alle ydermure; om disse hvælv var 
primære, eller som pillerne antyder, sekundære, 
er uvist.205 I tilbygningens yngre midterfag, der 
var indskudt mellem de to ældre †korsarme, hvi-
lede hvælvet over vægforlæg. 
 Den søndre tilbygning kan knyttes til flere for-
skellige navne, der henviser til tidligere funktio-

gavltrekanters alder vides intet, men tilsvarende 
den nordre tilbygnings gavltrekanter, kunne de 
meget vel være tilkommet endnu i middelalderen 
(s. 918). Herved er det langsgående sadeltag for-
mentlig etableret straks efter sammenbygningen 
af de to separate †korsarme (s. 915), der tidligere 
må formodes at have stået med separate sadeltage, 
anlagt vinkelret på langhuset.
 Forud for restaureringen 1870-71 var tilbyg-
ningens indre forbundet med den øvrige kirke 
ved tre spidsbuede arkader, én i hvert af det tilstø-
dende sideskibs tre vestligste fag.204 tilbygningen 
var da samlet til ét stort rum, forbundet af arkader 
i de to yderste †korsarmes sidemure, men kan 

Fig. 63. Prospekt af kirken set fra sydvest. tegnet af Burman Becker 1855. I KB. 
– View of the church from the south west.
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øst (fig. 86). Denne indgang var blændet 1862, 
men muligvis eksisterede den endnu 1857, hvor 
der herudfor blev rejst et †sprøjtehus mod tilbyg-
ningens nordmur (s. 877-78). 
 De diagonale stræbepiller på den ældre †kor-
sarm ud for tilbygningens 4. fag fra øst havde 
forud for reduktionen hver en skrå afsætning på 
fronten samt skråtag under gesimsen, alt belagt 
med vingetegl.
 Nordmuren var 1862 kronet af en falsgesims og 
tilbygningen afsluttet af et øst-vestgående sadeltag, 
hvis gavltrekanter havde glat vingeteglbelagt kam. 
Mod vest havde gavltrekanten seks cirkelblændin-
ger, ordnet i tre etager, og en smal fladbuet glug 
med sprosset ramme. Mod øst var gavlfeltet rigere 
dekoreret med tre spidsbueblændinger omsluttet 
af en rektangelfrise ud for gavlfod og -spids. Ne-
derst i den midterste blænding var indsat en flad-
buet glug med sprosset ramme. Blændingsdeko-
rationen har adskillige paralleller på navnlig Fyn, 
hvor bånd af forsænkede firkanter blev et yndet 
motiv i den sengotiske bygningskunst; tilsvaren-
de dekoration ses eksempelvis i Bogenses søndre 
korsarm fra o. 1455-85 (DK Odense 2118). 
 Da begge gavltrekanter kan henføres til sen-
middelalderen, må tilbygningen da være fuldført 
og forsynet med det lange sadeltag; dette gælder 
utvivlsomt også for den søndre tilbygnings tilsva-
rende tagløsning (s. 917). På denne tid har kirken 
således fremstået med et iøjnefaldende ydre, præ-
get af tre parallelle sadeltage (fig. 29, 35, 62-63). 
Denne karakteristiske tagløsning har i Danmark 
kun få paralleller, men genfindes eksempelvis i 
Drøsselbjerg Kirke (DK Holbæk 1307). Bygnings-
kulturelt må de parallelle sadeltage tillægges ind-
flydelse fra den sydlige Østersøkyst, hvor tilsva-
rende tagløsninger navnlig er udbredte langs den 
polske kyststrækning, eksempelvis ved flere kirker 
i Gdansk.207

 Ligesom den søndre tilbygnings ældre †korsar-
me må ældre †korsarme i den nordre tilbygning 
oprindelig have stået med separate sadeltage på 
tværs af langhuset (s. 917). en båndblænding på 
den vestlige del af tilbygningens nordmur stam-
mer formentlig fra nedtaget gavltrekant (s. 918). 
 Forud for reduktionen var bygningsafsnittets 
indre forbundet med den øvrige kirke ved seks 

ner. tidligst omtales Steen Basses Kapel og Skt. 
Gertruds Kapel, der hver må relatere sig til én 
af de ældre †korsarme; en nærmere stedfæstelse 
heraf er dog ikke mulig (s. 841, 843). 
 †Nordre tilbygning, der var en smule bredere end 
den søndre, strakte sig i hele langhusets længde 
og var som dette på seks fag (fig. 36a-d, f-g, i). 
også denne var opført etapevist, tydeligst udtrykt 
ud for langhusets 4. fag fra øst, hvortil der var 
sluttet en †korsarm med kvadratisk plan og dia-
gonale hjørnestræbepiller. †Korsarmen dannede 
pendant til den lignende †korsarm på skibets 
sydside og har som denne været tilskrevet samme 
byggefase som skibet; dette må afvises (s. 915).206

 uregelmæssigheder i tilbygningens nordfacade 
taler for, at den ligesom den søndre tilbygning 
var etapevist opført fag for fag; den præcise byg-
gerækkefølge kan imidlertid ikke udredes. Dog 
er det givet, at den nævnte †korsarm er ældre 
end de tilstødende fag, der var ført op mod dens 
diagonale stræbepiller. 
 Murene var af teglsten, der på nordfacadens 
østlige del og østgavl var rejst over fundamentets 
øverste synlige skifte. På begge gavle og på det 
vestligste fags nordfacade fandtes en bred frise, 
der placeringsmæssigt svarede til frisen over ko-
rets høje sokkel; som denne var der formentlig 
tale om firkløverfriser. Øverst på nordfacaden af 
den ældre †korsarm ud for langhusets 4. fag fra 
øst var der desuden en båndblænding, der sand-
synligvis må henføres til dekoration i en nedskå-
ret, oprindelig gavltrekant (s. 36c). 
 1862 havde tilbygningen et spidsbuet vindue i 
hver gavl foruden et vindue i hver af nordmurens 
seks fag. Manglende false antyder, at åbningerne 
i vid udstrækning var ommurede, hvilket un-
derstøttes af langmurens fem vestligste vinduer, 
som stod med næsten identiske styltede bueslag. 
I nordmurens 2. fag fra øst har et sådant vindue 
tilmed erstattet et ældre og større spidsbuet vin-
due, hvis ydre kontur kunne anes i facaden (fig. 
36c). 
 under det tilmurede vindue var der på samme 
tid en blændet norddør med fladbuet halvstens-
stik. Indgangen kunne meget vel være oprinde-
lig, hvilket også kan gælde en dør, der i 1700-tal-
lets slutning var placeret i samme murs 5. fag fra 
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 Forud for restaureringen 1870-71 var hvert 
fag dækket af et krydshvælv, der i †korsarmen 
ud for langhusets 4. fag fra øst hvilede på fal-
sede hjørnepiller; hvælvet må her være ind-
sat, før bygningsafsnittet blev forbundet med de 
tilstødende fag. De øvrige hvælv hvilede over 
vægforlæg og var adskilt af brede gjordbuer; var 
tilbygningen oprindelig delt i flere sektioner, må 
disse gjordbuer have været sekundære i forhold 
til hvælvene.208 Antagelig i koret blev der 1971-
72 fundet to ribbesten, hvis forskellige profile-
ring ikke genkendes i langhuset; muligvis stam-
mer de fra den nordre tilbygnings østre del (fig. 
331).209 

spidsbuede arkader, en til hver af langhusets side-
skibsfag, og samlet til ét stort rum. Fra den ældre 
†korsarm ud for langhusets 4. fag fra øst var der 
brudt en arkade i hver sidemur, mens tilbygnin-
gens øvrige fag i højere grad fremstod i ubrudt 
sammenhæng. overgangen mellem flere af disse 
fag var dog op mod sideskibsfacaden markeret af 
korte murpiller, formentlig oprindelige stræbe-
piller, hvortil der kan have stødt mure, der tidli-
gere har opdelt tilbygningen i separate afsnit (s. 
883-84, fig. 36a). Denne deling er dog opgivet 
senest i 1600-tallet, hvor tilbygningen havde sto-
lerækker; muligvis er sammenlægningen udført 
1550 af Christian III.203

Fig. 64. Prospekt af tårnet set fra sydvest. tegnet af Burman Becker 
1855. I KB. – View of the tower from the south west.
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tandsnit foruden en kordongesims dannet af et let 
udkraget skifte; disse led kan være oprindelige.
 Det hvidkalkede tårnrum dækkes af et bjæl-
keloft, der ved restaureringen 1870-71 afløste et 
formentlig oprindeligt ottedelt ribbehvælv, mu-
ret over vægforlæg (s. 930, fig. 36a, f). I rummets 
vestre hjørner er bevaret rester af hvælvets kap-
per, som bæres af halvstensribber. Disse har over 
frigørelsen fra muren affasede kanter (fig. 332).213

 Fra tårnrummet er der adgang til midtskibet 
via en nyere dør, der har erstattet en ældre og 
formentlig oprindelig indgang i langhusets gavl 
(s. 893). 
 Stokværket, der er uden vinduer, har mod nord 
og syd en ca. 2,15 m bred, ufalset indgang (fig. 31, 
65-66). I facaden er det let spidsbuede stik udført 
som et teglsat helstensstik, hvori hver anden sten 
har rundet front og er let udkraget. Stikket kan-
tes af et prydskifte af fladelagte bindere, ligeledes 
muret i relief. De kultiverede stik, der genfindes 
om nedre mellemstokværks glugger, føjer sig na-
turligt til tårnfacadernes øvrige facadeudsmyk-
ning og markerer sig ikke mindst ved at danne 
farvekontrast til den granitsatte tårnunderdel.
 De brede indgange stod oprindelig åbne og 
sikrede gennemgang for den offentlige færdsel. 
Dette kan have været påkrævet, da kirkens vest-
gavl var placeret tæt på det daværende Vester Kir-
kestræde (s. 845). Herved har en del af kirken 
indgået i byens rum, ligesom i Haderslev, hvor Vor 
Frue har gennemgang under koret fra 1300-tal-
lets begyndelse (DK Haderslev 81). I Nyborg må 
denne funktion senest være ophørt i slutningen 
af 1700-tallet, da muren om kirkepladsen også 
favnede tårnet (fig. 86). 
 I kraft af det åbne tårnrum må tårnet kategori-
seres som et styltetårn, karakteriseret ved under-
delens åbne arkader mod en eller flere frisider. I 
Danmark er tårntypen navnlig udbredt i senmid-
delalderen og i Østjylland, men kendes i mindre 
antal også fra andre landsdele foruden fra renæs-
sancen og nyere tid.214 Ligesom i Nyborg har 
de sene tårne meget lave arkader, der åbner sig 
mod mere end én side, eksempelvis Andst 1592 
(DK Ribe 2476) og Vejstrup (Gudme Hrd.) kort 
efter 1589.215 tårnet i Nyborg kan have været 
udgangspunkt for det sidstnævnte tårn, hvis tre 
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et tårn ved kirkens vestgavl blev rejst 1581 (fig. 
65).210 til opførelsen blev der på kirkegården 
bygget seks teglovne, der hver kunne rumme 
16.000 sten.211 tårnets plan er let rektangulær, 
hvorved overdelen, hvis østmur er placeret over 
midtskibets delvis nedskårne gavltrekant, om-
trent antager et perfekt kvadrat. Bredden svarer til 
midtskibets, og sidemurene kunne derved sluttes 
til gavlens stræbepiller (s. 883, fig. 31).
 Den høje, kraftige tilbygning er i fem stokværk, 
og har facadernes nederste 5 m rejst af granit-
kvadre med skråkantsokkel og kraftig vulst som 
øvre afslutning. Kvadrene er af betydelige di-
mensioner og udgør angivelig tiloversblevne ma-
terialer fra byens fæstning.212 Den øvrige del af 
tårnet, såvel facade som bagmur, er udført af røde 
teglsten i munkestensformat iblandet få mørk-
brændte sten. Stenene er ordnet i krydsskifte og 
indvendig fuget med skarpryggede profiler. Ved 
restaureringen 1870-71 blev store facadepartier 
omsat med nyere sten af tilsvarende format, og 
det er vanskeligt at påvise den oprindelige faca-
debeklædnings præcise udstrækning. 
 tårnoverdelen er i tråd med renæssancens ar-
kitekturideal smykket af en række horisontale 
dekorationer, der markerer de enkelte stokværk. 
ud for overgangen mellem nederste og mel-
lemste mellemstokværk har de tre frie facader et 
tre skifter højt bælte af gule teglsten; mod vest er 
bæltet dobbelt, hvilket det også kan have været 
mod nord og syd. tilsvarende kendes fra flere sen-
middelalderlige tårne, eksempelvis Stubbekøbing 
(DK Maribo 264 ff.) og Middelfart Skt. Nikolaj 
(DK Odense 2256). Herover følger flere dekora-
tioner dannet af udkragede teglsten, der løber om 
alle tårnets sider. Nederst, ud for sammenstødet 
mellem mellemste og øvre mellemstokværk, er 
en bort med pilemotiv, hvorover, i overgangen 
mellem øvre mellemstokværk og klokkestok-
værket, løber en spidsbuefrise, båret af enkle bin-
derkonsoller. en tilsvarende frise, dog i højere 
relief, blev ved restaureringen 1870-71 etableret 
under murkronen, der yderligere blev markeret 
af en flerfalset profileret gesims. Denne erstattede 
en tilsvarende gesims, hvorunder der 1862 løb et 
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Fig. 65. tårnet set fra sydvest (s. 920 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tower seen from the south west.
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 Som pendant til et trappehus i tårnrummets 
nordøstre hjørne har de øvrige hjørner et tresidet 
bindingsværksbygget aflukke med firkantet, dia-
gonalt sprosset vindue og dør (fig. 31). De tre af-
lukker var ikke etableret i 1700-tallets slutning og 
kan først tænkes udført efter det åbne tårnrums 
opgivelse 1834, dog før 1862 (fig. 36a, 86). De to 
vestre er indrettet som opbevaringsrum, mens det 
sydøstre har trappe til nedre mellemstokværk. 

arkader næppe har løst trafikale problemer; her 
må der alene være tale om et arkitektonisk motiv. 
 Senest fra midten af 1600-tallet blev stokvær-
ket omtalt som våbenhus (jf. s. 1161), men stod 
endnu i 1700-tallets slutning åbent. Dette op-
hørte 1833-35, da arkaderne blev forsynet med 
dørfløje, og det fremkomne tårnrum blev indret-
tet til forhal; formentlig er det herunder, at dets 
vestre del fik murede vægbænke (s. 929).216 

Fig. 66. tårnets søndre arkade med udsyn tværs igennem tårnunderdelen mod Bag-
gersgade, set fra syd (s. 920-22). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Southern arcade of 
tower with view right through the lower tower to the street Baggersgade, seen from the south. 
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der mod tårnrummet, er etableret samtidig med 
hjørneaflukkerne, der har lignende vinduer (s. 
922). 
 Fra den oprindelige dør leder en kort gang 
med fladbuet sildebensmuret tøndehvælv på 
tværs af skibets gavl til en kalket skakt med spin-
deltrappe (fig. 67). Selve trappeopgangen, der har 
rundet spindel, er dækket af falsede og let fladbu-
ede stik; trinene er dannet af nyere røde teglsten 
i munkestensformat. 
 trappen, der har en oprindelig, nu blændet 
glug mod tårnrummet, har øverst udgang til 
midtskibets loft, hvor en ufalset dør med fladbuet 
halvstensstik blev brudt til det vestre hvælvs nor-
dre hvælvlomme (fig. 70). også herudfor danner 
trappens løb på tværs af skibets vestgavl en tøn-
dehvælvet gang. 
 oprindelig kan trappen også have givet adgang 
til flere af tårnets øvrige stokværk, men de nuvæ-
rende døre er sekundære. Dette gælder en snæver 
fladbuet dør til nedre mellemstokværk foruden 
en gennembrydning i trappeskaktens øvre del, 
der via en stige leder til mellemste mellemstok-

 også i det åbne tårnrum har der været aflukker, 
der dog først og fremmest synes praktisk motive-
rede, og formentlig har de været meget enkle. ef-
ter besøg af ubudne gæster byggede Peder Snid-
ker således 1692 et skillerum med dør mellem to 
mure ved opgangen i tårnet.18

 opgangen til de øvre stokværk er henlagt til 
et tresidet trappehus i tårnets nordøstre hjørne.217 
Den nedre fladbuede dør, der er placeret i tårn-
rummet, er en nyere gennembrydning, der har 
afløst en oprindelig indgang fra skibet. Konturer-
ne af denne, der har haft fladbuet halvstensstik, ses 
i midtskibets vestgavl (fig. 68). Den ændrede ad-
gang eksisterede allerede i 1700-tallets slutning, 
da den oprindelige indgang også var i funktion; 
denne er dog blændet med røde teglsten i mun-
kestensformat før 1862 (fig. 36a, 86). et firsidet 
vindue på trappehusets diagonale side, der ven-

Fig. 68. Nedre dør i tårnets trappehus set fra skibet 
mod vest (s. 923). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Lower door of tower stairwell seen from the nave looking west. 

Fig. 67. Nedre dør i tårnets trappehus set fra skakten 
mod øst (s. 923). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Lower 
door of tower staircase seen from the stairwell looking east. 
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facaden krones begge af et dekorativt helstensstik 
svarende til tårnrummets arkader (s. 920). Mod 
vest er et mere kompliceret vinduesarrangement 
bestående af et lille cirkelvindue over et højt, 
slankt vindue med udvendig halvstensfals og kur-
vehanksformet helstensstik. Vinduet er forment-
lig udført 1870-71 som erstatning for et ligeledes 
todelt vindue, der 1855 var kronet af en mindre 
fladbuet glug, formentlig med samme placering 
som det nuværende cirkelvindue; vinduet herun-
der var da tilmuret (fig. 36d, 64).219

 også mellemste mellemstokværk, der huser 
tårnets klokkespil, har et stærkt omsat vindue 
mod hver af tårnets frisider, alle med ind- og 
udvendig halvstensfals. I facaden har lysning-
erne kurvehanksformet helstensstik, mens der 
i bagmuren, hvor lysningerne er behuggede, er 
fladbuestik. Fra dette stokværk er der i nyere tid 
brudt en fladbuet dør til midtskibsloftet. 
 Øvre mellemstokværk, der huser tårnuret (s. 
1039), har ét højt vindue mod nord, syd og vest. 
I facaden er de skjult af urskiver (fig. 65), der er 
monteret i åbningerne, men kantes indvendig af 
halvstensfals og krones af fladbuer; alle er kraftigt 
behugget i forbindelse med urskivernes monte-
ring. Mod øst, hvor stokværket akkurat stræk-

værk. Her står trappeskaktens øvre afslutning 
som et mørtelpudset skråtag (fig. 69). 
 Som tårnoverdelens øvrige stokværk står nedre 
mellemstokværk pudset og er anlagt over kraftige 
nyere fyrrebjælker fra restaureringen 1870-71; før 
nedbrydningen af tårnets †hvælv var stokvær-
ket placeret ca. 1 m højere (s. 920; fig. 32, 36f).218 
Stokværket, der er indrettet som organistværelse, 
har ved en trævæg den østre del afskilt til et af-
lukke, hvor orgelværket er placeret. Herfra er der 
forbindelse til orgelpulpituret via en stor ufalset, 
fladbuet arkade i midtskibets vestgavl, ligeledes fra 
1800-tallets anden del (s. 930; fig. 89). Fra stok-
værket er der desuden adgang til orgelpulpituret 
via en snæver dør sydligst i midtskibets vestgavl. 
Muligvis er denne brudt samtidig med den store 
arkade.
 Stokværket oplyses af et vindue i hver af de 
tre frisider. Mod nord og syd har vinduet kur-
vehanksbue og ind- og udvendig halvstensfals. I 

Fig. 69. Øvre afslutning på tårnets trappehus, set fra 
tårnets mellemste mellemstokværk mod nordøst (s. 
924). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Upper termination 
of tower stairwell, seen from the midmost floor of the tower, 
looking north east. 

Fig. 70. Øvre dør i tårnets trappehus, der munder ud i 
midskibets vestgavl, set fra loftet mod nordvest (s. 923). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Upper door of tower 
stairwell, ending at the west gable of the nave, seen from the 
ceiling looking north west. 
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Fig. 71. Søndre korsarm set fra sydvest (s. 927). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – South transept, seen from 
the south west.
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Murene er udført af nye røde teglsten i munke-
stensformat lagt i krydsskifte og fuget med ce-
mentmørtel. 
 Hver gavl har to spidsbuede vinduer, et i hvert 
fag, som i nordre korsarm er suppleret med et 
vindue mod vest. Vinduerne er identiske med 
de samtidige vinduer i langhusets langmure (s. 
893, 906). Murene afsluttes mod øst og vest af 
en falsgesims over en fladbuet frise, der hviler på 
falsede binderkonsoller med rundet underkant. 
Mod hver korsarms gavl slutter denne sig til en 
gavltrekant med 11 brynede og hultegltækkede 
kamtakker. Begge gavlfelter har en enkel dekora-
tion bestående af ni spidsbuede højblændinger. I 
den midterste er indskudt to smalle glugger med 
fladbuet halvstensstik. 
 Korsarmenes hvidkalkede indre har to kryds-
hvælv over vægforlæg (fig. 72-73). Ribberne er 
profilerede med samme tilspidsede profil som i 
langhuset; dette gælder også den halvstenbrede 
gjordbue. Adgangen til sideskibene foregår ad to 
spidsbuede arkader, kantet af en trekvartstav i blan-
ke sten; tynde kalklag angiver, at kantningen op-
rindelig stod i blanke sten. I deres nuværende skik-
kelse er de samtidige med korsarmene men har 
udgangspunkt i de ældre arkader, der har ført til 
†tilbygningerne; i pillen, der adskiller de to åbnin-
ger, indgår angivelig middelalderligt murværk.222

 Fyrkælder. I forbindelse med etablering af et 
varmeanlæg blev der 1858 indrettet en halvt 
nedgravet fyrkælder i langhusets nordøstligste 
fag (jf. s. 942). Kælderen blev tegnet af Gamst & 
Lund i København, der leverede varmeapparatet, 
og etableret af murermester Knudsen, der også 
forestod udgravningen. Adgangen blev henlagt til 
en dør i korets østgavl (s. 904).84 
 Kælderen blev udvidet 187084 og atter 1971-
72.223 under sidstnævnte udvidelse, der blev fore-
stået af arkitekt Marinus Andersen, blev kælderen 
udgravet, så den kunne skjules under gulvniveau.
 Reparationer og restaureringer. Kirken har gen-
nemgået adskillige større og mindre istandsættel-
ser og reparationer foruden en gennemgribende 
restaurering 1870-71, ledet af arkitekt V. tvede, 
der tilførte langhuset et nygotisk udtryk. I 1908-
10 blev kirken atter restaureret under ledelse af 
arkitekt Aug. Colding. 

ker sig over midtskibets kip, oplyses det af yder-
ligere tre vinduer. Yderst to ufalsede lysninger 
med kurvehanksbuet halvstensstik, der flankerer 
et snævert cirkelvindue med diameter på ca. 42 
cm; i bagmuren er den ufalsede åbning indsat i 
en dyb, fladbuet niche. Den mindre glug er først 
brudt 1870-71 (s. 929, fig. 79).220

 Klokkestokværket har mod hver friside to store 
tvillingeglamhuller med kurvehanksformede lys-
ninger samlet om en kvadratisk pille, der blev ind-
sat 1870-71 (s. 929).221 udvendig indrammes de 
slanke åbninger, der måler ca. 190×75 cm, af en 
halvstensfals, der rejser sig i et lavt fladbuet spejl 
sat som dobbeltfalset helstensstik. et tilsvarende 
spejl ses indvendig om de ufalsede åbninger. 
 Klokkerne er ophængt i fire parallelle klokke-
stole af kraftigt fyrretømmer, formentlig fra 1872, 
hvor tårnspiret blev udskiftet (s. 940). ophæn-
gene har haft flere forgængere, som løbende er 
blevet udbedret. en ældre †klokkestol blev således 
repareret 1699,18 og 30. april 1804 blev der rin-
get med klokkerne i trekvart time for at afprøve, 
hvordan de hang i en nyetableret konstruktion.77

 Søndre og nordre korsarm. Ved restaureringen 
1870-71 blev †tilbygningerne mod langhusets 
nord- og sydside hver reduceret til en mindre 
korsarm ud for langhusets 4. og 5. fag fra øst (s. 
915, fig. 71, 74a-d, 75, 79). Begge blev forsynet 
med et sadeltag på tværs af langhuset, hvorved de 
oprindelige langmure blev omdannet til gavle. Af 
de ældre †tilbygninger blev kun genbrugt mindre, 
ikke synlige murpartier, hvis udstrækning alene 
fremgår af opmålinger (fig. 74a). Reelt er korsar-
mene nyopførelser tegnet af arkitekt V. tvede og 
følger nøje den nygotiske linje som han anlagde i 
den store restaurering af kirken (s. 929). 
 De to korsarme er med ganske få undtagelser 
identiske. Da bredden blev bestemt af de ældre 
†tilbygninger, er den søndre en smule kortere end 
den nordre, der yderligere har et vindue mod vest. 
 Begge bygningsafsnit er udlagt med en stræbe-
pille i sammenstødet mellem de to fag foruden 
diagonalt placerede stræbepiller på hjørnerne. 

Fig. 72. Søndre korsarms indre set mod sydvest (s. 927). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of south transept, 
looking south west.
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Danmarks Kirker, Svendborg
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østligste er spidsbuede, mens vestfagets to yngre 
åbninger har fladbue. 
 †Bygningstavle, 1835, en mindetavle for kirkens 
restaurering 1833-35, udført af snedker Jens Jør-
gensen. Af egetræ, 2½ alen høj, 1 alen 18 tommer 
bred (ca. 160×110 cm). Forsynet med forgyldt 
latinsk indskrift. tavlen, der var opsat i koret ved 
siden af altertavlen, blev nedtaget 1871. 1874 blev 
den uden kirkeinspektionens vidende brændt af 
kirkeværgen.225

 Restaureringen 1870-71. Ved et kirkesyn 1862 
blev kirkens tilstand fundet kritisk, og det blev 
vurderet, at den måtte underkastes en hovedre-
paration. Navnlig †tilbygningerne til langhusets 
nord- og sydside var i dårlig forfatning, hvilket 
blev tillagt, at deres langsgående sadeltage var 
svære at holde tætte op mod pseudobasilikaen. 
Samme år opmålte arkitekt V. tvede kirken (fig. 
36), men arbejdet blev ikke fulgt op i de følgende 
år. 1867 blev der atter ved et kirkesyn fremlagt 
ønske om, at en arkitekt udførte en plan for ar-
bejdet, hvilket skete året efter, da V. tvede præ-
senterede et tegningssæt for en gennemgribende 
restaurering (fig. 74).82

 1870 blev planen godkendt til en omfattende 
ombygning, der skulle fremhæve og harmonisere 
langhusets gotiske bygningskrop. under den ny-
gotiske restaurering blev de senmiddelalderlige 
†tilbygninger mod pseudobasilikaens langsider 
reduceret til to mindre korsarme ud for langhu-
sets 4. og 5. fag fra øst (s. 915), og alle tagværker 
udskiftet og belagt med sortglaserede tagsten. ef-
ter tilmuring af de arkader, der i langhusets si-
demure havde ført til †tilbygningernes nedrevne 
partier, blev facaderne næsten helt omsat med 
røde teglsten i munkestensformat, lagt i kryds-
skifte og forsynet med en pyntelig fladbuefrise 
under gesimsen. Herunder blev også langhusets 
gavle mod øst og vest forsynet med kamtakker. 
Desuden blev de ældre uensartede vinduer erstat-
tet af nye spidsbuevinduer delt af stavværk, og li-
geledes blev tårnets åbninger bearbejdet; her blev 
flere vinduer samt glamhullerne omdannet, og to 
cirkelglugger tilføjet (s. 927; fig. 65). endelig blev 
der mod langhusets krypter indsat firkantede ven-
tilationskanaler som erstatning for ældre af mere 
irregulær form (fig. 36b, d-e, 52), mens krypten 

 1664 beskrives kirken som brøstfældig, idet fun-
damentsætninger havde skadet hvælvene.87 For-
mentlig var der da tale om bygningens middelal-
derlige afsnit og ikke det yngre tårn, der dog fik 
udbedret vest-, øst- og nordmuren allerede 1694. 
Arbejdet blev udført af Hans Jørgensen, som der-
til anvendte 800 mursten, hvoraf de 300 leveredes 
fra Nyborg Slot.18

 en større istandsættelse blev iværksat 1703-04, 
udført af murermestrene Claus Nielsen og Ras-
mus Rasmussen. Arbejdet omfattede reparation 
af hvælv og en stræbepille på langhuset samt af 
tårnets gesims, der var ødelagt af regn. Yderligere 
stabiliseredes de søndre glamhullers bueslag, der 
var revnede. til arbejdet blev anvendt 300 gamle 
og 700 nye store mursten, sidstnævnte erhvervet 
fra Lübeck.18 Atter 1748 var hvælvene i kirkens 
fulde længde revnede og blev repareret med 300 
sten.18

 1833 fremsatte stiftsøvrigheden forslag til en 
istandsættelse af kirkens indre.224 Året efter blev 
der optaget et lån ved staten på 8000 rigsbankdaler 
til arbejdet, der blev ledet og udarbejdet af arkitekt 
J. P. Jacobsen; 1835 var arbejdet gennemført.18

 Ved denne istandsættelse blev det åbne tårn-
rum indrettet til en forhal ved etablering af døre 
i de åbne arkader mod nord og syd (s. 1010). 
Kirkens gulv blev omlagt (s. 939), men det mest 
iøjnefaldende tiltag var utvivlsomt etableringen 
af højkirkevinduer i midtskibet. I bygningsafsnit-
tets tre østligste fag blev hver skjoldbueblænding 
gennembrudt af et stort spidsbuet vindue, der via 
træskakter blev sluttet til skråvinduer i langhusets 
sadeltag (fig. 36f-g).84

 De seks vinduer blev før 1846/47 udvidet til 
otte ved etablering af endnu to i skibets vestligste 
fag. Med dette drastiske og særprægede indgreb 
kunne der bringes lys til pseudobasilikaens mør-
ke midtskib, men de store vinduer skæmmede i 
høj grad højkirkemurene og blev sløjfet ved re-
staureringen 1908-10 (s. 933). Fra sideskibslof-
terne ses de blændede vindueshuller som dybe 
nicher med let smigede vanger (fig. 327). De seks 

Fig. 73. Nordre korsarms indre set mod nordøst (s. 
927). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of north 
transept, looking north east.
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gelpulpituret og tårnets nedre mellemstokværk, 
der samtidig fik bjælkegulv efter nedbrydning 
af tårnrummets hvælv; 1971-72 blev åbningens 
bredde reduceret (s. 933-34, fig. 39). Yderligere 
blev langhusets gulv omlagt (s. 938). 
 Formentlig indbefattede V. tvedes restaurering 
også, at de tre skibes gjordbuer i overgangen mel-
lem kor og skib, blev forsynet med en kraftig for-
stærkningsbue, der blev ført ned til gulvet langs 
vægge og piller (fig. 31, 50). Forstærkningerne, 

under søndre korsarm fik en trappenedgang ved 
tilbygningens østside. trappeskakten, der blev 
fjernet 2006, er endnu markeret i belægningen.
 Kirkens indre blev i højere grad bibeholdt i den 
eksisterende skikkelse. Som en forstærkning af 
murene blev vægblændingerne i korets sideskibs-
fag dog reduceret i dybden med en skalmur, mens 
midtskibets vestgavl fik brudt en stor rundbuet 
åbning mod skibet kantet af trekvartrundstav (fig. 
89). Denne åbning skabte forbindelse mellem or-

Fig. 74a-b. Restaureringsforslag. 1:300. a. Plan. b. Vestfacade (th.). tegnet af V. tvede 
1868. I NM. – Restoration proposal. a. Plan. b. West facade (right).
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rede hovedkonsoller suppleret med yderligere to, 
ligeledes udført af kalksten (s. 896).18

 Restaureringen, der radikalt ændrede den mid-
delalderlige kirke, blev afsluttet ved en genind-
vielse 17. dec. 1871.227 Det endelige punktum 
for den store ombygning blev dog først sat 1872, 
hvor tårnspirets høje tømmerkonstruktion blev 
udskiftet (s. 940). 
 Bygningstavle. (Jf. fig. 47), 1871, en mindetavle 
for kirkens restaurering 1870-71. Af sort marmor, 
70×47 cm. Den rektangulære tavle har indskrift 
i forgyldte versaler: »I aarene 1870 og 1871 blev 
Nyborg Kirke restaureret og tildels ombygget. et 
hovedøiemed med dette foretagende var at gjen-
give kirken en til den oprindelige stil svarende 
form og skikkelse. udgifterne afholdtes af kir-
kens egne midler. Nyborg Kirkeinspection. Den 
17 december 1871«. På søndre sideskibs vestvæg.

der ikke er gengivet i restaureringens tegnings-
materiale (fig. 74a), eksisterede således forud for 
Aug. Coldings restaurering 1908-10 (fig. 87-89). 
Langs hjørnerne fik forstærkningerne trekvart-
rundstave, men denne reference til kirkerummets 
middelalderlige detaljer har ikke kunnet ændre, at 
opmuringerne skaber et uhensigtsmæssigt ophold 
i langhuset. Ved opsætningen stod de profilerede 
hjørner i blank mur, men siden er de hvidtet.
 I projektet indgik dog også enkelte dekorative 
tilføjelser til kirkerummet. Seks rå granitkonsol-
ler, hvorfra midtskibets gjordbuer udspringer, blev 
forsynet med modellerede ansigtsmasker, frem-
stillet af billedhugger Berg i København. For 
arbejdet blev han betalt 38 rigsdaler (s. 895, fig. 
89, 333). Maskerne, der virkede voldsomme i kir-
kerummet, blev fjernet ved restaureringen 1908-
10.226 endelig blev sideskibenes indtil da beva-

Fig. 74c-d. Restaureringsforslag. 1:300. c. Østfacade. d. Nordfacade (th.). tegnet af V. tvede 1868. I NM. 
– Restoration proposal. c. East facade. b. North facade (right).
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vestre halvpille. under omfattende men sparsomt 
kendte udgravninger blev der yderligere fundet 
stræk af skibets oprindelige østgavl i langhuset (s. 
881), mens der i nordre sideskib fremkom rester 
af søjlebundter, der i ydervæggene har markeret 
hjørner og hvælvsammenstød; søjlebundterne blev 
efterfølgende rekonstrueret (s. 895). endelig om-
fattede restaureringen en afrensning af midtskibets 
arkadepiller og hvælvribber foruden af andre mar-
kante detaljer, som blev fremhævet i blank mur.228

 De seneste restaureringer af kirken blev udført 
1953-56 og atter 1971-72, begge ledet af arki-
tekt Marinus Andersen, København.229 under 
den sidstnævnte blev det nuværende brede og 
forhøjede korparti etableret, foruden at der blev 
foretaget iøjnefaldende ændringer i midtskibets 
vestgavl. Her blev den store åbning, der 1870-71 
blev brudt mellem orgelpulpitur og tårnets nedre 

 Restaureringen 1908-10. V. tvedes restaurering 
havde i højere grad udgangspunkt i kirkens ydre 
end i det indre, som blev hovedfokus, da bygnin-
gen atter blev underkastet en større restaurering 
i 1900-tallets begyndelse. Arkitekt Aug. Colding 
udarbejdede en plan for projektet, som blev rea-
liseret 1908-10.
 Restaureringens mest åbenlyse tiltag var rettet 
mod højkirkevinduerne fra 1834, der blev sløj-
fet til fordel for genetablering af de oprindelige 
skjoldbueblændinger (s. 894). Herunder blev også 
de ansigtskonsoller, der 1870-71 var opsat i midt-
skibet, nedtaget (s. 932).
 Den nedre del af skibets sydvestre midtskibspille, 
der var skjult under en tidligere gulvforhøjelse (s. 
893), blev ydermere blotlagt, og dens oprindelige 
sokkel genskabt over det hævede gulv. en lignen-
de sokkel blev etableret på samme højkirkemurs 



934 nyborg · vor frue kirke

mange samtidige murere, men også personer i 
historiske dragter, en betjent, nisse, nar og djævel 
ses. Hertil kommer flere dyrefremstillinger samt 
en lang række indskriftsplader, ofte med omtale 
af reparationer. 
 Relieffernes kvalitet veksler stærkt og er åben-
lyst nedadgående med tiden. De mest kunstfær-
dige stammer fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor 
en større gruppe kan tilskrives den nyborgensiske 
murer ole Marius Rasmussen, der har dateret og 
undtagelsesvist også signeret en lang række an-
sigts- og dyremotiver (eksempelvis fig. 77c, g, l). 
 Lignende murerrelieffer kan genfindes i an-
dre danske kirker, men antal og kvalitet overgås 
næppe af arbejderne i Nyborg. Almindeligvis er 
der blot tale om korte indskrifter, mens person-
fremstillinger er sjældne; i Svendborg Vor Frue 
(s. 310) og Hjulby (s.d.) ses eksempelvis kun ét 
groft udført ansigtsrelief. Muligvis har den om-
fattende og vedholdende tradition i Nyborg rod 
i midtskibspillernes hovedkonsoller (fig. 48-49), 
hvormed de har overordnede fællestræk.

mellemstokværket indsnævret, så dens rundbue-
stik blev omdannet til en fladbue (s. 930, fig. 39); 
de nymurede vanger fik trekvartrundstav, der 
også kantede den ældre åbning. Desuden blev et 
søjlebundt i midtskibets nordvestre hjørne gen-
etableret, mens hvælvribben i gavlens modsatte 
hjørne blev forlænget langt ned af væggen; om 
denne detajle er oprindelig vides ikke (s. 895-96).
 Mørtelrelieffer. Mod loftet har murene en lang 
række relieffer, udført i grov opmuringsmørtel. 
Flertallet står ubehandlede, men enkelte er påført 
rød farve baseret på knust teglsten. Hovedparten 
er placeret på højkirkemurenes yderside og lang-
husets gavle, men ses også i nordre korsarm samt 
i tårnets mellemste mellemstokværk (fig. 76-77, 
334-36). Reliefferne må tilskrives håndværkere, 
der i nyere tid har arbejdet på kirken; ved indskrif-
ter kan det ældste dateres til 1895, mens de yngste 
kun er få år gamle.
 Motiverne har stor variation, men domineres af 
ca. 50 figurfremstillinger, især af ansigter. At døm-
me ud fra beklædning og ansigtstræk fremstiller 

Fig. 75. tværsnit 1:300 gennem skibet set mod øst (s. 933). Målt af Aug. Colding 1909. I 
kirkens arkiv. – Cross-section of nave, looking east.
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Fig. 76a-h. Mørtelrelieffer på midtskibets gavle (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the ceiling 
of the nave.
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Fig. 76i-k. Mørtelrelieffer på gavlen midtskibets gavle (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the 
ceiling of the nave.

Fig. 77a-f. Mørtelrelieffer på nordre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the ceiling 
of the northern side-aisle.
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Fig. 77g-o. Mørtelrelieffer på nordre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the ceiling 
of the northern side-aisle.
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kens gulve repareret og omlagt gentagne gange. 
et skakternet gulv i korets søndre sideskib, 1. fag 
fra øst, der fandtes i 1700-tallets slutning, stam-
mer muligvis fra indretningen af Karen Krabbes 
kapel, indrettet 1649 (s. 1156; fig. 86). Korgul-
vet blev atter belagt med fliser 1653, bekostet 
ved en donation fra Knud Bjørnsen og hustru 
Mette Clausdatter (s. 1147).233 Mens disse to 
gulve må betragtes som forbedringer af de ek-
sisterende forhold, begrunder regnskaberne ofte 
kirkens gulvomlægninger med udbedringer efter 
nedfaldne grave. 1651 blev en del sammensunk-
ne grave, bl.a. i gangen, jævnet,29 og atter 1698 
forårsagede to grave en gulvopretning i søndre 
†tilbygning. På denne tid var gulvet belagt med 
nye og gamle teglsten.18 1833-35 blev der over 
kirkens gamle gulv udlagt et nyt af teglfliser,84 
der formentlig eksisterede frem til restaureringen 
1870-71. Langhuset fik da teglfliser, som endnu 
ses i søndre korsarm (s. 930).
 Forud for etableringen af langhusets eksiste-
rende gulv var kor og skib forbundet af en sten-
trappe i midtskibet og søndre sideskib (fig. 80),234 
anlagt midt for korets 2. fag fra øst. Med denne 
placering, der kan følges fra 1700-tallets slutning 
(fig. 86), strakte det forhøjede kor sig længere 
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Gulve. Langhuset har kvadratiske diagonalt lagte, 
gule teglfliser (fig. 39). ud for det østligste pille-
par er kor og skib forbundet af en fyrretræstrappe 
med fem trin; mod sideskibene har opgangene 
enkle vanger af røde teglsten i munkestensfor-
mat. Belægning og trappe, der har sortlakerede 
jerngelændere, blev etableret 1971-72;230 trappen 
i nordre sideskib dog først 1982.231 to nygotiske 
piller af røde teglsten i munkestensformat ud for 
øverste trin af trappen i søndre sideskib stammer 
fra restaureringen 1908-10 (s. 933). Hertil er fast-
gjort et smedejernsgitter fra 1649, der har skær-
met Karen Krabbes kapel (jf. s. 1156). 
 Fra restaureringen 1870-71 har søndre kors-
arm ottekantede gule teglfliser med små grå fli-
ser i sammenstødene, der tilsvarende ses under 
langhusets stolestader (fig. 72). Nordre korsarm 
blev 1971-72 belagt med gravsten suppleret med 
enkelte mindre, grå stenfliser (fig. 73). Lignende 
stenfliser ses i tårnrummet, hvor belægningen 
blev etableret 1834.84 
 †Gulve. 1971-72 blev der i langhuset fundet 
partier af en stenbro, der må tilskrives en mid-
delalderlig belægning (fig. 78).232 Siden er kir-

Fig. 78. Frilagt brolægning i midtskibets 2. fag fra øst (s. 938). Foto Morten Aaman 
Sørensen 1971. – Exposed paving in second bay from the east of the nave.
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 otte tagvinduer af jern blev 1846-47 erhver-
vet til de højkirkevinduer, der kort forinden var 
blevet etableret i højkirkemurene (s. 929). Ram-
merne, der erstattede ældre,18 blev atter udskiftet 
ved den store restaurering 1870-71.18

 tårnets glamhuller lukkes af trådnet, men hav-
de 1791-1792 luger, som af maler Borch blev 
malet røde.18

 Tagværker. Hele kirken har tagværker af fyr, opsat 
1870-71. Midtskibets tagstol har 29 spærfag, som 

mod vest end i dag, hvilket også kan være til-
fældet oprindelig; således fremstår det nuværende 
kor meget kort.235

 Døre. Midtskibets enkle vestindgang stammer 
fra nyere tid, men indeholder formentlig rester af 
en oprindelig portal (s. 893). 
 Vinduer. Kirkens vinduer blev indsat ved re-
staureringen 1870-71 (s. 929) og har samtidige 
gråmalede jernrammer, der afløste rammer af træ 
(fig. 30, 36b-e). 

Fig. 79. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the north.
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pel med lidt mere fladtrykt form (fig. 36b). Den 
karakteristiske form kan følges til 1667, hvor 
‘bugten’ på spiret blev repareret med fyrretræ og 
søm.18 Konstruktionen har utvivlsomt været sår-
bar over for vind og vejr, og mange løbende re-
parationer er omtalt. Således blev spiret istandsat 
1780, da de tiloversblevne materialer blev lagt på 
kirkens loft, der må have tjent som magasin.18

 †Kviste. Langhuset har haft to kviste, tidligst 
omtalt 1824, da murermester tvede blev betalt 17 
rigsbankdaler for deres istandsættelse. 1835 var de 
tækket med kobber.18 1846/47 blev murermester 
K. Knudsen betalt for at nedtage kvistene.18

 Tagbeklædning. Langhus og korsarme er belagt 
med sortglaserede vingetegl, oplagt 1955.236 Spi-
ret er tækket med kobber og messeklokkespiret 
med bly; disse beklædninger er formentlig jævn-
gamle med tømmerkonstruktionerne og henfø-
res til 1872 (s. 940).18 Da blev også de nyopsatte 
kamtakker belagt med hulsten, mens stræbepiller 
blev afdækket med kobber, der siden er fornyet. 
 †Tagbeklædning. Kirkens tegltag har lang tradi-
tion, men tidligere har tagteglet været anvendt 
sideordnet med bly. 1657 omtales langhusets syd-
side som blytækket, og materialefordelingen gen-
kendes 1748, da den nordre †tilbygning fik om-
lagt tagteglet suppleret af 1550 nye lybske sten.239 
 Langhuset var endnu 1755 tækket med bly,240 
som dog blev nedtaget før 1837/38, hvor hele 
bygningen stod teglhængt.18 Allerede da kan den 
have stået med udelukkende sortglaserede sten, 
som blev erhvervet til kirken 1828.18 Siden er de 
store tagflader gentagne gange blevet repareret, 
bl.a. 1844, da murermester Knudsen udskiftede 
tagstenene på bl.a. den søndre †tilbygning.84 Den 
nuværende beklædning har erstattet en tilsvaren-
de fra 1870-71 (s. 929). 
 tårnets spir var 1668 tækket med bly,18 men 
1803 blev det beklædt med kobber bekostet af 
købmand ole C. Boch for 5089 rigsdaler.18 Sand-
synligvis er det denne beklædning, som blev er-
stattet ved spirkonstruktionens fornyelse 1872 (s. 
940). 
 1667 stod messeklokkespirets spir med kobber, 
som blev erhvervet fra Jens Grube i Nyborg.18 
tidspunktet for omlægningen til bly er uvist men 
ligger forud for restaureringen 1870-71. 

er tappet i spærsko og forsynet med ligeledes tap-
pede spærstivere; hvert fag har ét tappet hanebånd. 
I hvælvsammenstødene er spærskoene erstattet af 
en bindbjælke, hvorpå en lodret stolpe støttet af 
skråstivere er fastgjort til hanebåndet ovenover. 
 Sideskibene har et tilsvarende antal spær, der 
dannes af lange stikspær, der hviler på midtskibets 
spær og strækker sig op til kip. De nedre ender er 
tappet i spærsko og har tappede spærstivere. ud 
for hvælvsammenstødene støttes spærsiderne af 
ligeledes tappede skråstivere, fastgjort til en bind-
bjælke, der her erstatter spærskoene (fig. 33-34). 
 Korsarmene har identiske tagstole bestående af 
fem spær foruden fem gratspær af samme kon-
struktion som i midtskibet; de enkelte fag har 
dog her to tappede hanebånd. 
 Jf. regnskaberne er kirkens tagværker og spir-
konstruktioner repareret løbende. 1703-04 blev 
Morten Nielsen og Gomme Andersen betalt for 
at indsætte 14 nye spærsko på kirkens sydside 
og udskifte hanebånd. Arbejdet blev udført med 
fyrretømmer,18 der allerede da kan have været 
dominerende i taget; således var hele tagkon-
struktionen af fyr 1837/38.18 Den sidste større 
istandsættelse af kirkens tage blev udført 1955, da 
spærskoene bl.a. blev fornyet.236

 Tårnets spir. tårnet afsluttes af et slankt spir, der 
blev opsat 1872 som endelig afslutning på restau-
reringen 1870-71 (fig. 24, 79). Med en højde på 
ca. 23 m er det omtrent jævnhøjt med tårnets 
murede underdel, der fra fundament til murkro-
ne måler ca. 24 m. Det opskalkede spir er ud-
ført af svært fyrretømmer og udgøres af en uhyre 
kompliceret konstruktion. tårnet stod de første 
år efter opførelsen med et lavt †sadeltag, men fik 
hurtigt et højt †spir, som formentlig er erstattet 
flere gange forud for opsætningen af den nuvæ-
rende konstruktion. Det første spir blev angive-
lig opsat 1589237 og blev på kongelig bevilling 
delvis bekostet med hjælp fra andre kirker.238 Jf. 
biskop Jacob Madsens gengivelse af kirken 1589 
var også denne konstruktion af betragtelig højde 
(fig. 325).42 Det nuværende har afløst et spir af 
tilsvarende højde og form (fig. 29).
 Messeklokkespiret har en elegant ottekantet løg-
kuppel, der formentlig er samtidig med tårnspi-
ret (fig. 53). Denne erstattede en ældre †løgkup-
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Fig. 80. Indre set mod øst efter 1913. Foto i NLA. – Interior looking east after 1913.
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 1899 blev der taget initiativ til anskaffelse af 
et nyt apparat, der blev leveret året efter.91 1955 
overgik kirken til elvarme,236 der i dag er afløst 
af fjernvarme, muligvis indlagt ved fyrkælderens 
ombygning 1971-72.
 Murbehandling. Facaderne står blanke, mens kir-
kens og tårnets indre er pudset og hvidkalket. 
I kirkerummet står midtskibspiller, arkadebuer, 
hvælv ribber og andre markante detaljer i røde sten.
 Bygningens indre er gentagne gange blevet 
hvidtet, 1674 af Rasmus Murermester, da hvæl-
vene var blevet grønne.18 1857 blev hvælvene 
malet blå og forsynet med guldstjerner,243 men 
blev atter hvidtet ved restaureringen 1870-71. 
Den indvendige kalkning omfattede da alle fla-
der, men ved restaureringen 1908-10 blev de nu 
blanke partier afrenset (s. 933). Kirkerummet er 
sidst kalket i 2005.244

 Facaderne har formentlig altid stået ubehand-
lede, dog hvidtede murermester K. Knudsen 
gesimserne 1841-42,18 og o. 1870 stod ligeledes 
langhusets og †tilbygningernes østvendte blæn-
dingsgavle med hvidtede detaljer (fig. 29). 

 Vindfløje. tårnet er afsluttet af en korsformet 
vindfløj med forgyldt kugle under en vimpel med 
krone og årstallet ‘1779’, der angivelig er en kopi 
opsat ved restaureringen 1870-71.241 en tilsvaren-
de vindfløj fra 1959 kroner messeklokkespiret.
 en †vindfløj på tårnet er tidligst omtalt 1703-
04, da Jens Andersen Blytækker fra odense forsy-
nede stangen med en ny fløj med kongens navn 
og krone, da den gamle var nedblæst.18 
 Messeklokkespiret var kronet af en †vindfløj 
før 1667, da stangen blev erstattet af en ny bly-
beklædt jernstang med forgyldt kugle og fløj.18 
Den nuværende fløj erstattede en tilsvarende fra 
restaureringen 1870-71.242

 Opvarmning. 1857 udarbejdede Gamst & Lund 
i København forslag til opsætning af et damp-
varmeanlæg i nordre sideskibs 1. fag fra øst. An-
lægget, der blev installeret året efter, blev placeret 
i en nyudgravet fyrkælder, som dog blev etab-
leret så højt, at den strakte sig højt over korets 
gulv (fig. 36i). Adgangen blev henlagt til en †dør 
i korgavlen (s. 904).80 til anlægget har hørt en 
skorsten, der blev erstattet 1864.84

Fig. 81. Kalkmaleri af indvielseskors på østvæggen, 1428 (s. 943). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Wall painting of consecration cross on the east wall, 1428.
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 1) (Fig. 81), 1428, et indvielseskors, malet med 
rød farve på østvæggens pille, nord for alteret.
 2) (Fig. 82), o. 1450-1500. I det søndre skjold-
buefelt i korets vestfag er mod øst malet en 
fremstilling af Gravlæggelsen. en skægget mand, 
Josef af Arimatæa, tager med sin højre arm om 
Kristi skulder og lægger ham til hvile i kisten. 
Kristus bærer lændeklæde, ansigtet er næsten 
udvisket, og om hovedet ses rester af en kors-
glorie. Bag kisten ses hoved og overkrop af fem 
skikkelser, til dels med gloriering. De anvendte 
farver er grøn, rødbrun, blegrød og hvid, kon-
turlinjerne er rødbrune. I samme felt mod vest 
ses fragmenter af Opstandelsen. Af Kristus er kun 
kroppen bevaret, svøbt i ligklædet, idet han med 
det ene ben træder ud af kisten; bag den er re-
ster af krigere. Farveholdningen svarer til oven-
nævnte.
 3) (Fig. 83), o. 1450-1500. Motiverne i det nor-
dre skjoldbuefelt i korets vestfag er stærkt ødelag-
te. Mod øst ses en fremstilling af Himmelfarten;246 

KALKMALeRIeR

I forbindelse med kirkens restaurering konstatere-
de Aug. Colding 1909 på skjoldbuefelterne i koret 
rester af kalkmalerier, som ved en efterfølgende 
besigtigelse ved Mouritz Mackeprang blev dateret 
til 1400-tallet.245 Motiverne var stærkt beskadiget 
af en behugning af murfladerne, der var udført 
ved restaureringen 1870-71 for at få ny puds til 
at hæfte. Man foretog endvidere afbankninger på 
hvælvene i begge korfag og fandt i det østligste 
et dårligt bevaret dekorationsmaleri. Fundene blev 
dokumenteret fotografisk, hvorpå østfagets skjold-
buer samt hvælvene atter blev overkalket, mens de 
lidt bedre bevarede malerier på skjoldbuerne i ko-
rets vestfag blev stående delvis afdækkede, uden at 
der blev foretaget nogen form for istandsættelse. 
Forud for kirkens kalkning 2005 blev farvespo-
rene i østfagets skjoldbuefelter fritlagt på ny, men 
motiverne var så ødelagte, at de overkalkedes igen. 
Samtidig blev malerierne i vestfaget restaureret.

Fig. 82. Kalkmaleri af Gravlæggelsen og opstandelsen på søndre skjoldbuefelt i korets vestfag, o. 1450-1500 (s. 943). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall painting of the Entombment and the Resurrection on the southern severy in the west 
bay of the chancel, c. 1450-1500.
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 5) 1672 betaltes Hans Jensen Maler for at male 
Frederik III’s og Christian V’s samt dronninger-
nes (Sophie Amalie og Charlotte Amalie) navne 
på korhvælvet.18

 6) 1696 betaltes Hans Maler for ‘staffering bag 
tavlerne’;18 formentlig en slags kalkmalede dra-
perier eller skygger omkring epitafierne. 1816 
omtalte prins Christian Frederik (Christian VIII), 
guvernør over Fyn og Langeland, den »mørke-
blaae Skygge«, der var malet på væggen omkring 
epitafierne, og som han mente burde fjernes ved 
en kommende istandsættelse.251

 7) 1700 modtog Hans Maler betaling for at 
male Frederik IV’s og dronning Louises navne 
‘ved altertavlen’.18

 8) omtalt 1754, da ‘skyggeværket’ bag orglet 
blev malet med blåt (jf. s. 1014).77

 9) (Jf. fig. 84), 1870-71, en buefrise med treklø-
vere, malet langs ribberne i korhvælvene.

farveholdningen er rødbrun, mønjerød og grøn. 
Mod vest i samme felt ses Kristus som urtegårds-
mand, Noli me tangere,247 malet med mønjerød, 
blegrød og grøn farve.
 †Kalkmalerier. 1) (Fig. 84), 1400-tallet(?). På 
hvælvkapperne i korets østfag var en dårligt be-
varet dekoration af spinkle stængler med små 
kløverbladformede blade, udgående fra issepunk-
tet. Stænglerne var rødbrune, bladene grønne. 
 2) o. 1450-1500. I det nordre skjoldbuefelt i 
korets østligste fag afdækkedes 2005 rester af en 
siddende person med grøn dragt og rød glorie. 
Motivet kunne ikke identificeres.248

 3) Senmiddelalderlige(?). Aug. Colding konsta-
terede angivelig 1908, at der på vestvæggen syd 
for indgangsdøren var spor af forhuggede kalk-
malerier, hvis motiver ikke kunne identificeres.249

 4) Senmiddelalderligt(?), et Andreaskors, angi-
velig malet ‘længere nede i kirken’.250

Fig. 83. Kalkmaleri af Himmelfarten og Kristus som urtegårdsmand på nordre skjoldbuefelt i korets vestfag, o. 
1450-1500 (s. 943). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall painting of the Ascension and Christ as the Gardener on the 
northern severy in the west bay of the chancel, c. 1450-1500.
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våben og øverst Betlehemsstjernen.253 Maleri-
erne blev nedtaget ved restaureringen 1971-72 
og opbevares nedpakket i tårnets mellemste mel-
lemstokværk.
 †Glasmaleri. (Jf. fig. 36b og g), 1858, leveret af 
glarmester J. P. C. Borring, udført i stærkt farvet 
glas med motiv af blomster og blade. Indsat for-
oven i midtskibets østvindue (s. 909).254

 †Glasmalerier(?). Fra tiden o. 1600 kendes et en-
kelt ‘vindue’, bekostet af en borger. I årene 1695-
96 skænkede en række borgere ‘vinduer’, der 
blev indsat i umiddelbar nærhed af givernes be-
gravelser.255 Der er intet nærmere overleveret om 
de pågældende vinduer. Der kan have været tale 
om dekorerede ruder, måske med initialer eller 
bomærker, der sammen med gravmindet skulle 
tjene til at markere stifterens gravsted.256 Det kan 
dog ikke fuldstændig udelukkes, at det blot var 
ruder af klart glas.257 

GLASMALeRIeR

Projekt. I foråret 2015 indsættes et glasmaleri, ud-
ført af billedkunstner Maja Lisa engelhardt, i ko-
rets midtervindue. Maleriet, med motiv af træer 
og grene, er skænket af Augustinus Fonden og 
udføres i glarmester Per Hebsgaards værksted, 
Præstø.
 (†)Glasmalerier. *1) uvis datering. Fragment af 
rudeglas, 2,6×1,2 cm, af klart grønligt glas med 
gråsort bemaling; på bagsiden svage spor af søl-
verglød. Fundet ved harpning 1971 (jf. s. 838). I 
Nationalmuseet (NM inv.nr. D149/1971).
 2) (Fig. 85), 1896, udført i glarmester August 
Duviers værksted efter tegning af arkitekterne 
ole Peter Momme og Ludvig Frederik ole-
sen.252 Glasmalerierne, der var indsat i korets 
midtervindue, viste De Hellige tre Konger. Der-
over sås mod nord rigsvåbenet, mod syd Nyborgs 

Fig. 84. Kalkmalede dekorationer på hvælvkapperne i korets østfag, 1400-tallet og 1870-71 (s. 944). Foto M. Macke-
prang 1909. – Wall-painted decorations on the vault severies in the east bay of the chancel, 1400s and 1870-71.
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nr. 1, †dørfløj nr. 2, mindetavle nr. 20). Indsat i 
den østlige del af Skt. Gertruds Kapel, hvor Jør-
gen Bruun siden erhvervede en begravelse (†mu-
ret begravelse nr. 17).267

 1) Før 1603, givet til kirken af Claus Berider 
(†1603) »i levende liv« og siden betegnet »Claus 
Beriders Vindue« (jf. mindetavle nr. 7, gravsten 
nr. 8). Indsat i vinduet lige øst for norddøren. 
1641 stiftede arvingerne en sum, som skulle bru-
ges til at vedligeholde vinduet; 1703 blev det re-
pareret.258

 2) o. 1691-95, skænket af amtsforvalter Jens 
Gregersen (jf. †muret begravelse nr. 2). I søndre 
sideskib.259

 3) 1695, bekostet af rådmand Knud Pedersen 
og hustru Gertrud Lambertsdatter og indsat i 
kirkens nordøsthjørne over parrets begravelse 
(†muret begravelse nr. 6).260

 4) 1695, skænket af rådmand Hans Pedersen 
Holmer og hustru Anna Margaretha Nielsdatter 
Riber (jf. †lukket stol s. 1005, gravsten nr. 24). 
Indsat i søndre sideskib bag prædikestolsdøren, 
nær den begravelse i midtskibet, hvor hustruens 
første ægtemand, rådmand Hans olsen Wiborg, 
hvilede (†muret begravelse nr. 7).261

 5) 1695, givet af borgmester Dines Lerche 
og hustru Apollonia Lund (jf. †alterklæde nr. 3, 
†messehagel nr. 4, †prædikestolsbeklædning nr. 
1). Indsat i kirkens nordvestlige hjørne ved den 
begravelse, parret erhvervede samme år (†muret 
begravelse nr. 14).262

 6) 1695, skænket af købmand thomas Søren-
sen og hustru Mette Hendrichsdatter. Indsat i 
Skt. Gertruds Kapel, hvor parret siden blev be-
gravet.263

 7) 1695, bekostet af auktionsdirektør Lars Jør-
gensen Hind. uvis placering.264

 8) 1696, bekostet af rådmand Anthoni Hansen 
Drejer og indsat over hans begravelse i søndre 
sideskib, umiddelbart vest for sakristiet, hvor hans 
hustru Anna Kathrine Rubens to år forinden var 
blevet nedsat (†gravsten nr. 14, †muret begravelse 
nr. 11).265

 9) 1696, skænket af rådmand Peder Sørensen 
(jf. †dørfløj nr. 2, lysekrone nr. 4, mindetavle nr. 
21). Indsat over parrets gravsted østligst i Skt. 
Gertruds Kapel, hvor hustruen Maren Nielsdat-
ter Riber samme år var blevet begravet (†muret 
begravelse nr. 16).266

 10) 1696, bekostet af toldkontrollør Jørgen 
Bruun og hustru Anna Sørensdatter (jf. sygesæt 

Fig. 85. De Hellige tre Konger. (†)Glasmalerier i øst-
vinduet, 1896 (s. 945). Foto i NLA. – The Three Holy 
Kings. (†)Stained glass in the east window, 1896.
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Reinicke, København, er givet 1726 af toldinspektør 
Jørgen Bruun og hustru Anna Margaretha Friis, mens 
den yngste af de fire gamle lysekroner er skænket 1728 
af Maria Kirstine Borchenfeldt, enke efter borgmester 
Peder Sørensen. Alterkalken er udført af guldsmed Jens 
Sørensen i 1754, ligesom et sygesæt, der, på bekostning 
af kancelliråd Jacob Lerche og hustru Apollonia Lange, 
blev omstøbt af et ældre. Det ældste kirkeskib, »Staden 
Nyborg«, blev skænket til kirken 1773 af Nyborg 
Sølaug, men er bygget i 1720 af skibsbygmester Bonne 
Bonnesen, Nyborg. to malerier er formentlig udført i 
1700-tallets anden halvdel, det ene har motiv af Nad-
veren efter Rubens, det andet af Kristus på korset; 
førstnævnte er en gave fra kæmner og glarmester H. C. 
Borring 1814.
 Fra 1800-tallet, hvor en række store restaureringer 
greb radikalt ind i kirkens møblering, er kun bevaret 
enkelte genstande. et lille maleri med motiv af Maria 
med barnet er antagelig fra århundredets første del. 
Fire (†)altermalerier, malet af C. W. eckersberg, stam-
mer fra en (†)altertavle, der blev anskaffet i forbindelse 
med den omfattende indvendige restaurering 1833-
35. Kirkeskibet »Nyborg«, bygget af skibsbygmester 
Rasmus Bonnesen, Nyborg, er skænket af Nyborg 
Sølaug 1834. om kirkens renovering i nygotisk stil 
1858 vidner alterskranken samt stavværksdekoratio-
nerne på indgangsdøren i skibets vestende (sidstnævnte 
tegnet af arkitekt C. A. Møller), mens stolestaderne og 
de øvrige dørfløje er fra den gennemgribende restau-
rering 1870-71. en messehagel kan være fra 1877, 
mens kirkeskibet »Nordskov«, der formentlig er udført 
o. 1850, blev skænket til kirken 1887 af grosserer P. G. 
Klein.
 et kirkeskib, bygget 1922 af osvald Clausen, Nyborg, 
er foræret til kirken 1925, og en pengebøsse til fordel 
for Ydre Mission må også være tilkommet i århund-
redets første del. Klokkespillet fra 1957 er en gave fra 
konsul th. Andersen. Fra 1900-tallet stammer desuden 
de øvrige messehagler, salmenummer- og præsteræk-
ketavlerne, dele af altersølvet samt dåbskanden. Ved 
restaureringen 1971-72 tilkom de moderne lyskranse, 
mens alterbordet blev ommuret og forsynet med en ny 
bordplade. orglet og orgelpulpituret opstilledes 1973. 
Alterprydelsen er udført af billedkunstneren Maja Lisa 
engelhardt 2011.
 Farvesætning. Den nuværende farvesætning stammer 
fra 2007. Inventaret er overvejende præget af lyse farver 
med lysegrå stolestader og dørfløje, hvortil kommer 
forskellige nuancer af træ på alterskrankens gelænder, 
figurerne fra (†)korgitteret, prædikestolen og orgel-
partiet. en kontrast hertil udgør de ældre, polykrome 

Oversigt. Kirkens inventar omfatter flere middelalder-
lige stykker. Ældst er den romanske døbefont, der må 
være overført fra en ældre kirke, antagelig den nu stå-
ende kirkes †forgænger (s. 879). Den ældste klokke er 
formentlig fra 1400-tallets første fjerdedel, mens det 
store, rigt udskårne korbuekrucifiks kan dateres til o. 
1425; den næstældste klokke er fra 1450. Fra tiden o. 
1500 stammer et sjældent klenodie, en Marialysekrone, 
der dog først er skænket 1589, dvs. efter reformatio-
nen, af kirkeværge Mads Lerche og hustru Maren. en 
tredje klokke er fra 1523.
 Fra årtierne efter reformationen er bevaret et dåbs-
fad, udført o. 1550 og skænket til kirken knap 150 år 
senere, 1694, af sognepræst Claus Mule. endvidere 
et i dansk sammenhæng usædvanligt fontegemme, 
foræret 1585 af borgmester Peder Jensen Skriver og 
hustru Johanne, samt et (†)altermaleri fra o. 1592, til 
hvis anskaffelse lensmand Laurids Brockenhuus bidrog 
med en sum.
 1600-tallet er repræsenteret med flere genstande, 
hvoraf adskillige er donationer fra medlemmer af byens 
rådsaristokrati. en klokke fra 1615 er støbt på foran-
ledning af borgmester Peder Nielsen; 1640 gav han 
desuden sammen med sin hustru Sidsel Knudsdatter 
en meget stor, prægtigt udstyret 18-armet lysekrone. 
oblatæsken fra 1626 er en foræring fra rigskansler, 
lensmand på Nyborg Slot Jakob ulfeldt og hustru Bir-
gitte Brockenhuus; de skænkede desuden kirkens alter-
kande, som dog 1699 blev omstøbt af guldsmed oluf 
Jensen. Den yngste klokke er støbt af Antoni Wiese 
i Lübeck 1642. Alterstagerne fra 1649 er en gave fra 
rådmand Niels Boesen og hustru Inger Jensdatter. et 
maleri, der viser Nedtagelsen fra Korset, en kopi efter 
Rubens, er formentlig udført o. 1650, men blev først 
skænket til kirken 1876 af N. Nielsen og hustru Mine, 
f. theilgaard. Prædikestolen er fra 1653 og i hvert fald 
delvis anskaffet for midler, skænket af rådmand Knud 
Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter, mens ni træ-
figurer, der udgør de bevarede dele af et (†)korgitter, 
er fra 1655; begge dele er udført af odensemesteren 
Anders Mortensen. en lysekrone er skænket 1685 af 
Karen Pedersdatter, enke efter rådmand Søren thoma-
sen, mens altersættets disk, udført af guldsmed Niels 
ovesen, er fra 1699. et maleri af Gravlæggelsen, en 
kopi efter Karel van Mander III, er skænket 1721 af 
sognepræst Balthasar Sechmann, men formentlig malet 
i 1600-tallets sidste del; et andet, der viser Den tolv-
årige Jesus i templet, kan være malet o. 1700.
 også det bevarede 1700-tals inventar er præget af 
gaver fra velstående medlemmer af menigheden. Kir-
kens ældste sygesæt, udført af guldsmed Hendrich 

INVeNtAR
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indre efter restaureringen 1870-71 (fig. 87-89). ende-
lig har lokalhistorikeren, exam.jur. Frederik Eberhard 
Crone (1825-91) efterladt sig en omfattende beskri-
velse af kirken og dens historie, fortrinsvis baseret 
på utrykte, til dels sidenhen tabte kilder i kirkens og 
rådhusets arkiver.278 I mange tilfælde har det dog ikke 
været muligt at efterprøve henvisningerne, hvorfor 
materialet må anvendes med nogen forsigtighed, særlig 
når det gælder oplysninger og betragtninger, der ligger 
forud for Crones egen tid (jf. også note 135).279

 Det middelalderlige kirkerum. Vores viden om indret-
ningen af kirken i senmiddelalderen er yderst begræn-
set. I øst stod højalteret, og kirken rummede desuden 
et antal sidealtre, hvis placering dog som hovedregel 
ikke kendes; muligvis fandtes et Skt. Hans' Alter i det 
smalle østfag under messeklokkespiret (jf. s. 842). Det 
store korbuekrucifiks, der sammen med den ældste 
klokke kan være anskaffet op til indvielsen af kirken 
1428 (s. 836), markerede overgangen mellem kor 
og skib, mens døbefonten må antages som vanlig at 
have stået i vestenden. Kirkens klokker må have været 
ophængt i et †klokkehus eller en †klokkestabel på kir-
kegården (jf. s. 871).
 også kendskabet til indretningen af det efterreforma-
toriske kirkerum er sparsomt. De mange sidealtre for-
svandt formentlig kort efter reformationen; de sidste 
to dog først efter biskop Jacob Madsens påtale 1588. I 
øvrigt synes det katolske inventar i vid udstrækning at 
være bevaret og endda yderligere suppleret med den 
fornemme Mariakrone. Mere radikale fornyelser er 
antagelig først sat ind i slutningen af århundredet, sva-
rende til vanlig praksis.
 Klokkerne må være flyttet til det nyopførte vesttårn 
1581 eller umiddelbart efter, ligesom det er fristende at 
foreslå dette som året for anskaffelsen af kirkens ældste 
sejerværk, der dog først er omtalt fra 1640. Dåbens 
centrale betydning i den lutherske gudstjeneste blev 
fremhævet ved fontens indkapsling i et rigt udskåret 
og bemalet fontegemme 1585, skænket af borgme-
ster Peder Jensen Skriver og hustru Johanne. Hvornår 
fonten blev flyttet til kirkens østende, er uvist; først 
efter 1650 omtales den ved korets nordside, hvor den 
desuden synes at have været indhegnet med et fon-
tegitter. utvivlsomt blev kirken også i anden halvdel 
af 1500-tallet udstyret med prædikestol og faste stole-
stader, ligesom et orgel eller positiv må have været en 
del af inventaret på dette tidspunkt. Førstnævnte fand-
tes under alle omstændigheder i kirken, opsat på en 
af pillerne, i 1589, hvor Marialysekronen, skænket af 
kirkeværge Mads Lerche og hustru Maren, blev hængt 

inventargenstande og de røde accenter i betrækket på 
alterskranke og stolehynder.
 Den tidligere farvesætning belyses kun sparsomt i 
kilderne. Mens selve prædikestolen formentlig altid 
har stået med blot en brun bejse eller fernis over ege-
træets naturlige farve, har det øvrige træskårne inven-
tar utvivlsomt haft broget staffering. 1701/02 blev 
altertavlen og korgitteret malet med forskellige farver 
og forgyldning; herom vidner også enkelte farvespor 
på figurerne fra sidstnævnte. Chr. Molbech fandt ved 
sit besøg i 1813 kirken »trang og mørk«,268 og 1816 
beskrev prins Christian Frederik (Christian VIII) kirken 
som »en mørk gothisk hvelvet Bygning«.269

 Ved restaureringen 1833-35 blev den nye altertavle 
hvidmalet med marmorering og forgyldning ligesom 
døren til prædikestolen og orgelfacaden, mens nogle 
figurer fra korgitteret blev bronzeret. også stolestader 
og pulpiturer blev malet, antagelig i tilsvarende farver.270 
1858 blev inventaret egetræsådret med forgyldning; des-
uden anvendtes forskellige farver i småfelterne på væg-
panelerne i koret.271 Ved restaureringen 1870-71 fik 
inventaret lys egetræsmaling.272 1910 blev korskranken, 
stolestaderne og vestindgangen malet med mørk farve, 
mens orgelpulpituret blev hvidt med forgyldte detaljer; 
samme bemaling fik alterpartiet 1913. Farvesætningen 
skete under tilsyn af maler Jens Møller-Jensen.
 Kilder. Det ældst bevarede inventarium er dateret 
1640 og omfatter kirkens løsøre i form af alter- og 
messeklæder, pengetavler, alterstager, kister, en bogstol, 
en lysearm, forskellige nøgler og låse samt tårnuret.273 
Kirkens regnskabsbøger, til dels med bilag, er bevaret 
i Kirkeinspektions- og Stiftsøvrighedsarkiverne fra 
1654; imidlertid mangler der regnskaber for adskillige 
år.274 Her kan man finde oplysninger om indtægter 
og udgifter i forbindelse med nyanskaffelser, ombyg-
ninger og reparationer. Der savnes dog generelt ældre, 
mere detaljerede beskrivelser af kirken som helhed og 
dens indretning før hovedrestaureringen 1870-71.275 
Dermed bliver en embedsbog fra 1795-1825 med 
afskrift af en ældre kopibog, bl.a. med et inventarium 
fra 1664 og en fortegnelse over gaver, der er skænket til 
kirken siden slutningen af 1500-tallet og op gennem 
1600-tallet, en af de vigtigste kilder til inventarets 
historie, sammen med den trykte fortegnelse over 
kirkens inventar i Danske Atlas, udgivet 1774.276 end-
videre findes en grundplan over kirken, udført af inge-
niørofficer Dines Lemming før 1782277 med angivelse 
af de vigtigste inventarstykkers placering (alter, døbe-
font, stolestader, lukkede stole m.m.) (fig. 86). Restau-
reringerne 1833-35, 1858 og 1870-71 belyses primært 
gennem regnskabsbøgerne. Desuden giver C. A. Møl-
lers tegninger fra 1856-57 (fig. 97, 130-31,145,150-
51, 153 og 155) og Vilhelm tvedes tegninger fra 1862 
vigtige oplysninger om kirkens indretning og inventar 
efter restaureringen 1858 (fig. 36a og f-i), mens tre 
fotografier optaget mellem 1871 og 1875 viser kirkens 

Fig. 86. Plan af kirken. udsnit af tegning (jf. fig. 25) 
ved ingeniørofficer Dines Lemming (†1782). I NLA. – 
Plan of the church (cf. fig. 25).
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vis blev alterbordet fornyet samtidig, ligesom det kan 
være omkring dette tidspunkt, at det blev dækket af et 
gyldent alterklæde samt en alterdug af blå silke med 
gule blomster. Begge dele omtales først 1640, men er 
antagelig ældre. Laurids Brockenhuus havde desuden 

op i dens umiddelbare nærhed. Den i øvrigt ukendte 
katolske højaltertavle må formodes at være bibeholdt 
i hvert fald frem til 1592, hvor der anskaffedes en ny 
renæssancetavle med maleri af opstandelsen, delvis 
bekostet af lensmand Laurids Brockenhuus. Mulig-

Fig. 87. Indre set mod nordre korsarm efter restaureringen 1870-71. Foto Georg Petersen 1871-75. I NM. – Interior 
looking towards the north transept after the restoration of 1870-71. 
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orgel, hvortil borgmester Peder Jensen Skriver og råd-
mand Gert torborg bekostede en ‘fod’, d.e. et podium 
eller pulpitur, hvis placering i kirken dog ikke kan 
fastslås med sikkerhed. Året efter opsattes et korgitter 
(‘korsforværk’). 

sammen med sin hustru Karen Skram 1583 skænket 
en alterkalk samt vistnok 1597 en perlebroderet mes-
sehagel, og kirken ejede yderligere to messehagler med 
perlebroderi, en rød og en grøn; de fornemme tekstiler 
opbevaredes i en kiste i koret. 1595 fik kirken et nyt 

Fig. 88. Indre set mod sydøst efter restaureringen 1870-71. Foto Georg Petersen 1871-75. I NM. – Interior 
looking south east after the restoration of 1870-71.
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ret af skriftestolene, og foran det tværs over koret var 
alterskranken med knæfald fra 1689. Koret var i øvrigt 
møbleret med bænke samt yderligere en stol. Nord for 
koret stod døbefonten, indhegnet af et fontegitter, og 
umiddelbart vest for dette den såkaldte barnestol. Alle 
fem skibe udfyldtes af stolestader, der i vestenden var 
gennemskåret af en tværgang fra norddøren til indgan-
gen til Skt. Gertruds Kapel i syd. Blandt stolene var en 
række særlige embedsstole, forbeholdt bl.a. lens- eller 
amtmanden, byens magistrat, kirkens embedsmænd 
og personale fra byens skoler og garnisonen. endvi-
dere ses adskillige lukkede stole, indrettet af velstillede 
medlemmer af menigheden. Ved den mellemste række 
kvindestole var i øst og vest opgang ad en trappe til 
pulpituret, og på den anden pille fra øst i midtskibets 
mandsstole var prædikestolen opsat med opgang fra 
søndre sideskib.
 1822 blev koret nyindrettet efter tegning af stiftsbyg-
ningskonduktør Johan Hanck. Arbejdet er kun spar-
somt belyst, men indebar en fornyelse af alterskranken, 
borttagelse af skriftestolene ved korets østvæg og vist-
nok også af korgitterets panelværk, samt opførelsen af 
en muret korskranke, hvorpå figurerne fra korgitteret 
blev placeret.280 Herved skabtes et kor, der i mindre 
grad end hidtil var afskærmet fra det øvrige kirkerum. 
1832 blev orglet og orgelpulpituret fornyet.
 Den indvendige restaurering 1833-35, der blev gen-
nemført under ledelse af arkitekt Jens Paul Jacobsen,281 
greb alvorligt ind i inventaret. Altertavlen, figurerne 
fra korgitteret og vel også den murede korskranke, 
stolestaderne, de lukkede stole og pulpituret blev ned-
taget; desuden ophørte brugen af den romanske døbe-
font. Der anskaffedes en altertavle med malerier af C. 
W. eckersberg, og alterbordet blev gjort mindre og 
forsynet med nye alterbordspaneler. De nye stolestader 
blev opstillet i to samlede blokke, og der blev opført 
et nyt pulpitur langs nordvæggen. Korbuekrucifikset 
blev flyttet til midtskibets nordvæg over for prædi-
kestolen, og figurerne fra korgitteret genanvendt som 
støtter for dåbsfadet m.m. endelig blev kapellet ved 
sydsiden indrettet med stole til garnisonens militære 
personale og til slaverne, dvs. arrestanterne på Nyborg 
Fæstning. Den nyindrettede kirke modtog desuden 
kirkeskibet »Nyborg«. Kirken genindviedes af biskop 
Nicolai Faber 22. febr. 1835, »da den havde faaet en 
saa total indvendig Reparation, at den i denne hense-
ende var bleven aldeles ny«.282 1847 fornyedes tårn-
uret.
 Den indvendige istandsættelse 1858, der gennemfør-
tes under tilsyn af arkitekt og bygningsinspektør Carl 
August Møller,283 havde først og fremmest karakter 
af en konsekvent ombygning af inventaret i nygotisk 
stil.284 Altertavlen, stolestaderne, pulpituret, orgelfa-
caden og -pulpituret samt indgangsdøren i vest blev 
dekoreret med stavværksornamentik, ligesom alter- og 
korskranken fornyedes i samme stil. Desuden blev der 

 Ved indgangen til 1600-tallet var kirken således 
nyudstyret med de væsentligste større inventarstyk-
ker: alter, fontegemme, korgitter, prædikestol, orgel og 
sandsynligvis også stolestader og skriftestole. De føl-
gende årtier modtog kirken en række gaver i form af 
altersølv og alterstager samt et dåbsfad. Sidstnævnte var 
en gave fra Sidsel Knudsdatter, enke efter borgmester 
Peder Nielsen. Parret markerede sig også med dona-
tionen af den meget store lysekrone, som 1640 blev 
hængt op foran indgangen til koret, og som med sine 
18 lysearme må have forbedret belysningen i korom-
rådet betragteligt. Desuden anskaffedes 1615 og 1642 
to nye klokker (dels støbt 1615 på foranledning af 
borgmester Peder Nielsen, dels 1642 af Antoni Wiese i 
Lübeck).
 Kirkerummet i anden halvdel af 1600-tallet. I 1650’erne 
udskiftedes flere betydelige inventargenstande. 1653 
anskaffedes en ny prædikestol i bruskbarok stil, helt 
eller delvis bekostet af rådmand Knud Bjørnsen og 
hustru Mette Clausdatter; den blev opsat midt i kirken 
på den anden pille i midtskibets sydside. Parret betalte 
desuden bl.a. for staffering af det orgelpulpitur, der 
synes opført samme år i kirkens vestende, og hvortil 
det godt 50 år gamle orgel må være flyttet. også en 
alterskranke med knæfald synes udført 1653, og blot 
halvandet år senere blev korgitteret fornyet; det nye 
var smykket med frifigurer af bibelske skikkelser, og 
to store keruber flankerede indgangen. 1685 modtog 
kirken en lysekrone som gave fra rådmand Søren tho-
masens enke, Karen Pedersdatter; den blev hængt op i 
vestenden. Alterskranken blev udskiftet eller omdan-
net 1689, da præstekonen Christentze Horneman 
forærede et »træeverk« for alteret. endelig blev der i 
1691 opført et pulpitur med stole over nordre sideskibs 
kvindestole, bekostet af Karen Rasmusdatter, enke 
efter Claus Skipper. 
 Kirkerummet i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. 
Den vigtigste inventarmæssige forandring i 1700-tallet 
var indretningen af lukkede stole, dels på kirkegulvet, 
dels på pulpituret i nordre sideskib. 1720 lod en gruppe 
borgere indgangen til Skt. Gertruds Kapel, dvs. sydsi-
dens sammenslåede kapeller (jf. s. 840 og 917), hvor de 
ejede murede begravelser, lukke med en træskåren git-
terlåge. 1728 skænkede Maria Kirstine Borchenfeldt, 
enke efter borgmester Peder Sørensen, en lysekrone, 
som fik plads i søndre sideskib ved opgangen til præ-
dikestolen, og kirken modtog desuden gaver i form af 
altersølv, tekstiler og malerier. 1773 fik den sit første 
kirkeskib, en gave fra Nyborg Sølaug.
 Kirkerummets indretning fremgår i øvrigt af fig. 
86. Heraf ses, at højkoret, der i længden strakte sig til 
midten af langhusets 2. fag, var indhegnet af et gitter 
på tre sider med dør til skibet i vest og sakristiet i syd; 
korgitteret fra 1655 må have udgjort vestsiden og 
formentlig i hvert fald de vestlige partier af syd- og 
nordsiderne. Ved østvæggen ses alterbordet, flanke-
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blev den gamle indhegning om døbefonten nedbrudt 
og fonten flyttet. Kirkerummets indretning efter 1858 
belyses desuden af fig. 36a og f-i.

opsat vægpaneler langs sidevæggene i korets østfag og 
gitre for åbningerne til de tre sideskibe, der således fik 
et ensartet udtryk mod vest. Senest på dette tidspunkt 

Fig. 89. Indre set mod vest efter restaureringen 1870-71. Foto Georg Petersen 1871-75. I NM. – Interior looking 
west after the restoration of 1870-71.
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(†)korgitter. For korets nordfag opførtes en lav skran-
kemur med tilsvarende prydelse, for sydfaget opsattes 
gitteret fra †gravkapel nr. 1. De følgende år, i kølvandet 
på en stadig øget bevidsthed om de historiske genstan-
des antikvariske værdi, kom flere af de ved den for-
rige restaurering borttagne inventarstykker tilbage til 
kirken. 1910/11 blev korbuekrucifikset således hængt 
op på den nordlige pille mellem koret og skibet, og hhv. 
1911 og 1918 førtes fontegemmet og den romanske 
døbefont tilbage; begge dele opsattes i søndre kors arm.
 Ved restaureringen 1971-72 ved arkitekt Marinus 
Andersen blev opgangen til korpartiets midtfag flyttet 
mod øst, således at den nu ligger mellem 1. og 2. fag; 
til gengæld strækker koret sig i hele kirkens bredde. 
Alterbordet blev ommuret og forsynet med en ny 
alterbordplade, mens altertavlen fra 1834 blev hensat i 
tårnet. Alterskrankens form blev ændret og korskran-
ken fjernet, så korets midtfag er åbent mod kirkerum-
met; de figurer, der havde stået på den, blev opsat på 
pillerne. Krucifikset ophængtes i korbuen. Granitdø-
befonten blev placeret i sydsiden af korets 2. fag og 
taget i brug igen, mens døbefonten fra 1876 blev 
ført til Hjulby Kirke (s.d.). Prædikestolen blev flyttet 
diagonalt til nordsidens anden pille fra øst og stole-
staderne ombygget. endelig blev orglet og orgelpulpi-
turet fornyet 1973. I nyeste tid, 2011, er tilkommet en 
alterudsmykning i form af et lille kors.

 Hovedrestaureringen 1870-71 under ledelse af arkitekt 
Vilhelm tvede berørte først og fremmest bygningen, 
men greb også voldsomt ind i inventaret, kun knap 15 
år efter den seneste istandsættelse. Flere ældre inven-
targenstande, som ikke længere var i brug, blev nu 
helt fjernet fra kirkerummet, mens andet kasseredes.285 
Den romanske døbefont blev sat ud på kirkegården, og 
korbuekrucifikset og fontegemmet hensattes i tårnets 
mellemstokværk. De mange gitre og paneler i nygotisk 
stil fra 1858 blev fjernet sammen med stolestaderne 
og pulpituret, mens man bibeholdt altertavlen, alter- 
og korskranken, sidstnævnte suppleret med tilsvarende 
stykker for korets nord- og sydfag, prædikestolen (i 
begyndelsen dog uden himmel) og orgelpulpituret. 
Der skabtes således et åbent korparti i hele kirkens 
bredde, hegnet af lave gitre; sakristiet kunne desuden 
adskilles ved et forhæng. Samtidig anskaffedes nye sto-
lestader, som blev opstillet i to blokke omkring midt-
skibets piller samt i nordre korsarm; søndre korsarm 
og korets nordfag møbleredes med løse stole. 1876 fik 
kirken desuden en ny døbefont, udført af billedhugger 
Niels Hermann Bondrop, København, efter tegning af 
V. tvede.
 Ved restaureringen 1908-10 under ledelse af arkitekt 
Aug. Colding286 blev der indrettet præsteværelse og 
kantorværelse bag alteret, og korskranken blev atter 
fornyet; den smykkedes med figurer fra det gamle 

Fig. 90. Indre set mod vest, efter 1910. Postkort i NM. – Interior looking west, after 1910.
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de en trækasse med en beskrivelse af ‘en restau-
rering i 1834-35 foretaget af bygningskonduktør 
Jacobsen fra København’.288 På bordets bagside 
var spor efter vederlag for en hvælving, som ikke 
modsvaredes på østvæggen. Ved en udgravning i 
forbindelse med den seneste restaurering 1971-
72 konstateredes op mod fem skifter bevaret 
murværk under gulvet. Antagelig var der tale om 
de nederste skifter af renæssancealterbordet, der 
har været meget stort, har sluttet sig til østvæg-
gen og formentlig haft et nord-sydgående tønde-
hvælv indvendig (jf. fig. 337). Ved restaureringen 
1833-35 blev bordet gjort mindre289 og derpå 
indkapslet i en kasse af træ;290 efter registrerin-
gen 1909 blev bordet ligeledes dækket med en 
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Alterbord (jf. fig. 115). Muligvis opmuret o. 1592 
i forbindelse med opsætningen af †altertavle nr. 
2, ombygget i forbindelse med restaureringen 
1971-72. Af teglsten, 91 cm højt, 235 cm langt, 
74 cm bredt; hvidkalket.
 Stenbordet blev fremdraget 1909 af Aug. Col-
ding, der under en yngre panelbeklædning fandt 
en muret blok (42¼ tommer høj, 3 alen 14 tom-
mer lang, 33 tommer dyb) (ca. 110×225×85 cm), 
placeret 41 tommer (ca. 106 cm) fra østvæggen, 
‘forhugget, uden prydelser eller gemmer’ (fig. 
91).287 Ved nærmere eftersyn konstateredes en let 
rektangulær niche i bordets forside, indeholden-

Fig. 91. Muret alterbord med niche, muligvis o. 1592 (s. 955). Foto Aug. Colding 
1909. I NM. – Masonry communion table with niche, possibly c. 1592.
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 (†)Kortæppe (jf. fig. 92), 1910, broderet af en 
kreds af byens kvinder.296 Stramajbroderi af uld 
med medaljoner med pinse- og påskeliljer samt 
juleroser, hvorimellem Kristusmonogrammer. 
Medaljonerne har blå bund og lyse rammer med 
sort kant, blomsterne er i naturtro farver; tæppets 
bundfarve er beige. Ved restaureringen 1971-72 
blev tæppet foræret til Hjulby Kirke, men det 
er siden tilbageleveret og opbevares nu i tårnets 
øvre mellemstokværk.
 Knæleskamlen er malet lys grå med hynde i rød 
uld.
 Blandt †knæleskamler kan nævnes: 1) 1653, ud-
ført af Christen Snedker, af fyrretræ.18 2) 1671, 
udført af ertmann Snedker; betrukket med læ-
der.18 3) 1852, udført af L. Wichmann, med dreje-
de ben, betrukket med rødt skind med guldsøm; 
1858 med rødt fløjlsplys.80
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Alterudsmykning (jf. fig. 115), 2011, udført af bil-
ledkunster Maja Lisa engelhardt. Alterkors af 
forgyldt bronze, ca. 69 cm højt, udført med en 
træagtig struktur, dannet ved aftryk af vingrene, 
associerende til et Livstræ.297

 (†)Altertavle (fig. 92-98), 1833-34, med maleri-
er af C. W. eckersberg, skænket af prins Christian 
Frederik (Christian VIII), daværende guvernør 
over Fyn og Langeland.298 Rammeværket blev 
udført i snedkermester Jens Brøtterups værksted 
i København efter tegning af arkitekt J. P. Jacob-
sen;299 1858 blev det ombygget i »Gothisk Stiil« 
efter tegning af arkitekt C. A. Møller.18 Altertav-
len blev nedtaget 1971.
 Altertavlen, der efter ombygningen 1858 frem-
stod i nygotisk stil, havde en traditionel, tredelt 
opbygning med storfelt mellem to smallere si-
defelter, flankeret af slanke spir, afsluttet med fia-
ler. Felterne var indsat i spidsbuede rammer med 
gennembrudt stavværksornamentik, der i midt-
feltet sås som en tværgående frise, i sidefelterne 
som firpas, og kronedes af spidsgavle, kantet af 
krabbeblade og oventil afsluttet med korsblom-
ster. Sidefelterne havde endvidere sokkeludsmyk-
ning i form af kvadratiske felter med fiskeblære-
ornamentik. Postamentfelterne havde skriftsteder 

træbeklædning. Ved restaureringen 1971-72 blev 
bordet gjort en smule større og forsynet med en 
alterbordsplade af grå, poleret kalksten med mange 
ortoceratitter, 255×99 cm.
 †Alterbord, senmiddelalderligt. Der vides intet 
nærmere om bordets placering eller form(jf. dog 
også s. 841 f. og 911).291

 †Sidealtre. to †sidealtre er omtalt 1588 af biskop 
Jacob Madsen med påbuddet »skal neder bry-
dis«,42 hvilket formentlig er sket kort efter. Pla-
ceringen er ukendt. Derudover kendes mindst ti 
alterstiftelser, hvortil formentlig har været indret-
tet et tilsvarende antal altre (jf. s. 840). Ingen af de 
tilhørende alterborde er dog påvist arkæologisk.
 †Alterklæder. 1) omtalt 1640, af gyldenstykke 
(silke med indvævede metaltråde) med kappe 
‘oven til’ og med frynser af rød silke og sølvtråd 
‘oven til om kappen og neden til om klædet’. 
Klædet dækkede kun alterbordets for- og sydside, 
mens der for nordenden blot var hvidt lærred.29 
1670 var det meget slidt og sølvet i frynserne 
næsten væk.18 Kasseret 1834.18 2) 1674, skænket 
af Poul Corneliussen og hustru Margaretha Mat-
thiasdatter Foss (jf. †muret begravelse nr. 8). Af 
rød fløjl med røde silkefrynser, broderet med gi-
vernes navne og årstallet for donationen.292 1789 
nævnes, at det var fastslået på alterbordet oven på 
nr. 1.18 Kasseret 1834.18 3) 1700, skænket af Apol-
lonia Lund, enke efter borgmester Dines Lerche 
sammen med †messehagel nr. 4 og †prædikestols-
beklædning nr. 1 (jf. †glasmaleri(?) nr. 5, †muret 
begravelse nr. 14). Af grøn fløjl, kantet med brede 
guldgaloner og med smalle guldfrynser langs alle 
sømme, endvidere prydet med givernes navne, 
våbenskjolde og årstallet for donationen.293 Solgt 
1877.18 4) 1834, udført af tapetmager L. Dujardin, 
af rød fløjl med guldgaloner og -frynser.294 Solgt 
1877.18 5) 1877, af rød fløjl med gyldent kors.80

 Blandt †alterduge kan nævnes: 1) omtalt 1640, 
af blåt atlask (glinsende silkestof) med gule blom-
ster. Dugen lå på alteret sammen med †alterklæ-
de nr. 1.29 1670 var den sønderslidt.18 2) omtalt 
1683, af fint, hvidt lærred med hvide, hollandske 
kniplinger omkring.18 3) omtalt 1692, silkesyet.18 
4) omtalt 1692, af rød silke med hvid søm forne-
den.18 5) 1733, skænket af en anonym giver.295 6) 
1858, broderet af ‘byens damer’.18
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Fig. 92. (†)Altertavle, 1833-34, ombygget 1858, med malerier af C. W. eckersberg (s. 956). Foto 1910-13. I NM. – 
(†)Altarpiece, 1833-34, rebuilt 1858, with paintings by C. W. Eckersberg.
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Fig. 93. Bjergprædikenen. (†)Altermaleri nr. 1, malet af C. W. eckersberg 1834 (s. 960). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – The Sermon on the Mount. (†)Altar painting no. 1, painted by C. W. 
Eckersberg, 1834.
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Fig. 94-95. (†)Altermalerier nr. 2-3 malet af C. W. eckersberg 1833-34. 94. troen (s. 960). 95. Håbet 
(s. 960). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Altar paintings nos. 2-3 painted by C. W. Eckersberg, 1833-
34. 94. Faith. 95. Hope. 
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 2) (Fig. 94). Venstre sidefelt, 1833-34,301 viser 
Troen. Det måler 223×70 cm (oprindelig 168×70 
cm). troen er fremstillet som en kvinde med et 
kors i højre hånd og en opslået bog i venstre, 
klædt i hvid kjortel med rød kappe og lyst brun-
ligt hovedklæde, stående på et flisegulv mod en 
neutral, mørk baggrund. Maleriet, der oprindelig 
var lige afsluttet foroven, blev i forbindelse med 
ombygningen af altertavlen 1858 forlænget opad 
med en spidsbue. 
 3) (Fig. 95). Højre sidefelt, 1833-34,302 viser Hå-
bet. Det måler 223×70 cm (oprindelig 168×70 
cm). Håbet er fremstillet som en kvinde med gyl-
dent, lokket hår, klædt i en antikiserende, grøn 
kjole, der lader armene nøgne og samles om livet 
med et rødt bånd. Hun lægger venstre hånd mod 
brystet og støtter med højre hånd et anker. Kvin-
den er placeret på et smalt jordsmon, bag hende 
anes en brusende brænding. Maleriet er som nr. 
2 forhøjet med en spidsbue.
 4) (Fig. 96). topfeltet, 1834,303 viser Gudfader. 
Det måler 110×150 cm. Det spidsbuede male-

med påsatte messingbogstaver: tv. Matt. 5,8; th. 
Matt. 5,4; i midten Matt. 5,16. tavlen kronedes 
af et kors. Rammeværket var hvidmalet med 
forgyldte detaljer, indskrifterne forgyldte. tavlen 
hvilede på en sokkel, der var opstillet bag selve 
alterbordet. Denne var siden 1913 prydet med en 
spidsbuet arkadefrise og havde tilsvarende staffe-
ring.
 De fire (†)altermalerier er malet 1833-34 af C. 
W. eckersberg og skænket af prins Christian Fre-
derik. olie på lærred. De er ophængt i organist-
værelset bag orglet.
 1) (Fig. 93). Storfeltet, 1834,300 viser Bjergprædi-
kenen (»Christus prædiker paa Bjærget«). Det må-
ler 230×146 cm. Kristus ses siddende på klippen 
med udbredte arme og front mod beskueren. I 
forgrunden står og sidder en skare af tilhørere; 
bag Kristus ses en siddende mand med hånden 
under hagen (Peter?). Scenen oplyses af solen, 
Kristus er klædt i højrød kjortel, de øvrige per-
soner i dæmpede grønne, violette, brune og grå 
nuancer; klippemassivet er bruntonet.

Fig. 96. Gudfader. (†)Altermaleri nr. 4, malet af C. W. eckersberg 1834 (s. 960). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – God the Father. (†)Altar painting no. 4, painted by C. W. Eckersberg, 1834.
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 Tilblivelse og senere ændringer. Altertavlen blev 
fuldført 1834 i København og ankom med skib 
til Nyborg i december samme år, hvor fire mand 
fik betaling for at bære den til kirken. Den op-
sattes i januar 1835.80 Alterfoden og rammevær-

ri viser Gudfader, gengivet i halvfigur og med 
jordkloden foran sig, rødklædt med brunt hår og 
skæg og med højre hånd løftet til velsignelse. Bag 
ham ses en lysglorie, mens en skybræmme afslut-
ter motivet forneden.

61

Fig. 97. Nygotisk dekoration til (†)altertavle (s. 956). 1:50. tegning af C. A. Møller 1856. 
I NLA. – Neo-Gothic decoration for (†)altarpiece. 
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form af en mæanderbort, samt tre påsatte engle-
hoveder, har formentlig dannet overgang mellem 
midt- og topfelt. Øverst var et kors.84 tavlen var 
malet med marmorering og ornamenterne for-
gyldte.307

 I forbindelse med den indvendige renovering 
af kirken 1858 blev tavlen ombygget i en deko-
reret nygotisk stil efter tegning af C. A. Møller 
(fig. 97).18 Storfeltets gesims blev erstattet med 
en stavværksfrise, sidefelternes malerier forlæn-
get opadtil i spidsbueform, og de klassicistiske 
ornamenter erstattet af nygotiske. Snedkerarbej-
det blev udført af snedker L. Wichmann, mens 
malermester Iversen stod for stafferingen.80 Den 
egetræsmaling samt mørke bemaling af indskrift-
felterne, der ses på fig. 91-92, kan stamme fra 
1871. 1910 blev soklen og altertavlen rykket ca. 
1 alen fremad for at skabe plads til indretning af 
præste- og kantorværelser bag alteret.308

 1913 blev rammeværket hvidmalet og forgyldt; 
arbejdet udførtes af maler Bernhard Sørensen 
som en gave til kirken under tilsyn af maler Jens 
Møller-Jensen.309 Samtidig påsattes nygotisk ar-
kadeudsmykning på alterfoden (jf. fig. 80 og 98). 
Ved restaureringen 1971-72 blev altertavlen taget 
ned og genopsat i organistværelset; o. 2005 blev 
rammeværket skilt ad og opbevares nu nedpakket 
i tårnets mellemste mellemstokværk.
 †Altertavler. 1) Antagelig senmiddelalderlig, in-
direkte omtalt 1588 af biskop Jacob Madsen i for-
bindelse med et påbud om at nedbryde to sideal-
tre (»er 2 Alterer vdj (vden Høyalteret) …«).310

 2) 1592, anskaffet for en sum af 272 daler, 
hvoraf lensmand Laurids Brockenhuus gav 40 
daler (jf. †alterkalk s. 965, †messehagel nr. 1).311 
tavlen har sandsynligvis haft en udskåret ramme 
med storstykke, postament og topstykke, alt i 
renæssancestil, som indfatning af storfeltets ma-
leri. 1701/02 udførte Mikkel Snedker adskillige 
småreparationer på tavlen, og 1759 måtte sned-
ker Martinus Schmidt fastgøre det øverste af den, 
som var afslået af blæsten.77 1816 måtte toppen 
tages ned, da den var ved at falde af.84 Den op-
rindelige staffering var utvivlsomt polykrom; 
1701/02 blev tavlen nymalet med sølv, guld og 
‘adskillige farver’ af Hans Jensen Maler.312 tavlen 
blev nedtaget 1834.

ket blev udført i snedkermester Jens Brøtterups 
værksted,304 mens billedhugger Meyer skar or-
namenterne,305 afdøde gørtler Knud Dalhoffs 
værksted leverede 187 forgyldte messingbogsta-
ver,306 og malermester John G. Berg stod for staf-
feringen.80 Sidst, men ikke mindst udførte C. W. 
eckersberg fire malerier mod en betaling på 700 
rigsbankdaler.80

 I sin oprindelige skikkelse synes tavlen at have 
fremstået med et overvejende klassicistisk præg. 
Alterfoden var glat og sidefelternes malerier 
vandret afsluttet oventil; dog kronedes midtfel-
tet af et spidsbuet topstykke. Rammeværket var 
prydet med ornamenter i form af stjerner, roset-
ter, palmetter og blade. en profileret gesims med 
udsmykning i gennembrudt arbejde, vistnok i 

Fig. 98. Altertavle 1833-34, ombygget 1858, med sok-
kel udsmykning fra 1913 (s. 956). Postkort i NM. – 
Altarpiece, 1833-34, rebuilt in 1858, with base decorations 
from 1913.
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nogle sovende, andre skærmende sig i forundring 
over synet med hånden eller skjoldet.313 I bag-
grunden tv. tre kvindeskikkelser samt konturerne 
af byen Jerusalem, th. Golgatha med tre kors; ved 
det midterste er rejst en stige. Kristus bærer hvidt 
lændeklæde og rød kappe mod lysgloriens gule 
baggrund. De øvrige figurer er klædt i farvenuan-

 (†)Altermaleri (fig. 99), o. 1592, olie på træ, 
173,5×158 cm (lysmål 157×140 cm), indsat i en 
profilramme, der yderst har et 9,5 cm bredt pryd-
bånd med kugler og bosser. Billedet viser Opstan-
delsen. Kristus ses svævende i en lysglorie over 
graven med højre hånd løftet, mens han i venstre 
hånd holder sejrsfanen. I forgrunden syv soldater, 

Fig. 99. opstandelsen. (†)Altermaleri, o. 1592 (s. 963). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The Resurrection. (†)Altar 
painting, c. 1592.
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Altersæt. 1) (Fig. 100), omfattende kalk og disk, 
dog af forskellig alder. Kalken, 1754, er udført af 
guldsmed Jens Sørensen, Nyborg, som en om-
støbning af †alterkalk (jf. ndf.).18 Den er 24 cm 
høj og har ottetunget fod på en tilsvarende fod-
plade. På pladens overside ses tre mesterstempler 
(Bøje nr. 4551), på undersiden er indskrift med 
skriveskrift: »Dette ornament er af nye omgiort 
og af Nyborg Kirkis Medler bekostet Ao 1754«. 
Fire af fodens felter har gravering: På det ene ses 
initialer og våbenskjolde for sættets oprindelige 
givere, tv. »LBH« for Laurids Brockenhuus, th. 
»KS« for Karen Skram; endvidere årstallet for 
donationen »1583«. På feltet tv. for dette læses 
»LBM« (Laurids Brockenhuus’ mødrene (slægt)) 
hvorunder våbenskjold for slægten tinhuus 
(Skinkel) (spejlvendt),316 på feltet th. »KSM« (Ka-
ren Skrams mødrene (slægt)) samt våbenskjold 

cer af rødt, gult, brunt, gråt og hvidt. Landskabet 
er malet i dæmpede toner af brun, grøn, turkis 
og grålig; himlen er vist med en aftenbelysning 
med rosa skyer og gulligt lys mod horisonten. 
Rammen er sortmalet, indersidens profil forgyldt. 
Maleriet, der var indsat i storfeltet på †altertavle 
nr. 2, hang siden i organistværelset. 1921 blev det 
flyttet til Menighedshjemmet, hvor det dannede 
baggrund for talerstolen, til det 1931 kom tilbage 
til kirken.314 Det er ophængt på nordre korsarms 
nordvæg, vest for vinduerne.
 Projekt til alterudsmykning. I forbindelse med 
restaureringen 1870-71 overvejede man tilsyne-
ladende at udskifte (†)altertavlen med en ny al-
terudsmykning, placeret direkte på alterbordet, i 
form af et krucifiks flankeret af to knælende eng-
le i omtrent ‘naturlig’ størrelse. Fra projektet, der 
i øvrigt ikke er omtalt i korrespondancen eller 
regnskaberne, kendes alene en tegning (fig. 338) 
samt et overslag fra billedhugger otto evens.315

Fig. 100. Altersæt nr. 1, bestående af kalk, 1754, udført af guldsmed Jens Sørensen, og disk, 1699, udført af guldsmed 
Niels ovesen (s. 964). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altar set no. 1, consisting of chalice, 1754, by the goldsmith Jens 
Sørensen, and paten, 1699, by the goldsmith Niels Ovesen.
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og bæger med kors med trepasender. Den tilhø-
rende disk måler 24,3 cm i tværmål.
 †Alterkalk, 1583, skænket af lensmand Laurids 
Brockenhuus og hustru Karen Skram (jf. †alter-
tavle nr. 2, †messehagel nr. 1).292 1754 omsmeltet 
til alterkalk, tilhørende altersæt nr. 1. 
 †Disk, antagelig samhørende med †alterkalken 
og i så fald skænket af Laurids Brockenhuus og 
Karen Skram. tidligst omtalt 1654, da Rasmus 
Guldsmed (Rasmus Madsen) blev betalt for at 
lodde den.18 1699 omtalt som gammel og slidt, 
derpå omsmeltet til disk, tilhørende altersæt nr. 1.18

 Blandt †kalkklæderne kan nævnes: 1-2) 1655, 
af fint lærred.18 3) 1665, af kammerdug, broderet 
med rød silke og guldtråd.18 4) omtalt 1700, af 
grønt stof.18 1797 var det i pjalter og blev over-
trukket med grøn taft og kantet med smalle guld-
galoner.77 Bortkommet i forbindelse med istand-
sættelsen 1833-35.18

 Oblatæske (fig. 101), 1626, skænket af rigskans-
ler, lensmand Jakob ulfeldt og hustru Birgitte 
Brockenhuus ligesom †alterkande nr. 1. Æsken, 

for slægten Krabbe (af Østergård).317 endelig ses 
på den modstående fodtunge Nyborgs bymærke. 
under fodens bund er indridset med skriveskrift 
»Kastrup 1868« for guldsmed Carl Kastrup. Skaf-
tet har ved overgangen til foden en bladkrans og 
midtpå en ottetunget, profileret knop. Bægeret, 
der er glat, hviler i en påsat, fembladet roset.
 Kalken er nært beslægtet med kalken fra syge-
sæt nr. 2 samt med tranderup Kirkes kalk (Ærø 
Hrd.), ligeledes udført af Jens Sørensen. 1817 
blev den repareret af Jørgen Kastrup, Nyborg;80 
1868 blev den forgyldt af Carl Kastrup smst.18

 Disken, 1699, er omstøbt af guldsmed Niels 
ovesen, Nyborg, af sølvet fra en ældre †disk (jf. 
ndf.) med tillæg af nyt sølv. Den måler 19,8 cm 
i tværmål. I bunden er en syvtunget udsparing 
med Jesumonogram; på fanen et kors med fligede 
korsender. under bunden indskrift med antikva: 
»Anno 1699 er Dette paa Kierkens bekostning 
Forferdigid«.
 2) Nyere, af sølvplet. Den 21 cm høje kalk har 
cirkulær, profileret fod, skaft med antydet knop 

Fig. 101. oblatæske, 1626, skænket af lensmand Jakob ulfeldt og hustru Birgitte 
Brockenhuus (s. 965). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Wafer box, 1626, donated by 
Lord Lieutenant Jakob Ulfeldt and his wife Birgitte Brockenhuus.
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 Sygesæt. 1) (Fig. 102), 1726, udført af guldsmed 
Hendrich Reinicke, København, og skænket 
af toldinspektør Jørgen Bruun og hustru Anna 
Margaretha Friis (jf. †glasmaleri(?) nr. 10, †dør-
fløj nr. 2, mindetavle nr. 20, †muret begravelse nr. 
17). Kalken, 13,6 cm høj, har sekstunget fod på 
tilsvarende fodplade, skaft med pæreformet knop 
med graveret bladornamentik samt bæger med 
dobbelt mundingslinje. På foden er indskrift med 
kursiv: »Det er Jesu all Vor Glæde, Naar Vi til Dit 
Maaltid træde. Jørgen Brun Anna Magreta Friis 
Anno 1726«, og på fodpladen fire stempler: by-
mærke for København 1726, guardejnmærke for 
Conrad Ludolph (af begge ses kun halvdelen af 
stemplet), mesterstempel for Hendrich Reinicke 
(»HR 23«)319 og månedsmærke fisken. under 
pladens bund er nyere ejerindskrift med versa-

der måler 10 cm i tværmål og er 6,5 cm høj, 
har indgraveret udsmykning i form af bladranker 
med blomster og frugter, bl.a. druer og granat-
æbler, udgående fra storhankede vaser. Indvendig 
i bunden et Jesumonogram i bladkrans, og un-
der bunden nyere ejermærke med versaler: »Ny-
borg Kirke«. På låget, der langs kanten prydes af 
en bladkrans med rosetter, er givernes initialer 
og våbenskjolde, tv.: »IWF« for Jakob ulfeldt 
(med spejlvendt skjold), th.: »BBH« for Birgitte 
Brockenhuus, endvidere årstallet for donationen: 
»1626«. under lågets bund Jesumonogram som i 
æsken. oblatæsken er beslægtet med den tilsva-
rende i Kværndrup Kirke (Sunds Hrd.) fra 1615, 
og er sammen med denne foreslået tilskrevet 
brødrene Jacob og Klaus Christensens guldsme-
deværksteder i odense.318

Fig. 102. Sygesæt nr.1, 1726, udført af guldsmed Hendrich Reinicke og skænket af toldinspektør Jørgen Bruun og 
hustru Anna Margaretha Friis (s. 966). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar set for the sick no. 1, 1726, made by the 
goldsmith Hendrich Reinicke, donated by the customs inspector Jørgen Bruun and his wife Anna Margaretha Friis.
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1602« (Peder Jensen Skriver og Johanne Peder 
Skrivers, jf. †sygesæt nr. 1). overgangen mellem 
foden og skaftet markeres ved en bladkrans hvor-
over en sekstunget, profileret midtknop. Bægeret 
er glat. Den tilhørende disk er sekstunget og har 
graveret kors i cirkelslag på fanen; under bunden 
er to næsten udpudsede stempler for Jens Søren-
sen. 1789 blev sættet brugt af kapellanen.18

 3) Nyere, med mærke for C. C. Hermann 
(-1949-92), København. Den 15,5 cm høje kalk 
har cirkulær, profileret fod hvorpå ejerindskrift 
med versaler: »Nyborg Kirke«, keglestubformet 
skaft med midtknop med fire bosser samt glat 
bæger. under fodens bund er mesterstempel: 
»CCH« og lødighedsmærke: »925«. Disken, 7,5 
cm i tværmål, har kors i cirkelslag på fanen. un-
der bunden stempel: »C. C. Hermann / 925 S« 

ler: »Nyborg Kirke«. Den tilhørende disk, 9,6 cm 
i tværmål, er cirkulær og har på fanen et kors 
i cirkelslag. under bunden stempler og ejerind-
skrift svarende til kalkens. 1789 blev sættet brugt 
af sognepræsten.18

 2) (Fig. 103), 1754, omstøbt af guldsmed Jens 
Sørensen, Nyborg, af †sygesæt nr. 1. Arbejdet blev 
bekostet af kancelliråd Jacob Lerche og hustru 
Apollonia Lange.18 Den 13,5 cm høje kalk, der 
er nært beslægtet med kalken fra altersæt nr. 1, 
har sekstunget fod på tilsvarende fodplade, under 
hvis bund er indskrift med kursiverede versaler: 
»Jacob Lerche Apollonia Lange anno 1754«. Des-
uden to mesterstempler for Jens Sørensen (Bøje 
nr. 4551) samt indprikket vægtangivelse: »27 lod 
1 qt«. under to af fodtungerne er tilsvarende ind-
skrift om sættets oprindelige givere: »PIS IPS Ao 

Fig. 103. Sygesæt nr. 2, 1754, udført af guldsmed Jens Sørensen på bekostning af kancelliråd Jacob Lerche og hustru 
Apollonia Lange (s. 967). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar set for the sick no. 2, 1754, made by the goldsmith Jens 
Sørensen, at the expense of the counsellor Jacob Lerche and his wife Apollonia Lange.
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12 skilling.320 1701 repareret af Niels Guldsmed, 
dvs. guldsmed Niels ovesen i Nyborg; 1732/33 
af guldsmed Ib Møller smst.18 1754 omsmeltet til 
sygesæt nr. 2. 
 2) omtalt 1667/68, af tin. Sættet, der bestod af 
en lille kalk og disk, var konstrueret således, at di-
sken var fastskruet under kalkens fod.18 1768 blev 
kalken omstøbt af Peder Andersen Kandestøber, 
da den var hullet.18 1791 blev sættet solgt.321

 3) 1727, skænket af rådmand Mathias Fibiger, i 
form af en lille sølvflaske, der vejede 11,5 lod og 
var beregnet for syge.322

 Alterkander. 1) (Fig. 104-06), 1699, omstøbt af 
guldsmed oluf Jensen, Nyborg, af †alterkande nr. 
1 med tillæg af nyt sølv;323 dele af ornamentikken 

samt ejermærke som kalken. Oblatæsken er 1,8 
cm høj, 5,2 cm i tværmål; under bunden ejer-
mærke som kalken samt stempler: »C. C. Her-
mann / Denmark / Sterling / J55«. Vinbeholderen, 
der passer ned i kalkens bæger, har tilsvarende 
stempler.
 4) 1987, udført af »eB«, af tin. Den 13 cm hø-
je kalk har keglestubfod og glat bæger med let 
udadskrånende sider. Disken måler 9 cm i tvær-
mål og har under bunden stempler: »Design / 
eB (sammenskrevet og med spejlvendt e) / 93 
% tin / Danmark«. Oblatæsken er 3 cm høj, 5,8 
cm i tværmål og har under bunden stempler som 
disken. Vinflasken er af glas. tilsvarende sæt i ub-
berud (DK Odense 2776).
 †Sygesæt. 1) 1602, skænket af borgmester Pe-
der Jensen Skriver og hustru Johanne (jf. fonte-
gemme s. 974, †orgelpulpitur nr. 1, epitafium nr. 
3, †gravsten nr. 22); sættet kostede 10 rigsdaler 

Fig. 104. Mandsmaske. Detalje af alterkande nr. 1 (s. 
968). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Male mask. Detail 
of altar jug no. 1.

Fig. 105. Dionysosmaske. Detalje af alterkande nr. 1 (s. 
968). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Dionysus mask. 
Detail of altar jug no. 1.

Fig. 106. Alterkande nr. 1, 1699, udført af guldsmed 
oluf Jensen af sølvet fra †alterkande nr. 1, skænket af 
lensmand Jakob ulfeldt og hustru Birgitte Brocken-
huus (s. 968). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altar jug 
no. 1, 1699, made by the goldsmith Oluf Jensen of silver 
from †altar jug no. 1, donated by Lord Lieutenant Jakob 
Ulfeldt and his wife Birgitte Brockenhuus.
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»925S« samt ejerindskrift med kursiv »Nyborg 
Kirke 2003«.
 †Alterkander og vinbeholdere. 1) en alterkan-
de blev skænket til kirken 1625328 af rigskans-
ler, lensmand Jakob ulfeldt og hustru Birgitte 
Brockenhuus ligesom oblatæsken (s. 965). Kan-
den, der muligvis var smykket med de ornamen-
ter i antikiserende stil, der genfindes på kirkens 
nuværende alterkande, kan oprindelig have haft 
en verdslig funktion (jf. ovf.). 1671 fik guldsmed 
Mads Rasmussen betaling for en reparation ved 
låget.18 1699 blev kanden omsmeltet til kirkens 
nuværende alterkande. 2) en vinflaske omtales 
1668.18 3) et stort krus af blåt, hollandsk sten-
tøj er omtalt 1699. Det anvendtes til at hente 
altervin i, så alterkanden kunne skånes.18 1740 
leverede kandestøberen et låg til kruset. 1761/62 
betegnedes det som ubrugeligt;18 solgt 1791.321 
4) en vinflaske anskaffedes 1765.18 5-6) 1908, to 
alterkander af porcelæn.18

 †Ske, 1867, udført af guldsmed Valdemar Fæ-
ster, Nyborg.84

er muligvis (jf. ndf.) genbrugt fra †alterkande nr. 
1.324 Kanden, 33 cm høj, har cirkulær fod med 
godronnering på tilsvarende fodplade hvorpå to 
stempler: mesterstempel for oluf Jensen (Bøje nr. 
4547) og Nyborgs bymærke (Bøje nr. 4534a). På 
det pæreformede korpus, der er samlet ved en stor 
sølvlodning ca. en tredjedel oppe på bugen, er tre 
indskriftfelter, indrammet af påsatte, støbte kar-
toucher, som øverst har et englehoved flankeret af 
vinløv, nederst udgøres af fligede blade. I felterne 
er indskrift med skriveskrift (forskellige hænder), 
tv.: »A° dom 1625 gaf welbr: Jacob ufeld[!] til 
urup da Rigens Canceler og Høvitz Mand paa 
Nyborg Slot Samt hans Welbor: frue fr(u) Birgita 
Brochen huus denne Kande til Nyborg Kirche«; i 
midten: »Hvo Som Saar i Welsignelse haand Schal 
og Høste i Welsignelse«; th. »Anno 1699 er den-
ne Kande Paa Nyborg Kirkes egen bekostning 
gand ske omgiort og for bedret«. Hanken har de-
koration i form af en påsat blomsterranke og en-
der forneden i et oprullet blad, fæstnet til korpus 
ved en Dionysosmaske med vrængemund, små 
horn i panden og hovedprydelse med vindruekla-
ser (fig. 105). tuden smykkes med en tilsvarende 
maske, en langskægget mand med laurbærkrans, 
hvorover en hovedprydelse, der i siderne er op-
rullet i hornlignende volutter (fig. 104). På låget 
en blomsterknop i bladkrans. De to masker i anti-
kiserende stil er muligvis ligesom andre af de de-
korative elementer genanvendt fra †alterkande nr. 
1, der oprindelig kan have haft en verdslig funk-
tion.325 en tilsvarende udformet tud kendes fra en 
alterkande fra 1698 i Stege (DK Præstø 218).326 
Ligeledes kan pladen med giverindskriften være 
overført fra †alterkande nr. 1. 1776 loddede guld-
smed Jens Sørensen ‘den afgåede rose’ fast på låget 
samt et dække over tuden.18 1793/94 blev kanden 
repareret af guldsmed ulrich Kastrup,18 1837/38 
af guldsmed Poul olsen, der loddede den med tin 
og fornyede en af indskriftpladerne; formentlig 
den midterste.327 1841/42 udførte han endnu en 
reparation.
 2) 2003, af sølv, 31 cm høj. Den slanke kan-
de har cirkulær, profileret fod, glat, let udbuget 
korpus, svungen hank og let hvælvet låg. under 
bunden fabriksstempel »t. Fredberg« for tonny 
Fredberg Østergaard, Strandby, lødighedsmærke 

Fig. 107. Alterstager, 1649, skænket af rådmand Niels 
Boesen og hustru Inger Jensdatter (s. 971). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks, 1649, donated by 
Alderman Niels Boesen and his wife Inger Jensdatter.
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(orange på lilla bund). Rygsiden har tilsvarende 
gaffelkors. 5) Gylden silkebrokade med lyst for. 
Forsiden er prydet med et smalt bånd med lilla 
rosetter på gylden bund med indvævet rudemøn-
ster omkring blomsterbuketter, rygsiden med et 
bredere lilla bånd med gyldne kors i firpas. 6) 
Hvid silke med blomstermønster og blåt for. På 
begge sider er påsyet bånd af blå silke, kantet med 
smalle sølvblonder. 7) 1988,331 designet af Anne 
Marie egemose. Af lys grøn uld med grønt for. 
Forsiden er smykket med broderi i form af røde 
og rosa romber omkring et kors i et dråbefor-
met felt. På bagsiden danner tilsvarende romber i 
røde, rosa, lilla og gule nuancer et stiliseret livstræ. 

ALteRuDStYR

Alterstager. 1) (Fig. 107), 1649, skænket af råd-
mand Niels Boesen og hustru Inger Jensdatter 
(jf. epitafium nr. 10, †gravsten nr. 47). De 73,5 
cm høje stager har stærkt profileret fod og skaft 
med balusterled adskilt af et let fladtrykt kugleled 
hvorpå indskrift med delvis sammenskrevne ver-
saler: »Anno 1649 hafver Niels Bosen raad mand 
i Nyborg med sin elskelige Hvstrve Inger Iens-
datter ladet disse tvende lyse stager til Gvds ære 
bekoste og gifwet til Nyborgs Kiercke«.329 Flade 
lyseskåle. Stagerne blev sat på alteret kyndelmis-
sedag (2. febr.) 1650.258 1872/73 blev stagerne 
forsynet med lysattrapper til gas;18 1911 omdan-
net til elektricitet,91 som siden er afmonteret.
 2) o. 2002, 97 cm høje, med cirkulær fod og 
balusterskaft. På bordene i nordre korsarm.
 †Alterstager. et par høje messinglysestager er 
1640 omtalt på alteret.29 Stagerne var endnu i 
kirken 1761, men synes kasseret før 1789.18

 *Syvstage, formentlig o. 1900, udført af Kgl. 
Hofbronzestøber Lauritz Rasmussen; en såkaldt 
Grundtvigstage.330 Af messing, med cirkulær fod, 
balusterskaft afsluttet med bladkrans og arme 
med vase- og kugleled. I præstegården.
 †Bogstole. 1) omtalt 1640, fritstående, i koret.29 
2) Anskaffet 1654, opstillet i koret. 1690 blev den 
repareret.18 Betegnes siden som ‘høj’.18 Kasseret o. 
1824.18

 Messehagler. 1) (Fig. 108), 1800-tallets anden 
halvdel, måske identisk med den, der anskaffe-
des 1877; i givet fald leveret af C. J. M. Fyrwald 
& Co., København.80 Skjoldformet, af mørke-
rød fløjl med rødt for, kantet med guldgaloner 
og med tilsvarende rygkors. 2) 1900-tallets første 
halvdel, af lys silkebrokade med motiv af hjorte 
og duer samt lyst for. På for- og rygsiden er påsy-
et gaffelkors af gylden silke kantet med rød fløjl; 
bagsidens kors har i skæringen en medaljon med 
Jesumonogram og kors, udført i gylden og blå 
silke. 3-6) Nyere, anskaffet 1999 fra Hellig Kors 
Kloster i Lem: 3) Rød silkebrokade med gyldent 
for. For- og rygside har et bredt bånd med relief-
broderi af blade og blomster i gyldne, grønne 
og brune nuancer på hvid bund. 4) Mørkegrøn 
fløjl med gult for. Forsiden har et brokadebånd 

Fig. 108. Messehagel nr. 1, 1800-tallets anden halvdel 
(s. 971). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Chasuble no. 1, 
second half of 1800s.
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lakeret. Skranken var oprindelig opstillet i he-
steskofacon (jf. fig. 36a); den afsluttedes i hver 
side af en mægler af mahogni og var forsynet 
med en tilsvarende håndliste (jf. fig. 90 og 92). 
Støbejernsbalustrene var bronzerede.80 Den nu-
værende opstilling stammer fra restaureringen 
1971-72. Knæfaldet, muligvis af ældre dato,336 er 
af træ, hvidmalet og forsynet med hynder med 
rødt uldent stof. 1858 blev det betrukket med 
rød fløjl,80 1871 blev det egetræsstafferet.84

 †Alterskranker. 1) 1653 blev Christen Snedker 
betalt for ‘et langt trin i koret’ og lavede desuden 
sammen med en anden snedker, Niels, en ny 
‘ramme for alteret’. De huggede og høvlede en 
bjælke af et stort 16-alen træ, som blev lagt i ko-
ret, og Jørgen Smed leverede fire kramper og to 
kroge, ‘som er udi det trin til fornævnte bjælke’.18 
Antagelig er der tale om en alterskranke med til-
hørende knæfald, nedfældet i en bjælke i gulvet. 
1674 udførte Andreas Sadelmager to læderpuder 
stoppet med dyrehår, begge 11½ alen lange, som 
blev lagt foran alteret til kommunikanterne.18

 2) 1689, skænket af Christentze Horneman, 
g.m. sognepræst Hans Mule Clausen (jf. minde-
tavle nr. 17, †muret begravelse nr. 3), der dette år 
lod et »træeverk« opsætte for alteret, antagelig 
en alterskranke, efter fig. 86 at dømme med et 
lige forløb tværs over koret. Samtidig blev pu-
derne (jf. nr. 1) repareret.18 1693-94, i forbin-
delse med opstillingen af en skriftestol (s. 1004), 
synes alterskranken at være blevet rykket, idet 
Mikkel Snedker fik betaling for »Stakketteverk 
for Alteret at afskaffe«, ligesom man flyttede ‘den 
bjælke for alteret ved stakitværket, hvor folk går 
til alters’; formentlig dog blot en smule mod 
vest.18

 3) 1822, efter tegning af Johan Hanck,337 ud-
ført af snedker Jens Jørgensen. Af træ, bestående 
af tætstillede balustre (‘60 »dugger« (dvs. duk-
ker, korte stolper) om knæfaldet’) med for-
gyldte »blade«.84 1834 leverede Jens Brøtterups 
snedkerværksted i København ‘to gelændere af 
bøg’ sammen med den nye altertavle;338 måske 
et supplement til den eksisterende skranke i for-
bindelse med nyindretningen af koret. 1835 blev 
knæfaldet repareret og malet hvidt; det var be-
trukket med skind.84

 †Messehagler. 1) Formentlig 1597, skænket af 
Laurids Brockenhuus og hustru Karen Skram (jf. 
†altertavle nr. 2, †alterkalk s. 965).332 Af rød fløjls-
brokade. På ryggen var påsyet et krucifiks, udført 
i reliefbroderi og perlestikning og med særligt 
guldbroderi omkring Kristusfigurens hoved; des-
uden fandtes givernes våbenskjolde og vistnok 
årstallet for donationen »1597«. ‘under hagen’ var 
et lille perlebroderet ‘Jesunavn’, dvs. »IHS«. Alle-
rede 1640 var den uden tvivl oprindelig prægtige 
messehagel dog noget medtaget, idet de fleste 
perler i såvel krucifikset som Jesumonogram-
met var borte.29 1667 blev denne hagel eller en 
af nedennævnte repareret med nye guldgaloner i 
halsen.18 1746 betegnet som ubrugelig og afhæn-
det 1791.333 2) Før 1640, af rød fløjlsbrokade og 
prydet med perlebroderi på for- og rygside samt 
omkring halsen. 1640 beskrevet som ‘gammel’29 
og 1670 betegnet ‘ubrugelig’.18 Kasseret 1791.18 
3) Før 1640, af grøn, blomstret damask, der var 
broderet med perler forneden på begge sider. 
1640 beskrevet som ‘gammel’29 og 1670 betegnet 
‘ubrugelig’.18 Hagelen synes afhændet 1791.333 
4) 1700, skænket af Apollonia Lund, enke efter 
borgmester Dines Lerche sammen med †alter-
klæde nr. 3 og †prædikestolsbeklædning nr. 1 (jf. 
†glasmaleri(?) nr. 5, †muret begravelse nr. 14). Af 
grøn fløjl, kantet med guldgaloner og med til-
svarende, bredt kors på rygsiden. Givernes nav-
ne samt årstallet for donationen var broderet.292 
Solgt 1877.18 5) 1815, syet af skrædder Halvorsen. 
Af rød fløjl, kantet med brede guldkniplinger og 
med kors på ryggen.80 6) 1842, syet af skrædder 
N. Pedersen. Af rød silkefløjl med brede guld-
galoner. Solgt 1877.294 7) 1906,334 gylden.335 8) 
1955, udført af Kirsten og John Becker, Holte; 
rød.236

ALteRSKRANKeR

Alterskranken (jf. fig. 56-57), 1858,294 udført 
af snedkermester Nielsen, er tresidet med et 
fladbuet midtparti og to korte, lige sidepartier. 
Den består af spinkle balustre af støbejern med 
skaftled, smykket med blade omkring et gen-
nembrudt firpas. Øverst en profileret håndliste 
af træ. Balustrene er malet lysegrå og håndlisten 
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siden ved koret, en placering, der muligvis kan 
være opnået i forbindelse med donationen af et 
fontegemme 1585 (jf. ndf.).340 1680 blev ‘træ-
værk og fontesten’ flyttet og genopsat lige ved 
korets nordøsthjørne oven over †muret begravel-
se nr. 4 (jf. fig. 86), dvs. formentlig kun få meter 
fra sin tidligere placering. opgaven krævede otte 
mand.18 efter konstruktionen af en ny †døbefont 
1834 blev granitfonten taget ud af brug, men op-
retholdt tilsyneladende sin placering. 1858 blev 
den flyttet ‘hen’ i kirken, dvs. ud af dåbsaflukket 
og hen ved siden af †gravkapel nr. 2 i nordhjør-
net, jf. fig. 183. Ved restaureringen 1870-71 blev 
den hensat på kirkegården;80 år 1900 blev den 
ved Nationalmuseets mellemkomst overført til 
Skt. Hans Kirke i Hjørring;341 1918 blev den ført 
tilbage og opstillet i søndre korsarms vestfag.342 
efter restaureringen 1971-72 blev fonten opstil-
let på sin nuværende plads ved pillen i sydsiden af 
korets 2. fag (jf. fig. 50) og atter taget i brug.
 *Døbefont, 1876, udført af billedhugger Niels 
Hermann Bondrop, København, efter tegning af 
arkitekt Vilhelm tvede.80 Fonten, der stod i syd-
siden af korets 2. fag (jf. fig. 90), blev efter restau-
reringen 1971-72 overført til Hjulby Kirke og 
beskrives under denne (s.d.).

DØBeFoNte oG DÅBSuDStYR

Døbefont (fig. 109), romansk, af grå granit, ca. 103 
cm høj, tilhørende den såkaldte ‘Nyborggruppe’, 
en forenklet variant af Storebæltstypen (Macke-
prang, Døbefonte 111 f.). Kummen, der måler ca. 
86 cm i tværmål (indvendigt mål ca. 62 cm), har 
om mundingen et bredt, fremspringende bælte, 
der er noget behugget; ligeledes er et stykke slået 
af foroven. Foden er et terningkapitæl med pro-
filindrammede sidefelter og små mandshoveder i 
hjørnerne. Såvel på kummen som foden er der 
spor efter hvid farve, og under mundingsbæltet 
ses endvidere spor af rust i et ca. 3 cm bredt, om-
løbende parti. Bemalingen blev afrenset med salt-
syre og sæbelud 1889.84

 Fonten må være overført fra en ældre †kirke, 
antagelig den nu stående bygnings forgænger (s. 
879).339 Den oprindelige placering var forment-
lig som vanlig i vestenden; 1655 stod den i nord-

Fig. 109. Døbefont, romansk (s. 973). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Font. Romanesque.

Fig. 110. Dåbsfad, o. 1550, skænket af sognepræst Claus 
Mule 1694 (s. 974). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Baptismal dish, c. 1550, donated by the incumbent Claus 
Mule in 1694.
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ornament. over skjoldene ses initialerne: »eNS«, 
formentlig for ægtemanden, under dem et årstal: 
»1645«, og endelig flankerende skjoldene samt 
midt i årstallet initialerne: »I(?)HD«, antagelig 
hustruens.347 Hjortefrisen gentages på fanen, dog 
udgøres den inderste bort her af sekstakkede 
stjerner. under bunden er ejermærke med ver-
saler »Nyborg Kirke«. Lignende fade kendes fra 
talrige kirker, bl.a. Anst, Hjarup, Føvling (DK Ri-
be 2494, 2625, 2784), Framlev (DK Århus 2050), 
Hornstrup og Grejs (DK Vejle 2010 og 2104). 
efter anskaffelsen af den nye *døbefont 1876 be-
nyttedes fadet på denne.18

 †Dåbsfad, skænket til kirken 1642 eller 1645 
af Sidsel Knudsdatter, enke efter borgmester Pe-
der Nielsen, sammen med et håndklæde (jf. ly-
sekrone nr. 2, epitafium nr. 4, *(†)epitafium nr. 
1, gravsten nr. 13, *kisteplade nr. 2). Af messing, 
mindre end ovennævnte og beskrevet som ‘slet’, 
dvs. enkelt, glat.348 1670 præciseres, at det havde 
‘Peder Nielsens navn påstukken’,18 hvilket genta-
ges de følgende år.
 Dåbskande, (fig. 111), 1988, udført af Flemming 
Knudsen, Regstrup, af messing og sølv (medal-
jonen), 32,5 cm høj. Det dråbeformede korpus 
hviler på fire ben, som er fæstnet til en cirkulær 
fodring; et af benene er videreført i en svungen 
hank. Låget er prydet med en medaljon med en 
due.
 †Dåbskander. 1)1854, af zink; hvidmalet. 1858 
malet brun.18 2) 1876/77, leveret af kobbersmed 
Surland, af zink.80

 et †håndklæde, grønt, silkebroderet og med års-
tallet 1694, anvendtes formentlig ved dåben.18

 Fontegemme (fig. 112-14), 1585, skænket af borg-
mester Peder Jensen Skriver og hustru Johanne 
Knudsdatter (jf. †sygesæt nr. 1, †orgelpulpitur nr. 
1, epitafium nr. 3, †gravsten nr. 22). Den tårn-
lignende konstruktion består af en underdel, der 
har omsluttet døbefonten, samt en overdel eller 
himmel, der krones af en baldakin, og som i for-

 †Døbefont, 1834, egentlig et stativ eller bord, 
samlet af tre barokfigurer fra (†)korgitter (s. 984), 
der bar en bakke til dåbsfadet.343 1845 blev bak-
ken fornyet af snedker L. Wichmann.80 Bordet, 
der var bronzeret,84 stod i korets nordside.344 efter 
anskaffelsen af den nye *døbefont 1876 blev det 
opbevaret i materialhuset.345

 Dåbsfad (fig. 110), o. 1550, skænket af sogne-
præst Claus Mule 1694 (jf. ndf.).346 Af messing, 
56 cm i tværmål, af sydtysk oprindelse. I bunden 
en drevet fremstilling af Bebudelsen med Maria 
og Gabriel hvorover Helligåndsduen, omgivet af 
en frise med springende hjorte, der jages af hun-
de, adskilt af små egetræer med agern og flankeret 
af borter af stemplede ruder. Mellem to af dyre-
parrene er to noget udpudsede skjolde (fig. 339), 
som må have tilhørt fadets tidligere ejere, antage-
lig et ægtepar, det venstre med sammenskrevne 
initialer: »eNS«, det højre med et bladlignende 

Fig. 111. Dåbskande, 1988, udført af Flemming Knud-
sen, Regstrup (s. 974). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Baptismal jug, 1988, made by Flemming Knudsen, Reg-
strup.

Fig. 112. Fontegemme, 1585, skænket af borgmester 
Peder Jensen Skriver og hustru Johanne Knudsdatter 
(s. 974). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Font casing, 
1585, donated by Mayor Peder Jensen Skriver and his wife 
Johanne Knudsdatter.
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bindelse med dåbshandlingen har kunnet hejses 
op. De indvendige, bærende dele er af fyrretræ, 
mens de ydre, arkitektoniske dele er af egetræ; til 
dekorative led som hermer, kerubhoveder, blad-
værk og skjolde er anvendt lindetræ.
 Den ottesidede underdel, selve fontegemmet, 
er ca. 91 cm høj og måler ca. 127 cm i tvær-
mål ved hjørnefremspringene; den indvendige 
bredde er ca. 97 cm og hullet til dåbsfadet ca. 
59 cm i tværmål. Vinkelstillede hjørnepiller ad-
skiller storfelterne, som har diamantbosseprydede 
arkader med profilerede kapitæler. Forkrøppe-
de, vandrette gesimsled markerer overgangen til 
frise- og postamentfelterne, der adskilles af kan-
tede hjørnefremspring; i et af frisefelterne læses 
»Anno 1585« med reliefversaler (sekundære).349 
Gemmet afsluttes for oven af et bræddedække, 
hvori der er udsavet hul til dåbsfadet.
 Himlen, ligeledes ottesidet, er ca. 194 cm høj 
og måler 106 cm i tværmål. De enkelte fag ad-
skilles af kvindelige hermer med joniske kapitæler. 
De rundmavede figurer bærer lændeklæde og har 
om den nøgne overkrop bånd, der ved siderne er 
oprullet i volutter (fig. 113); skafterne er smykket 
med kerubhoveder over løvefødder. Storfelternes 
høje, bosseprydede arkader med profilerede ka-
pitæler omslutter en blomsterstand med fligede 
blade, volutter og beslagværk. to af felterne har 
nederst et skjold, det venstre med initialerne: »PIS« 
samt bomærke for Peder Jensen Skriver, det højre 
med initialerne: »IPS« for hustruen Johanne Peder 
Skrivers350 (Johanne Knudsdatter) samt et korslam 
(fig. 114). et felt på den modstående side har lidt 
under midten påsat en stor øsken, hvorunder der 
er fire cirkulære huller, anbragt i bueform, for-
mentlig spor efter det hejseværk, der kunne hæve 
himlen. I sviklerne er rosetter. Vandrette profilled, 
svarende til underdelens, indrammer frisefelterne, 
der mellem hjørnefremspringene har kerubhove-
der. Himlen krones af en ottesidet, løgkuppellig-

Fig. 113-14. Detaljer af fontegemme. 113. Her mer (s. 
976). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 114. Skjolde med 
initialer for Peder Jensen Skriver og hustru Johanne 
Peder Skrivers (Johanne Knudsdatter) (s. 976). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015.– Details of font casing. 113. 
Herms. 114. Escutcheons with initials of Peder Jensen Skriver 
and his wife Johanne Peder Skrivers (Johanne Knudsdatter). 
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des fra Kerteminde, hvor stenfonten var beklædt 
med brædder, således at den fremstod sekssidet 
(DK Odense 1969).358 
 †Fontegitre. 1) Antagelig før 1640, muligvis alle-
rede o. 1585 samtidigt med fontegemmet.359 Af en 
plan over kirken fra før 1782 (fig. 86) ses, at dø-
befonten var indhegnet af et gitterværk mod nord 
og vest, der i syd sluttede sig direkte til korgitteret. 
en indgang i vestsiden med et par trin førte ind til 
fonten. Det er antagelig dette, der omtales i Dan-
ske Atlas (1774) (»Daaben er med indsluttet tral-
verk«), dog med tilføjelsen om, at det var skæn-
ket af borgmester Peder Jensen Skriver; måske en 
sammenblanding med fontegemmet, medmindre 
borgmesteren havde skænket begge dele.360 en 
tilsvarende situation kendes fra Kerteminde, hvor 
fontegemmet var omsluttet af et samtidigt fon-
tegitter (DK Odense 1969). 1680, da døbefonten 
blev flyttet, blev der slået et jern i muren til at 
holde ‘træværket’, d.e. formentlig fontegitteret, 
som må være flyttet sammen med fonten og fon-
tegemmet.18 Det er usikkert, hvornår gitteret blev 
nedbrudt; muligvis var det først i forbindelse med 
anskaffelsen af varmeanlægget 1858 (jf. s. 942), 
hvor snedker Wichmann blev betalt for at have 
nedbrudt ‘gelænderet’ eller ‘gitterpanelet’ om den 
gamle dåb.80 Det kan dog også være sket 1833-35, 
hvor klejnsmeden fik betaling for at have »fralaaet« 
hængslerne og lemmene ved den gamle dåb, og 
der opsattes et træskillerum med dør for samme 
(jf. s. 1011).84 
 †Fontebeklædning, omtalt fra 1746/47. et grønt 
klæde med silkefrynser, der var fæstnet til træ-
værket om fonten.18 Kasseret 1792.18

KoRBueKRuCIFIKS

Korbuekrucifikset (fig. 115-20), fra o. 1425 (1428?), 
er det største og bedste fra perioden i det nuvæ-
rende Danmark. Kristusfiguren, ca. 205 cm høj, 
er udspændt i vandrette arme, hovedet er vendt 
og hældet imod højre skulder, kroppen lodret, og 
benene er knoklede med fødderne drejet mar-
kant ind over hinanden, idet den højre som van-
ligt er lagt øverst.
 Hovedet (fig. 116) bærer en snoet tornekrone, 
håret er strøget bag om ørene, skægget tvedelt. 

nende baldakin, som samles i en lille, ottekantet 
midtstolpe med muslingeskalsnicher. Ved baldaki-
nens fod er spor efter forsvundne ornamenter i 
form af gavlstykker og småspir e.l., ligesom der i 
midtstolpen er et hul, antagelig efter en †topfigur.
 Stafferingen er delvis den oprindelige, der frem-
droges ved en restaurering 1995-97.351 Bundfar-
ven udgøres af en gullig lasur, hvorefter underde-
lens stor- og frisefelter er bemalet i en duppetek-
nik med skiftevis brun og rød farve, mens himlens 
storfelter har sort bund. Profilerne er rødmalede, 
hermerne har skiftevis lys og rødlig karnation med 
detaljer i rødt, grønt, blåt og guld. Skjoldene er 
brune med forgyldte indskrifter, kerubhovederne 
lyse med forgyldte detaljer.352 Baldakinens felter 
har skiftevis bemaling i duppeteknik og en delvis 
bevaret udsmykning af mauresker malet med sort. 
Ribberne er røde, kantet med grønt og sort.
 Fontegemmet fremstod før restaureringen med 
en sekundær staffering, måske fra 1679 (jf. ndf.). 
Den omfattede brune storfelter, blå og sorte 
frisefelter, grå postamentfremspring samt sorte, 
røde, grønne og grå profiler. Bosserne var røde, 
gule og grå. Samme farveforløb sås på himlen, 
hvor storfelterne havde sort bund med bladværk 
i grønt med gule og hvide blomsterstande. Balda-
kinen var gråmalet.
 Fontegemmet blev skænket af Peder Jensen 
Skriver og hustru 1585,353 uden tvivl med det 
formål at smykke og fremhæve dåben og dåbs-
handlingen, måske som alternativ til en helt ny 
døbefont. Det blev opsat omkring granitfonten (s. 
973), muligvis på et muret trin eller postament.354 
1679 blev gemmet istandsat, da Jens Snedker for-
nyede nogle lister, og Hans Maler modtog 33 da-
ler for at staffere det.18 Samtidig leverede Steffen 
Smed to ankre til at ‘oprejse’ det. Ved restaurerin-
gen 1833-35, da den romanske font blev taget ud 
af brug, blev gemmet hensat i †gravkapel nr. 2;355 
1871 blev det flyttet til tårnet.356 År 1900 blev 
det overgivet til Nationalmuseet, hvorfra det 1911 
blev tilbageført og opstillet i søndre korsarm.357 
2008 flyttet til kirkens sydvesthjørne (jf. fig. 47).18

 Fontegemmet er vistnok det eneste bevarede 
af sin art i Danmark, dog findes i ulfborg Kirke 
(Ringkøbing Amt) en baldakin, nært beslægtet 
med baldakinen i Nyborg. et †fontegemme ken-
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Fig. 115. Korbuekrucifiks, o. 1425 (s. 978). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chancel arch crucifix, c. 1425.
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for. Korset er bag figuren mørkfarvet med ly-
sebrune ender, røde kanter samt rødt og grønt 
bladværk. endefelterne har tilsvarende broget 
bemaling med blå bund og stedvis et ‘malerisk’ 
supplement til fremstillingerne.
 Af den oprindelige staffering er 1972 kun kon-
stateret få spor i form af hvidlig hudfarve med 
mørkerøde blodstænk; endepladernes bundfarve 
har været sort.363 endvidere konstateredes rester 
af tre yngre farvelag.364

 Mester, datering og paralleller. Krucifikset publice-
redes 1993 af Susanne Wenningsted-torgard, der 
udlagde typologierne og henviste til endnu mere 
udbyggede typologier på korstolene i Roskilde 
Domkirke og Skt. Bendts Kirke i Ringsted samt 
på det store krucifiks i Doberan Klosterkirke i 
Mecklenburg fra o. 1368.365 
 Året efter fremlagde Lena Liepe, uden at kende 
Nyborg-krucifikset, ti skånske korbuekrucifikser, 
der alle er udspændt som Nyborg-figuren og har 
stort set samme udformning. Hun tilskrev dem 
en såkaldt tørringemester, der, efter deres geo-
grafiske fordeling i Sydvestskåne at dømme, bør 
have haft værksted i Lund eller Malmø.366

 Ingen af de tyske og skandinaviske krucifik-
ser, Lena Liepe anfører som sidestykker til sine 
skånske, kommer vel helt nær deres og Nyborg-
krucifiksets specifikke type. Men man finder den 
(enklere og i mindre format) på korstolene i Ros-
kilde fra 1420 og på de tilsvarende i Ringsted, 
der antages udført af samme tyske værksted,367 
ligesom man kan finde den lokalt i Jylland.368

 De her nævnte værker tilhører alle gotikkens 
såkaldte ‘skønne stil’, der især udvikledes ved 
hofferne i Burgund og Prag, og som nåede sin 
største udbredelse o. 1400. Det nærmeste inter-
nationale sidestykke til Nyborg-krucifikset er 
det væsentlig finere ‘skønne krucifiks’ i Vadstena 
Klosterkirke i Sverige, der nu formodes skabt i et 
forfinet bøhmisk-preussisk kunstmiljø o. 1410-
20.369 I sidste ende er impulserne bag det danske 
krucifiks måske også bøhmiske, men de har ri-
meligvis taget en vestligere vej. Således ses kruci-

Ansigtet er forstenet, og øjnene må opfattes som 
lukkede eller svagt åbne (den nuværende be-
maling viser dem åbne). Munden er halvåben 
med synlige tænder, og der er gjort nøje rede 
for kroppens detaljer med udspilede ribben og 
indtrukket mellemgulv. Det lavtsiddende lænde-
klæde, af ganske tyndt stof, falder vifteagtigt fortil 
og danner en snip ved hver hofte. Fødderne er 
uhyggeligt deformerede af kroppens vægt imod 
naglerne, hænderne knuget om naglerne.
 Korstræet, 490×355 cm, er formet som et livs-
træ med treblade, der udgår fra stamme og arme. 
Korset har firpasformede endefelter, der prydes 
af tilsvarende blade og rummer relieffer (skåret 
i ét med feltet) af gammeltestamentlige scener, 
der hovedsagelig udgør forudsigelser (typologier) 
på Kristi Frelsesværk: 1) (Fig. 119). Syndefaldet 
(forneden), den første synd, som nu blev sonet 
ved Kristi sejr over døden og åbning af Paradi-
set. Man ser de to første mennesker under træet, 
idet Adam, tilskyndet af eva, modtager æblet af 
slangens mund. Feltet er stærkt fornyet.361 2) (Fig. 
117). Isaks ofring (ud for Jesu højre hånd), en ty-
pologi på Kristi Korsdød. Isak ligger på alle fire 
på alteret, og faderen har lagt sin venstre hånd 
på hans hoved, mens han i den højre har hævet 
det nu manglende sværd.362 ofringen hindres af 
en engel øverst, og i et træ til venstre hænger 
vædderen klar som offerdyr. 3) (Fig. 118). Absa-
loms død (ud for Jesu venstre hånd), en typologi 
på Korsfæstelsen (lansestødet). Absalom hænger 
med hovedet i træet (kun malet), mens to ryttere 
ved siderne har hævet deres nu manglende spyd 
imod ham. Feltet bærer præg af opskæring, for-
mentlig 1695 (jf. ndf.). 4) (Fig. 120). Kobberslan-
gen i ørkenen (øverst), en typologi på Kristi Kors-
død. Slangen hænger på en tveje (i tilnærmet 
korsform) med de knælende og tilbedende jøder 
omkring sig, forrest til højre ses Moses. Korset 
afsluttes nederst af resterne af en tap, hvormed 
krucifikset har været fastgjort nedentil.
 Staffering. Bemalingen er fra 1975-76, men 
bygger på en 1972 undersøgt staffering fra sidste 
halvdel af 1600-tallet (vel 1695). Kristusfiguren 
har lys hudfarve, pande og vunder bløder rødt, 
hår og skæg fremtræder brunt, tornekronen er 
grøn, lændeklædet forgyldt med rødt og grønt 

Fig. 116. Kristus. Detalje af korbuekrucifiks (s. 978). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Christ. Detail of chancel 
arch crucifix.
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 Krucifikset kan være udført i Nordtyskland 
eller hos den skånske krucifiks-mester.371 Men 
mest troligt er det vel, at der har været en forbin-
delse til det store sjællandske korstoleværksted.
 Susanne Wenningsted-torgard daterede kruci-
fikset mellem de ‘to omgange’, kirken var opført 
i, fra o. 1388 frem til 1428, og nærmest det før-
ste år, mens Lena Liepe tidsfæstede sine skånske 
stykker bredt til første halvdel af 1400-tallet. I 
lyset af de nævnte sidestykker, og især et alment 
slægtskab med de daterede korstole, bør krucifik-
set kunne henføres til o. 1425, måske til indviel-
sen 1428.
 Ændringer og istandsættelser. Krucifikset må op-
rindelig have været fæstnet forneden til en kor-
buebjælke, en korskranke eller et lektorium. I 
sommeren 1695 var det taget ned i tre uger, mens 
det blev renoveret. Korstræet må have haft brug 
for afstivning, idet Peder Smed slog et langt jern 
på det sammen med to ringe og to kramper.18 I 
begyndelsen af 1800-tallet var krucifikset nedta-

fikstypen også på relieffer i Havelbergs Domkirke 
og i Neuruppin, samt på et maleri i Jüterbog, alle 
i Mark Brandenburg omkring Berlin.370

Fig. 117-18. Detaljer af korbuekrucifiks. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 117. Isaks ofring (s. 980). 118. Absaloms død 
(s. 980). – Details of chancel arch crucifix. 117. The Sacrifice of Isaac. 118. The Death of Absalom.

Fig. 119. Syndefaldet. Detalje af korbuekrucifiks (s. 
980). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The Fall. Detail 
of chancel arch crucifix.



983KoRBueKRuCIFIKS

stærket med fyrretræ på bagsiden, var stærkt med-
taget af ormeangreb, at det var revnet tværs over 
ved fodnaglen, og at mange kantblade var beska-
diget. også firpassenes relieffer havde skader; det 
gjaldt særlig relieffet af Syndefaldet, hvor store 
partier var fornyet (jf. ovf.). På Kristusfiguren var 
nogle fingre på venstre hånd udskiftet, og begge 
fødder havde revner. Der var anvendt jernnagler 
af uvis alder.374 Ved den seneste restaurering 1975-
76 (ved snedker erik Larsen og kirkemaler ejner 
V. Jensen, Køge) blev skaderne søgt udbedret, bl.a. 
blev flere kantblade fornyet. Derpå ophængtes 
krucifikset på en stålbjælke i korets 2. fag.

get. efter at Frederik VI ved sit besøg i kirken hav-
de udtrykt sin misfornøjelse dermed, genopsattes 
det 1814.372 Ved restaureringen 1833-35 hang 
krucifikset i en jernlænke fra en krog i loftet; det 
blev da flyttet til pillen over for prædikestolen, dvs. 
i midtskibets nordside, og derpå (vel i forbindelse 
med ophængningen af maleri nr. 8) til nordøst-
hjørnet (jf. fig. 183).373 efter restaureringen 1870-
71 blev krucifikset opbevaret i tårnet; 1910/11 
blev det efter en ny istandsættelse ophængt på den 
nordre pille ved overgangen mellem kor og skib 
(jf. fig. 80).308 Ved en undersøgelse 1955 (Niels J. 
termansen) konstateredes, at korset, der var for-

Fig. 120. Kobberslangen i ørkenen. Detalje af korbuekrucifiks (s. 980). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – The Bronze Serpent in the Desert. Detail of chancel arch crucifix.
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beskrives først figurerne på sydsidens piller, derpå 
figurerne på nordsidens.
 1) (Fig. 121). Profeten Jeremias, med langt, 
bølget hår og skæg, iklædt en lang kjortel med 
kappe over højre skulder; barfodet. Højre arm er 
bøjet, venstre hænger let krummet langs siden. 
om halsen har han de ågstænger, som profeten 
Hanaja tog af og brækkede (Jer. 28,11), og ved 
hans højre fod står en trebenet, sydende gryde, 
en henvisning til Jeremias’ kaldelse som profet 
(Jer. 1,13). På østsiden af den sydlige pille mel-
lem korfagene.
 2) (Fig. 122). evangelisten Lukas, med hove-
det dækket af et klæde, iført lang kjortel med 
bred krave og kappe over venstre skulder. På 
fødderne bærer han sko. I venstre hånd holder 
han en opslået bog, højre arm er let krummet 
langs siden. Bag hans venstre ben kigger oksen 

KoRGItRe oG -SKRANKeR M.M.

(†)Korgitter (fig. 121-129), 1655, ifølge regnska-
berne udført af odensebilledskæreren Anders 
Mortensen (jf. prædikestol s. 989).375 Af gitterets 
oprindelige, prægtige udsmykning er bevaret ni 
bibelske figurer. oprindelig omfattede gitteret 
også to †kerubfigurer samt antagelig yderligere 
tre †figurer og et antal †topstykker.
 1-9) (Fig. 121-129), ni figurer fra Det Gam-
le og Det Nye testamente, alle placeret på små 
konsoller, ca. 82-89 cm høje. Figurerne, stående 
i kontrapost (nr. 3 undtaget), er skåret i ét med 
konsollen. De fremstår på en nær (nr. 8) med 
rødbrun overfladebehandling. Alle er ved restau-
reringen 1971-72 monteret på nyere fodstykker 
af jern, malet med rødt og brunt og med navne i 
grå versaler, opsat på korets piller. I det følgende 

Fig. 121-23. Figurer (nr. 1-3) fra (†)korgitter 1655, skåret af billedskærer Anders Mortensen (s. 984). 121. Jeremias. 
122. evangelisten Lukas. 123. David. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Figures (nos. 1-3) from (†)rood screen, 1655, by 
the woodcarver Anders Mortensen. 121. Jeremiah. 122. Luke the Evangelist. 123. David.
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 5) (Fig. 125). evangelisten Markus, med skul-
derlangt, lokket hår, iklædt en kort dragt samt 
trekvartlange støvler, alt i antikiserende stil; over 
skuldrene en kappe. Denne fremstilling af evan-
gelisten i romersk militærdragt er ganske usæd-
vanlig. Højre hånd er fremrakt, venstre arm er 
let krummet langs siden. Bag ham står løven. en 
finger er afbrækket på venstre hånd, og oven på 
hovedet er et hul. På sydsiden af den sydlige pille 
mellem koret og skibet.
 6) (Fig. 126). uidentificeret, med langt, lokket 
hår og skæg, iklædt en lang kjortel og kappe; bar-
fodet. Højre hånd er løftet, venstre arm let krum-
met langs siden. Venstre hånds fingre er afbræk-
kede. På østsiden af den nordlige pille mellem 
korfagene.
 7) (Fig. 127). evangelisten Johannes, med langt, 
krøllet hår, klædt i en lang, folderig kjortel samt 

frem.376 På nordsiden af den sydlige pille mellem 
korfagene.
 3) (Fig. 123). David, med skulderlangt hår og 
langt skæg, iført en knælang kjortel over en fod-
lang underklædning og med kappe over skuld-
rene; barfodet. Højre arm er bøjet, med den ven-
stre hånd støtter han harpen. På vestsiden af den 
sydlige pille mellem korfagene.
 4) (Fig. 124). Johannes Døberen, med skul-
derlangt hår og tvedelt skæg, iført en kort, fliget 
klædning med nøgne arme, ben og fødder (vel 
en forenklet version af den kameluldsklædning, 
Johannes Døberen siges at have båret, jf. Matt. 
3,4 og Mark. 1,6); over venstre skulder en kappe. 
I venstre hånd holder han en bog hvorpå Guds-
lammet ligger, højre hånd holdes foran brystet i 
en velsignende gestus. På østsiden af den sydlige 
pille mellem koret og skibet.

Fig. 124-26. Figurer (nr. 4-6) fra (†)korgitter 1655, skåret af billedskærer Anders Mortensen (s. 984). 124. Johan-
nes Døberen. 125. evangelisten Markus. 126. uidentificeret. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Figures (nos. 4-6) from 
(†)rood screen, 1655, by the woodcarver Anders Mortensen. 124. John the Baptist. 125. Mark the Evangelist. 126. Uniden-
tified.
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 †Figurer. 1) to keruber af ‘overnaturlig’ stør-
relse. Den søndre holdt flammesværdet foran sig 
i højre hånd med let bøjet arm, således at sværd-
spidsen pegede skråt opad, mens den nordre bar 
sværdet højt løftet i den opadbøjede højre arm. 
Angivelig blev keruberne af ‘tidligere kirkevær-
ger’ skåret ud i bræddestykker og anvendt til 
kommoder og andet.379

 2) tre, ikke nærmere identificerede figurer (jf. 
ndf.).380

 †Topstykker. Af disse må have været mindst fire 
på den vestvendte del og antagelig et tilsvarende 
antal mod nord og syd.
 Korgitterets opstilling kendes fra en beretning fra 
snedkermester Frederik Jørgensen, der angivelig 
var med ved nedtagningen.381 Det bestod af faste 
sidestykker omkring et sæt fløjdøre. Sidestykker-
ne, der hvilede på en ca. 1 alen høj muret sokkel 

kappe; barfodet. I venstre hånd holder han en op-
slået bog, højre arm er let krummet langs siden. 
Ved hans venstre fod ses ørnen.377 På sydsiden af 
den nordlige pille mellem korfagene.
 8) (Fig. 128). Moses, med langt bølget hår med 
markerede ‘horn’ og skæg, iklædt lang kjortel og 
kappe; barfodet. Med venstre hånd støtter han 
Lovens tavler, højre arm er ført diagonalt hen 
over kroppen, idet hånden formanende peger 
skråt opad. Figuren står, modsat de øvrige, helt 
afrenset.378 På vestsiden af den nordlige pille mel-
lem korfagene.
 9) (Fig. 129). evangelisten Mattæus, med skul-
derlangt, krøllet hår og langt, lokket skæg, iklædt 
fodlang kjortel og kappe samt sko. Venstre hånd 
er løftet under kappen, højre arm let krummet. 
Ved hans venstre fod ses englen. På sydsiden af 
den nordlige pille mellem koret og skibet.

Fig. 127-29. Figurer (nr. 7-9) fra (†)korgitter 1655, skåret af billedskærer Anders Mortensen (s. 984). 127. evangelis-
ten Johannes. 128. Moses. 129. evangelisten Mattæus. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Figures (nos. 7-9) from (†)rood 
screen, 1655, by the woodcarver Anders Mortensen. 127. John the Evangelist. 128. Moses. 129. Matthew the Evangelist.
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de to keruber, der bevogtede indgangen til det 
allerhelligste, koret.386 På gesimsbjælken, vendt 
mod menigheden i vest, stod de fire evangeli-
ster,387 og på hjørnerne mod nord og syd hhv. 
Moses og Jeremias, en af de fire store profeter. 
Figurrækken vides at have omfattet yderligere to 
hovedfigurer fra Det Gamle og Det Nye testa-
mente, nemlig David og Johannes Døberen.388 
De resterende antagelig fire figurer, hvoriblandt 
den ikke identificerede figur (nr. 6), kan have 
indbefattet de øvrige tre store profeter (esajas, 
ezekiel og Daniel), svarende til det nogenlun-
de samtidige korgitter i Hjembæk (DK Holbæk 
699).
 Tilblivelse og senere ændringer. 12. marts 1655 no-
terede regnskabsføreren en betaling på 200 slette-
daler til »Andreas bildt Hugger« i odense for det 
»Nye bildthugger Arbeed omkring Koeret«.389 I 
juli var elleve vogne i odense efter billedhug-
geren, hans folk og det nye »for Verck till Koeret«. 
Den fire mand store gruppe arbejdede med op-
sætningen af gitteret i 36 dage, hvor de fik ‘mad, 
øl og seng’ på kirkens regning, til de rejste igen 
den 22. aug. Forinden, den 3. aug., modtog bil-
ledhuggeren og hans svende resten af betalingen, 
180 slettedaler.
 efter fig. 86 at dømme synes gitteret at have 
været opsat langs korets nord-, syd- og vestside 
med døråbninger mod skibet i vest og sakristiet 
i syd.390 Det er uvist, hvor langt tilbage denne 
indretning med et på tre sider ved mur og git-
terværk afskærmet kor rækker. I perioden 1640-
70 omtales nøgler til både den store og den lille 
‘korsdør’, måske de to nævnte døre, hvoraf den 
søndre i så fald gav adgang til †gravkapel nr. 1, 
siden indrettet som sakristi. 1669 og 1690 blev 
korsdøren repareret.391

 1822, da koret blev nyindrettet efter tegning 
af stiftsbygningskonduktør Johan Hanck,280 fik 
snedker Jens Jørgensen betaling for at opføre en 
26 alen lang, 1 alen høj mur i en stens tykkelse 
på de tre sider af koret, med en ligeledes 26 alen 
lang fod af egetræ.84 I forbindelse med disse ar-
bejder må korgitteret have været nedtaget. Ifølge 
Crone blev selve gitteret samt de to keruber kas-
seret på dette tidspunkt, mens de øvrige figurer 
blev anbragt direkte på den murede skranke mod 

(muligvis fra restaureringen af koret 1822, eller 
måske en ældre forgænger, jf. ndf.), udgjordes af 
fyldingspaneler, seks fag på hver side af dørene, 
og derover en række snoede søjler, som bar en 
gesimsbjælke med kelede lister. Yderst afsluttedes 
gitteret af to sværere, snoede søjler, omslynget af 
en vinranke, med vistnok korintiske kapitæler og 
afrundede og udkelede fodlister; de hvilede på 
murfremspring på den i øvrigt glatte sokkelmur. 
oven på gesimsbjælken stod bibelske figurer, på 
hjørnet mod nord Moses med Lovens tavler (nr. 
8) fulgt af Mattæus og Markus (nr. 9 og 5), på 
hjørnet mod syd Jeremias (nr. 1, jf. dog også note 
388) fulgt af Lukas og Johannes (nr. 2 og 7). De 
øvrige figurers placering er ikke oplyst, men kan 
have været på gitterets syd- og nordvendte fløje, 
der heller ikke nævnes, men synes at fremgå af 
fig. 86.382 Mellem hver figur var et ornament, 
svarende til prydgavlene på prædikestolens him-
mel (s. 991). Kordørene bestod som det øvrige 
af panelværk forneden og snoede søjler foroven; 
de var forsynet med lås (nøglen opbevaredes hos 
klokkeren)18 og flankeredes af de to kerubfigurer 
(jf. ovf.). over indgangen hang korbuekrucifikset 
i en jernlænke (jf. s. 983). 
 Staffering. Gitteret har formentlig altid været 
stafferet, om end det ikke kan udelukkes, at det 
oprindelig stod umalet. 1701 blev maler Hans 
Jensen betalt 31 rigsdaler for at staffere ‘korsvær-
ket’ i guld og oliefarve.383

 Mester, datering og paralleller. Det har tidligere 
været foreslået, at Anders Mortensen ikke ud-
førte et helt nyt korgitter, men blot tilføjede 
apostel- og kerubfigurer til †korgitter nr. 1 fra 
1596 (jf. ndf.).384 Denne antagelse er dog næppe 
korrekt. ud fra den overleverede beskrivelse sy-
nes gitteret at have rummet adskillige træk, der 
var typiske for Anders Mortensens arbejder, bl.a. 
de snoede, til dels med vinløv omvundne søjler, 
og topstykkerne, der svarede til prædikestolens. 
Gitteret er efter alt at dømme i sin helhed udgå-
et fra værkstedet i odense i sommeren 1655;385 
herpå tyder også det store antal vogne, der måtte 
tages i anvendelse for at fragte det til Nyborg (jf. 
ndf.).
 Gitterets figurudsmykning har formentlig om-
fattet i alt tolv bibelske figurer (jf. note 380) samt 
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1655, så ud.398 1640 omtales som nævnt ovenfor 
nøglen til ‘korsdøren’,29 1653 leveredes krog og 
marner til samme og 1654 en ny nøgle.18

 2) Ifølge Crone opførtes 1832 et ganske lavt 
‘forværk’ for koret, hvidlakeret med forgyld-
ning.399 Nedbrudt 1858.
 3) (Fig. 130, jf. også fig. 36f-g og 88), 1858, teg-
net af C. A. Møller.84 en lav korskranke i nygotisk 
stil, opført af træ og støbejern og bestående af et 
fag på hver side af opgangen til koret midt i 2. 
fag, samt to fag mod hhv. nord og syd i tilslutning 
til pillen mellem korets 1. og 2. fag. Hvert fag 
bestod af spinkle stavværksarkader under en pro-
fileret håndliste og afsluttedes en mægler, seks i 
alt, kronet af fialer. Postamentet var egetræsmalet, 
jerngelænderne stålgrå med guldstaffering. Ved 
restaureringen 1870-71 synes der at være place-
ret tilsvarende skranker for korets nord- og syd-
fag, jf. fig. 75.400 På de to mæglere, der flankerede 
opgangen til koret, opsattes kandelabre, der 1874 
suppleredes med yderligere to (jf. †kandelabre nr. 
5-8).401

 4) (Jf. fig. 80 og 90), 1910, udført efter tegning 
af arkitekt Aug. Colding.236 en lav korskranke 
af fyrretræ, opstillet på de tre sider af koret og 
bestående af spidsbuede arkader båret af søjler 

nord og syd. Mod vest opførtes et nyt ‘forværk’, 
der var ‘meget lavere end det gamle’.392 Det kan 
dog ikke helt udelukkes, at korgitteret i sin hel-
hed blev genopsat på den nyopførte skrankemur 
(jf. også Frederik Jørgensens beretning), og først 
nedtoges ved den følgende restaurering 1833-35, 
sådan som det almindeligvis anføres i litteratu-
ren.393 
 Ved restaureringen 1833-35 blev Jeremias, Da-
vid og en tredje figur genanvendt som støtter 
under et degne- eller offerbord i koret (fig. 146, 
jf. s. 1006), tre andre figurer som ben under et 
bord til dåbsfadet (jf. †døbefont s. 974), og fi-
gurerne af Lukas (fig. 147) og Johannes394 som 
støtter under to borde til fremsættelse af pen-
gebøsser ved vestindgangen (jf. fig. 89).395 Alle 
figurerne blev bronzeret.84 Ved restaureringen 
1908-10 blev otte figurer opsat på og ved den 
nye korskranke.396 1912 blev figurerne malet 
‘matte’.91 Ved restaureringen 1971-72 blev de 
renset for lak og anbragt på pillerne ved koret (jf. 
fig. 50).
 †Korgitre og -skranker. 1) 1596 byggedes et nyt 
‘korsforværk’, som kostede kirken 148½ daler.397 
Det vides ikke, hvordan gitteret, der forment-
lig blev kasseret ved anskaffelsen af ovennævnte 

Fig. 130. †Korskranke nr. 3, 1858 (s. 988). 1:50. tegning af C. A. Møller 1857. I NLA. – †Chancel rail 
no. 3, 1858.
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Prædikestol (fig. 132-42), 1653, ifølge regnska-
berne udført af odensebilledskæreren Anders 
Mortensen405 og anskaffet for midler, skænket af 
rådmand Knud Bjørnsen og hustru Mette Claus-
datter (jf. †gulv s. 938, †orgelpulpitur nr. 2, *(†)
epitafium nr. 2, (†)gravsten nr. 13, †muret begra-
velse nr. 1). Stolen udgør en i hovedtræk homo-
gen helhed og omfatter en kurv i seks fag med 
relieffer, der, indledt af en scene fra Det Gamle 
testamente, viser scener fra Kristi liv og opstan-
delse; endvidere en underbaldakin, en opgang, 
som er delvis fornyet, men har oprindelig relief-
udsmykning og tilhørende dør, samt en himmel. 
 Kurven beskriver fem sider af en ottekant mod 
kirkerummet, mens det sjette fag danner overgang 
til opgangen. De enkelte fag adskilles af snoede, 
vinrankeomvundne søjler, der ved overgangen 

med profilerede kapitæler og baser; derover en 
profileret gesims. For enderne samt på hjørnerne 
var mæglere, seks i alt, der hver bar en figur fra 
(†)korgitter.402 Samtidig opførtes en lav muret 
skranke foran korets nordfag, hvorpå ligeledes 
anbragtes to figurer fra (†)korgitteret;236 for syd-
faget opsattes gitteret fra †gravkapel nr. 1 (jf. s. 
1156). Skranken var mørkmalet som stolestader-
ne. Nedbrudt ved restaureringen 1971-72.
 †Vægpaneler i koret (fig. 131, jf. også fig. 36f ), 
1858, udført af snedker L. Wichmann efter teg-
ning af C. A. Møller.84 I nygotisk stil, udført som 
fyldingspaneler med stavværksarkader, indram-
met af pilastre og kronet af krabbeblade og fialer. 
De store felter blev egetræsådret og de små malet 
med forskellige farver; endvidere anvendtes for-
gyldning.403 Panelerne opsattes på sidemurene i 
korets 1. fag mod syd og nord. Kasseret ved re-
staureringen 1870-71.404

Fig. 131. †Vægpaneler til korets nord- og sydvægge, 1858 (s. 989). 1:50. tegning af C. A. Møller 1856. I NLA. – 
†Wall panels for north and south walls of the chancel, 1858.
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den nederste del af hans kjortel, indfattet i en sky-
bræmme. efter Merians Bibel 1630.
 Underbaldakinen er svejfet og består af seks fag, 
adskilt af bruskede ribber, der forneden er oprul-
let i volutter. Den afsluttes forneden af et otte-
kantet skiveled hvorunder en stor drueklase.
 Den lige opgang (fig. 139), hvis venstre vange 
og trin er fornyet 1971-72, har på højre vange 
reliefudsmykning i form af fire fyldinger med 
bruskværkskartoucher, hvori stående evangelist-
figurer med deres symbolvæsener. Fra venstre ses 
Mattæus, Markus, Lukas og Johannes.410 Fyldin-
gerne adskilles af snoede, båndomvundne halv-
søjler. Frisefeltet indrammes af profilerede lister, 
postamentfeltet har karnisfremspring.
 Den tilhørende dør (fig. 141) hænger mellem 
lodrette opstandere prydet med snoede, båndom-
vundne halvsøjler svarende til opgangens, hvorover 
bossesmykkede fremspring med kerubhovedpry-
dede volutbøjler, der bærer frifigurer af en uiden-
tificeret apostel (Peter?) og Johannes. De ca. 75 
cm høje figurer er barfodede og klædt i folderige 
dragter, førstnævnte har en bog i venstre hånd og 
spor efter tabt attribut i højre, Johannes har kalken 
i venstre hånd og holder højre hånd over denne 
i en velsignende gestus. Selve dørfløjen har relief-
udsmykning indrammet af flammelister og med et 
skriftfelt forneden svarende til kurvens storfelter. 
Motivet er Ezekiels vision (fig. 140). I venstre side 
knæler ezekiel med ansigtet vendt mod himlen, 
hvorfra en hånd i en skybræmme rækker ham 
et dokument. Øverst til højre ses Gudfader sid-
dende midt i en strålesol. Foran profeten er vist to 
figurer, indfattet i strålekrans, tv. symbolerne for 
de fire evangelister, th. et hjul. Motivet er udført 
efter Merians Bibel 1630. Dørfløjen krones af en 
volutsmykket prydgavl med liljeformet afslutning 
foroven og våbenskjold for slægten Skram forne-
den, svarende til himlens topgavle.
 Himlen (fig. 142) er ottekantet. Frisefeltet er glat 
og prydes forneden af hængeornamenter i form 
af bladborter, imellem hvilke er spor efter †deko-
rationer ved hjørnerne, foroven af en flammeli-
ste, der på hjørnerne afbrydes af volutbøjler med 
kerubhoveder. Som topstykker ses prydgavle sva-
rende til dørens, tre af dem med en vrængema-
ske, de øvrige med henholdsvis sammenskrevne 

mellem opgangen og kurven er fordoblet. Storfel-
ternes relieffer indrammes af flammelister og har 
forneden tværrektangulære felter indfattet i en 
bølgekartouche, der antagelig oprindelig har båret 
malede henvisninger til skriftsteder. Frise- og po-
stamentfelterne, der ligeledes oprindelig kan have 
båret indskrifter, indrammes af flammelister og ad-
skilles af hjørnefremspring, foroven smykket med 
englehoveder, forneden med masker; postamentet 
er udformet som et kraftigt karnisfremspring. un-
der sidstnævnte er drueklaser, der flankerer hænge-
stykker, udformet som kerubhoveder med brusk-
værksvinger.406 De seks relieffer viser, regnet fra 
opgangen: 1) (Fig. 133). Joels prædiken. I forgrun-
den ses Joel med løftet hånd, omgivet af siddende 
og stående tilhørere. I baggrunden byen Jerusalem 
med templet, hvor en gruppe bedende er forsam-
let, over dem svæver en due i strålekrans. Moti-
vet er udført efter Matthäus Merians Bibel 1630. 
2) (Fig. 134). Jesu Dåb. Jesus står i Jordanfloden, 
mens Johannes Døberen knæler på en klippe. Den 
modsatte bred er træbevokset. I baggrunden ses 
konturerne af en by, og øverst svæver en due, der 
sender en kraftig lysstråle mod Johannes’ hånd og 
Jesu hoved. efter Merians Bibel 1630. 3) (Fig. 135). 
Forklarelsen på bjerget. Kristus står i en skybræmme 
med udbredte arme, flankeret af Peter og Moses, 
derunder sidder Jakob, Johannes og elias. efter 
Merians Bibel 1630. 4) (Fig. 136). Nadveren. Jesus 
og disciplene sidder omkring bordet i et søjlebåret 
rum. over Jesus hænger et draperi. Forlægget for 
motivet er et kobberstik af Hans van Luyck407 efter 
Crispin van den Broeck.408 5) (Fig. 137). Opstan-
delsen. Kristus svæver i en skybræmme over graven. 
Han træder på en slange og flankeres af basunblæ-
sende engle. omkring graven er fire soldater. ud-
ført efter et stik af Raphael Sadeler II efter maleri 
af Hans von Aachen (spejlvendt).409 6) (Fig. 138). 
Himmelfarten. en menneskeskare er forsamlet med 
opadvendte ansigter, over dem ses Kristi fødder og 

Fig. 132. Prædikestol, 1653, udført af billedskærer 
Anders Mortensen og bekostet af rådmand Knud 
Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter (s. 989). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, 1653, made by the 
woodcarver Anders Mortensen at the expense of Alderman 
Knud Bjørnsen and his wife Mette Clausdatter.
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 Mester, datering og paralleller. I den ældre litte-
ratur identificeres prædikestolens kurv og him-
mel ofte med en prædikestol, som borgmester 
Mads Lerche 1605 skænkede til det nyopførte 
†kapel på kirkegården uden for byen (s.d.) (jf. 
lysekrone nr. 1, epitafium nr. 4).414 endvidere er 
opgangspanelet med evangelistreliefferne og dø-
ren blevet identificeret med de tilsvarende stykker, 
som Karen Skram, enke efter lensmand Laurids 
Brocken huus, angivelig, om end næppe korrekt, 
skulle have skænket til Slotskirken 1620 (s.d.).415 
1653 skulle prædikestolen fra kapellet sammen 
med opgangen og døren fra prædikestolen i 
Slotskirken være ført til odense og ombygget til 
en helhed af Anders Mortensen, som derpå førte 
værket tilbage til Nyborg og opsatte det i sogne-
kirken.416 

kongelige monogrammer: »F3« for Frederik III 
og »SA« for Sophie Amalie, samt våbenskjold for 
slægten Brockenhuus.411 Mellem gavlstykkerne 
står syv englebørn på kugler med marterredska-
ber. Bruskværksbøjler danner en baldakin, som 
bærer en topfigur af Den opstandne Kristus med 
korset, stående på jordkloden. Himlens under-
side har en ottekantet ramme i strålekrans, under 
hvilken en frifigur af Helligåndsduen. 
 Staffering. Prædikestolen er malet eller bejset 
med mørkebrunt, duen under himlen er forgyldt. 
1955 konstateredes hvid farve på døren samt guld-
bronze på de to apostelfigurer, formentlig fra re-
staureringen 1833-35.412 1858 blev prædikestolen 
malet;84 1897 nævnes, at den stod ‘uden farve’.413 
om eventuelle malede †indskrifter i form af gi-
verindskrifter eller skriftsteder er intet overleveret.

Fig. 133-34. Detaljer af prædikestol. 133. Joels prædiken (s. 991). 134. Jesu dåb (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Details of pulpit. 133. The Preaching of Joel. 134. The Baptism of Jesus.
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dre prædikestole i odense Vor Frue fra 1639 (DK 
Odense 1107) og Dalum fra o. 1647 (DK Odense 
2854), der begge er tilskrevet Anders Mortensen. 
også tilstedeværelsen på prydgavlene af de kon-
gelige monogrammer for Frederik III (1648-70) 
og Sophie Amalie underbygger dateringen af sto-
len.
 Den ikke helt elegante sammenføjning af kur-
ven og opgangen samt det forhold, at udførel-
sen af både de snoede søjler og reliefferne samt 
deres ornamentale indramning er forenklet på 
opgangen og døren i forhold til kurven, har for-
mentlig medvirket til at udbrede opfattelsen af, 
at de to partier skulle stamme fra forskellige ste-
der og tidspunkter. Førstnævnte forhold skyldes 
dog formentlig ændringerne af prædikestolens 
opsætning 1871 og 1972 (jf. ndf.); ved begge lej-

 Der kan dog ikke være tvivl om, at såvel selve 
prædikestolen som opgangen og døren er et ny-
udført og homogent værk fra Anders Morten-
sens værksted i odense 1653, særlig beregnet til 
Nyborg Kirke. Det fremgår af oplysningerne i 
kirkens regnskaber (jf. ndf.) og underbygges af 
de rent stilistiske forhold. Stolen er udført i en 
veludviklet bruskbarok stil, typisk for midten af 
1600-tallet, ligesom der til kurvens relieffer er 
anvendt forlæg, publiceret 1630. Forlæggene for 
opgangens evangelistrelieffer er ikke identificeret, 
men de samme forlæg er anvendt på flere andre 
arbejder fra Anders Mortensen (jf. ovf.), og både 
opgang, kurv og himmel har træk, der er typiske 
for odensemesterens værker, f.eks. postamenter-
nes karnisprofil, de snoede, vinløvsdekorerede 
søjler og prydgavlene. Det gælder bl.a. de lidt æl-

Fig. 135-36. Detaljer af prædikestol. 135. Forklarelsen på bjerget (s. 991). 136. Nadveren (s. 991). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Details of pulpit. 135. The Transfigu ration. 136. The Last Supper.
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de (*(†)epitafium nr. 2) og en stor gravsten ((†)
gravsten nr. 13), begge dele med en fremtræ-
dende placering i koret. Bemærkelsesværdigt 
er det imidlertid, at de tilsyneladende ikke har 
fremhævet deres betydelige gave, prædikestolen, 
gennem udskårne initialer, navnetræk, borgerlige 
våbenskjolde e.l. på selve genstanden. Det er dog 
ikke utænkeligt, at prædikestolen oprindelig har 
båret en malet †giverindskrift, måske anbragt på 
himlens frisefelter, sådan som det bl.a. var tilfældet 
på den noget ældre prædikestol i Svendborg Vor 
Frue Kirke (1597-99) (s. 350); intet er dog over-
leveret om dette. Det er også muligt, at en sådan 
indskrift aldrig er blevet udført; således blev en 
†indskrift om parrets bekostning af orglets staf-
fering først tilføjet efter hustruens død 1669 på 
foranledning af hendes anden ægtemand, borg-

ligheder er opgangen delvis nylavet og vangen 
med reliefferne tilpasset.417 tilsvarende må den 
forenklede udsmykning på opgangspanelet være 
et bevidst valg, truffet på udførelsestidspunktet 
på baggrund af ikke overleverede omstændighe-
der.418 
 Bestillere. Som nævnt ovenfor donerede råd-
mand Knud Bjørnsen og hustru Mette Claus-
datter i 1653 en sum på 300 rigsdaler til kirken. 
Donationen, der er beskrevet på parrets gravsten 
((†)gravsten nr. 13), er desuden bevidnet i de 
skriftlige kilder; i sidstnævnte er specificeret, at 
beløbet anvendtes til anskaffelsen af en ny præ-
dikestol samt staffering af orgelværket (jf. ndf.).419 
Ægteparret markerede sig på samme tid (1653) 
med et rigt udsmykket sandstensepitafium med 
portrætmaleri samt udhuggede initialer og skjol-

Fig. 137-38. Detaljer af prædikestol. 137. opstandelsen (s. 991). 138. Himmelfarten (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Details of pulpit. 137. The Resurrection. 138. The Ascension.
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udskårne gavle, og først senere er flyttet til døren, 
måske i forbindelse med genopsætningen af him-
len 1875 (jf. ndf.).
 Prædikestolens ikonografiske program indledes af 
et sjældent anvendt motiv fra Det Gamle testa-
mente: Profeten Joel, der prædiker. Derpå følger 
scener fra Jesu liv og opstandelse: Dåben, Forkla-
relsen på bjerget med forkyndelsen af Jesus som 
Guds søn, Nadveren, opstandelsen og Himmel-
farten.421 Indledningsmotivet henviser til Joels 
prædiken om livsånden (Joel 3,1-5) og anvendes 
derved som en præfiguration for de følgende 
motiver, der illustrerer menneskehedens frelse 
gennem Kristi liv og opstandelse.
 Tilblivelse og senere ændringer. 12. og 14. dec. 1653 
betalte kirken fire vogne »for Les Att Agge fra 

mester Laurids Jørgensen, såfremt den overhove-
det blev realiseret (jf. s. 1014).
 tilbage står spørgsmålet om, hvorfor Anders 
Mortensen ud over regentparrets navnetræk har 
anbragt våbenskjolde for slægterne Brockenhuus 
og Skram på prydgavlene på henholdsvis him-
len og døren. en mulig forklaring, som dog ikke 
kan dokumenteres, kunne være, at våbnerne for 
Laurids Brockenhuus og hustruen Karen Skram 
fandtes på kirkens †prædikestol, og blot er genta-
get på den nye for at bevare mindet om tidligere 
velyndere.420 Det må dog understreges, at ingen 
form for kildebelæg for denne tese er bevaret. 
Det er samtidig nærliggende at forestille sig, at 
prydgavlen med Skramvåbenet oprindelig har 
været anbragt på himlen sammen med de øvrige, 

Fig. 139. Prædikestolsopgang med evangelistrelieffer (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit stairs with 
Evangelist reliefs.
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Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter havde givet 
for deres begravelsessted i koret (†muret begra-
velse nr. 1), og hvoraf en del blev brugt til betaling 
for orglets staffering (s. 1014).423

 1704/05 slog Mikkel Snedker en bogstol fast 
på prædikestolen. en lav skammel i kurven, som 
præsten kunne stå på, blev jævnlig udskiftet, og 
1732 nævnes en ‘slagklap’, dvs. et klapsæde, som 
var fastgjort på pillen inden i prædikestolen.18 
1761 blev ‘opsatserne’, vel himlens topstykker, li-
met og forbedret, og låsen til døren repareret.77 
Ved restaureringen 1833-35 udførte snedker Jens 
Jørgensen to nye vindrueklaser med blade under 
prædikestolen, og portalen blev omgjort med 
»vundne«, dvs. snoede, søjler og en dør, som sme-
den lavede beslag til; formentlig som erstatning 
af eksisterende led.84 1861 blev alle figurerne på 
himlen taget ned, vasket og genopsat.84 Ved re-
staureringen 1870-71 blev kurven sænket, himlen 
fjernet (jf. fig. 88-89), og snedker Andreas Ander-
sen lavede en ny trappe til opgangen; efterfølgende 
blev kurvens overkant betrukket med brunt plys 
og bogstolen forgyldt.80 Himlen henstod i tårnet 
til 1875, hvor den blev genopsat efter at være ble-
vet istandsat af Andreas Andersen og renset, malet 
og lakeret af maler Lind (jf. fig. 80 og 90);80 måske 
kan prydgavlen med Skramslægtens våben være 
flyttet fra himlen til døren ved denne lejlighed 
(jf. ovf.). 1891 og 1923 udførtes nye drueklaser.424 
Ved restaureringen 1971-72 blev prædikestolen 
flyttet diagonalt et fag mod øst til sin nuværende 
placering på den første pille i midtskibets nordside 
med opgang fra nordre sideskib. Samtidig udførtes 
en ny trappe og et supplerende opgangspanel.
 †Prædikestol, før 1589.425 1640 omtales en ly-
searm på stolen (†lysearm nr. 1) samt en nøgle 
til den; sidstnævnte opbevaredes hos klokkeren.29 
Stolen var opsat på en af pillerne (jf. ovf.). 1655 
blev den solgt til »Lauridtz Lauridtzen aff ode-
uald« for 35 slettedaler og kom til »odeualdtz« 
Kirke.426

 †Timeglas. 1) 1691, med to glas, det ene til en 
hel, det andet til en halv time.18 2) 1704/05, ind-
købt i København, med et, to, tre og fire kvar-
ters gennemløb. timeglasset afløste et ældre.18 3) 
1742, med fire glas, indfattet i træværk og fæstnet 
på en jernstang.18 1759 blev det repareret af sned-

odense och till Nyborgh med d(en) Nye Prediche 
Stoell«.18 ud over forskellige søm til prædikestolen 
indkøbtes egebrædder til trappetrin og sidefløje 
samt egetremmer til »trap Reeker« og fodstykker. 
Jørgen Murermester opsatte stillads, huggede hul-
ler i muren til den nye stol og murede pillen, hvor 
den gamle havde siddet. Andreas Bildthugger med 
fire mand fik kost i 11 dage (»Mad Øll och Seng 
dag och Natt«), før der betaltes for en vogn, som 
kørte ham tilbage til odense.422 Jørgen Smed le-
verede 16 store og små ankre til stolen samt skruer 
m.m. til at hænge døren i. Desuden anskaffedes 
lås og nøgler til samme.18 Prædikestolen blev op-
sat på den anden pille i midtskibets sydside med 
opgang fra søndre sideskib (jf. fig. 80 og 86). Den 
blev betalt af de 300 rigsdaler, som rådmand Knud 

Fig. 140. ezekiels vision. Detalje af prædikestolsdør 
(s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Vision of 
Ezekiel. Detail of pulpit door.
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Fig. 141. Prædikestolsdør (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit door. 

ker Martinus Schmidt med udskåret ‘pappapir’ og 
forgyldt overalt. Halvanden måned senere måtte 
papiret limes på igen, ‘da drengene havde afrevet 
det’.77

 †Prædikestolsbeklædninger og -omhæng. 1) 1700, 
skænket af Apollonia Lund, enke efter borg-
mester Dines Lerche sammen med †alterklæde 
nr. 3 og †messehagel nr. 4 ( jf. †glasmaleri(?) 
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Stolestader (jf. fig. 39, 46-47 og 56), 1870-71, ud-
ført af snedker Andreas Andersen,401 af fyrretræ. 
endegavlene (109 cm høje) har kvartcirkulært 
armlæn og tagformet afslutning foroven; ryggene 
har tværrektangulære fyldinger. opstillet i midt-
skibet i 2×16 rækker; hver side består af 20 lange 
og korte bænke, idet nogle af rækkerne er delt i 
to af pillerne eller afkortet af opgangen til præ-
dikestolen. oprindelig var nordre korsarm møb-
leret med lignende stader (jf. fig. 87).427 Bænkene 
er malet lyst grå med en rød profil foroven; på 
sæderne ligger røde hynder.

nr. 5, †muret begravelse nr. 14).292 Af grøn trip 
(dvs. uldfløjl) med frynser. Dækkenet blev syet 
af Hans eilert Skrædder, Ingeborg Sykone le-
verede otte alen guldfrynser dertil, og Jørgen 
Nielsens enke blev betalt for at brodere årstal-
lene på med sølv.18 Kasseret 1833/34.18 2) 1740, 
skænket af borgmester Bernt Holmsteds enke 
Dorthea Marie Kryssing (jf. †muret begravelse 
nr. 4), af rød fløjl med guldkniplinger og årstal-
let 1740.292 Bortsolgt 1877.18 3) 1775, givet af 
en anonym, af grøn fløjl med guldkniplinger.18 
Bortsolgt 1843.80 4) 1833-34, udført af tapetma-
ger L. Dujardin, af rød fløjl med guldgaloner og 
-frynser.80

Fig. 142. Prædikestolens himmel (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit canopy. 
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 †Stolestader. 1) tidligst omtalt 1653, hvor nogle 
af dem måtte repareres efter at være blevet øde-
lagt, da prædikestolen blev sat op (jf. s. 996).428 
Stadernes udformning er ukendt, ud over en 
oplysning om, at de var forsynet med døre med 
lås og pyntet med ‘knapper’, hvoraf nogle 1671 
måtte limes og sømmes fast.18 1659-60 blev an-
tallet af stader tilsyneladende forøget, da en sned-
ker fra »Morøe« modtog betaling for tre ugers 
arbejde med at istandsætte stoleværket, ‘såvel nye 
stole og bænke samt døre’, hvortil gik seks tylter 
fyrretræ, mens Steffen Smed leverede hængsler 

 De fire forreste stader var oprindelig udført 
som dobbelte bænke med symmetrisk opbygget 
gavlstykke med udsparet firpasmotiv og sæde på 
hver side af en fælles ryg, uden tvivl af hensyn 
til de forreste rækkers udsyn til prædikestolen (jf. 
fig. 88). De blev ombygget ved restaureringen 
1971-72.
 Fra første færd var bænkene egetræsmalede.18 
Ved restaureringen 1908-10 blev de malet med 
mørk farve; gavlene fik foroven vekslende plan-
teornamenter, udført af maler Jens Møller-Jensen 
(jf. fig. 144).355

Fig. 143. Møbleringsplan for stolestader (s. 998). 1:300. tegning af V. tvede 1871. I NM. – 
Furnishing plan for pews. 



1000 nyborg · vor frue kirke

til ti stole og reparerede otte stoledøre.18 1661 
flyttede ertmann Snedker nogle stole ved døbe-
fonten,18 og 1667 manglede stolene i den nordre 
gang ved fonten fem døre og to ‘mellemværk’, 
i den søndre gang manglede to døre.160 1669 
blev der muret under mandsstolene i sydsiden, 
og fødderne blev repareret; til arbejdet anvendtes 
mursten fra den nedbrudte kirke uden for byen, 
d.e. †kapel (s.d.).18 tilsvarende arbejder udførtes 
jævnlig, bl.a. 1679 og 1690.18 1693 blev Hans 
Jensen Maler betalt for at nummerere de 16 stole 
i kirken, som kaldtes ‘pigernes stole’, dvs. stolene 
langs nordvæggen.18 De mange begravelser un-
der gulvet, som også strakte sig ind under sto-
lestaderne, affødte gentagne arbejder, bl.a. 1695, 
da Peter Snedker måtte reparere nogle stole, som 
var blevet trådt i stykker den aften, stykmajor 
von Gersdorf blev begravet (jf. †epitafium nr. 8, 
†gravfaner nr. 3-4),18 og 1757, hvor to stole måtte 
flyttes og genopsættes i forbindelse med madam 
Bruuns begravelse (jf. †muret begravelse nr. 13).77

 1701/02 gennemførtes en større reparation, 
idet den nordlige række kvindestole og den syd-
lige række mandsstole fik nye fodstykker og en 
del af dem desuden nyt gulv af brædder. Arbej-
det blev udført af Mikkel Snedker og Christian 
Sørensen Klejnsmed.18 også pigestolene langs 
nordvæggen blev istandsat, delvis bekostet af 
de indbyggere, hvis piger benyttede stolene.18 I 
1730’erne omtales klapsæder, monteret på nogle 
af stolene og beregnet for fattige eller andre (jf. 
†embedsstole ndf.).18 1739 bekostede en Wil-
helm Jøranson yderligere seks sådanne, der blev 
fastslået på kvindestolene.18

 Revisionsbemærkningerne til regnskabet 1746/ 
47 påtalte, at mange stole stod ledige, idet borger-
ne foretrak at benytte sig af våbenhuset, gangene, 
orgelpulpituret og lignende steder, hvor de ikke 
skulle betale. Hertil svarede kirkeværgen, at ingen 
ville fæste de stader, hvorfra man ikke kunne se 
præsten på prædikestolen.429 1759 var der fortsat 
uorden i, hvem der fæstede hvilke stolestader.20 
Samme år foretog snedker Martinus Schmidt en 
større renovering, hvor stolene blev rettet op, for-
synet med nyt gulv, til dels udført af brædder fra 
gamle stolesæder, og nye sæder; en enkelt mands-
stol fik nyt rygpanel med et bogbræt på. Fire af 

midtskibets kvindestole fik nye døre af egetræ 
med to fyldinger; to andre fik døre, hvor de gamle 
fyldinger, kelede lister og kapitæler blev genbrugt. 
1761 blev stolenes låsetøj fornyet og istandsat.77

 Den ældst kendte oversigt over stolestadernes 
opstilling er fra 1766.430 Staderne var opstillet i 
fem blokke. Mandsstolene omfattede en blok i 
midtskibets sydside med 14 rækker og en til-
svarende langs kirkens sydvæg med 19 rækker. 
Kvindestolene omfattede en blok i midtskibets 
nordside med 16 rækker samt en blok nord for 
denne, bredere end den første og 18 rækker 
lang. endelig var der langs nordvæggen opført 
en blok med såkaldte pigestole, bestående af 13 
rækker. Blokkene var i vestenden gennemskå-
ret af en tværgang. Desuden fandtes der stole på 
†pulpituret (s. 1011). Hovedtrækkene i opstil-
lingen, der uden tvivl går tilbage til i hvert fald 
anden halvdel af 1600-tallet,431 fremgår desuden 
af fig. 86.
 1815/16 gennemførtes endnu en omfattende 
reparation af stolenes ben, gulv og underlag ved 
snedker Reimar, og det følgende år blev alle låse
repareret af smed Jacob Jensen, så den samme 
nøgle ikke kunne åbne alle døre.80 1824 blev 
stiftsbygningskonduktør Johan Hanck bedt om at 
levere udkast og tegninger til reparation af stole 
og pulpitur.432 Projektet synes dog ikke gennem-
ført, blot forsynede snedker Jens Jørgensen 1826 
dørene med nye rammestykker og reparerede lå-
sene.84 I forbindelse med renoveringen 1833-35 
blev staderne nedbrudt.84

 2) 1833-34, opført af snedker Jens Jørgensen, 
formentlig efter tegning af J. P. Jacobsen.281 Alle 
ydersider udførtes af nye materialer, mens mate-
rialer fra de nedbrudte stolestader genanvendtes 
til det indre. De i alt 70 stolestader blev malet 
hvide med forgyldning af maler Strange.433 Op-
stillingen fremgår af fig. 36a.434 Mandsstolene om-
fattede to sammenstillede blokke med indgang 
fra midtskibet og søndre sideskib af henholdsvis 

Fig. 144. Indre set mod sydøst med stolestader fra 
1870-71, udsmykket af maler Jens Møller-Jensen (s. 
998). Foto Kristian Hude 1910. I NM. – Interior looking 
south east with pews from 1870-71, decorated by the painter 
Jens Møller-Jensen.
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nymalede tidligere slavestole (jf. ndf.),436 der blev 
anbragt i forlængelse af de tværvendte stoleblok-
ke, henholdsvis en familiestol, to kvindestole og 
en for menigheden fra Hjulby; den første blev 
forbeholdt kapellanen og kateketen.435 1858 blev 
stolestadernes gavle udsmykket i nygotisk stil ef-
ter tegning af C. A. Møller (84 stk.) (fig. 145), 
egetræsmalet og nummereret med indvendige, 
malede numre. Arbejdet udførtes af snedker L. 
Wichmann og maler Iversen.437 Desuden anskaf-
fedes lysearme til montering på gavlene.18 1862 
ophørte udlejningen af stolestaderne, dørenes 
nøglehuller blev fyldt ud og de gamle låse erstat-
tet af vridere og smæklåse.80 Stolene blev nedta-
get ved restaureringen 1870-71.

17 og 16 rækker, idet et stade i sydrækken var 
erstattet af opgangen til prædikestolen. Kvinde-
stolene bestod af en blok i midtskibet med 17 
rækker. Hertil sluttede sig på nordsiden fire tvær-
vendte blokke med hver fem rækker. Den øst-
ligste af disse var såkaldte familiestole for begge 
køn, de to næste var forbeholdt kvinder, mens 
den vestligste var for Hjulbys fattige.166 Desuden 
fandtes stole på pulpituret (jf. s. 1011), og i Skt. 
Gertruds Kapel indrettedes stole til garnisonen 
og bænke til slaverne (jf. ndf. nr. 16 og 21), adskilt 
af en skillevæg.84

 De nyopførte stolestader blev bortfæstet ved en 
auktion 1835.435 1854 blev antallet forøget med 
fire til i alt 74, vistnok i form af ombyggede og 

Fig. 145. Nygotisk dekoration til stolestadegavle (s. 1000). 1:50. tegning af C. A. 
Møller 1856. I NLA. – Neo-Gothic decoration for pew gables. 



1003StoLeStADeR M.M.

1854 blev nr. 10 pga. pladsmangel i kirken udlejet 
til almindelige borgere; 1859 besluttedes det at 
flytte disse til nr. 9 og i stedet sammenlægge de 
to stole nr. 10 og nr. 25 til en lang stol, som Real-
skolen kunne benytte.443 Snedker L. Wichmann 
omdannede skillerummet mellem de to stole til 
en dør.80 9) Klokkerens stol, kun omtalt 1701/02 
i forbindelse med en reparation. I koret.444 10) 
Skipperstolen eller skibsfolkenes stol, omtalt 1682 
og 1702. Stolen var placeret ved den mellemste 
gang i nordsiden under vestvinduet.18 11) Kom-
mandanten (ved Nyborg Fæstning)s stol, omtalt efter 
1640, placeret som en af de forreste i midtski-
bets mandsstole.258 12) Kommandantens hustrus 
stol, omtalt 1700, formentlig blandt de forreste i 
midtskibets kvindestole.18 13) Kaptajnernes kvin-
ders stol, omtalt 1669, da der blev anskaffet en lås 
til den; beskrevet som lang.445 14) Officersstolen, 
indrettet 1692, da den første stol på pulpituret ‘på 
den vestre rad’ blev adskilt med en låge og forbe-
holdt en gruppe officerer (jf. s. 1011).18 Nævnes 
endnu 1733. 15) Officerskonernes stol, omtalt 1683, 
da der blev lavet en krog til døren.18 1759 blev 
stolens gulv repareret, og den fik en ny dør af 
egetræ med to fyldinger. Indrettet i midtskibets 
kvindestole.77 16) Garnisonens stole, bestående af 
12 bænke, anskaffet 1768.446 1813/14 var antal-
let øget til 14.18 1833-34 indrettedes nye sidde-
pladser for garnisonen i Skt. Gertruds Kapel i 
form af ti stolestader,18 og 1843 udførte snedker 
L. Wichmann fire militære bænke, som blev pla-
ceret under pulpituret. Bænkene var malet per-
lefarvede og forsynet med indskrift. 294 1854/55 
blev militærstolene hensat i kirkens gange og 
1871 bortsolgt.158 17) Hjulby mands- og kvindestole. 
omtalt fra 1654, da de blev repareret af Christen 
Snedker,18 men formentlig etableret i forbindelse 
med sammenlægningen af menighederne 1555 
eller snarest derefter (jf. s. 826). 1794 blev en af 
mandsstolene forsynet med en ny dør med lås.77 
Af stolestadeprotokollen 1766 fremgår, at række 
14-19 i søndre sideskibs mandsstole samt række 
14-15 i den mellemste række kvindestole var for-
beholdt menighedens medlemmer fra Hjulby.447 
efter nyopstillingen af stolestaderne 1834 var den 
vestligste af de tværvendte stoleblokke i nordsi-
den forbeholdt ‘Hjulby fattige’ (jf. ovf.);448 af en 

 †Dronningestol. omtalt 1670, da et barn blev 
begravet ‘mellem koret og pillen ved dronninge-
stolen imod den nordre kvindegang’; altså for-
mentlig det første stade i midtskibets kvinderæk-
ke.438 en kongestol, vel tilsvarende placeret som 
den forreste i midtskibets mandsrække, nævnes 
ikke specifikt (jf. f.eks. odense Skt. Knuds (DK 
Odense 583 og 589); dog havde den kongelige 
lensmand (før 1660) og personalet på Nyborg 
Slot i 1660-70’erne råderet over nogle stole i 
kirken (jf. ndf. nr. 1).
 Som i andre købstadskirker indgik der en ræk-
ke forskellige †embedsstole og stole, forbeholdt 
særlige grupper inden for menigheden, i stole-
værket. Blandt disse var pladser for kongehuset 
(jf. ovf.) og lensmanden, for medlemmer af byens 
styre, for militæret, for skolens og kirkens perso-
nale og for fjerntboende sognefolk mv. Stolene 
er i det følgende beskrevet hierarkisk. Da kirkens 
regnskaber kun rummer sparsomme oplysninger 
om stolenes placering, kan det ikke udelukkes, at 
nogle af dem kan være identiske.439 1) Lensman-
dens stol, omtalt 1655, placeret nær syddøren, dvs. 
forrest i mandsstolene (jf. også ovf.).18 Muligvis 
identisk med slottets stole, omtalt 1668, da der blev 
lagt et fodstykke i dem,18 og med ‘lensherrens tje-
ners stol’, omtalt 1673, da ertmann Snedker forsy-
nede den med nye sæder.18 2) Amtmandens hustrus 
stol, omtalt 1700. Formentlig blandt de forreste 
i midtskibets kvindestole.440 3) Præsidentens stol, 
omtalt 1671, da der blev sat hængsler på døren, 
og 1672/73, da der blev lagt en måtte i den.18 4) 
Borgmesterens stol, omtalt 1675, da der blev lagt en 
måtte i den.18 5) Rådmændenes stol, omtalt 1759 
i forbindelse med en reparation. I midtskibets 
mandsstole.441 Måske identisk med øvrighedens 
stol, omtalt 1765, i midtskibet.18 6) Rektors stol, 
omtalt 1692 i forbindelse med en reparation.18 
1788 var stolen meget forfalden og blev repareret 
på brystværket (da betegnet ‘mesterlektiens stol’ 
(d.e. latinskolens øverste klasse)).18 7) Hørerens stol, 
omtalt fra 1654, da den blev repareret af Christen 
Snedker.18 1788 var stolen meget forfalden og 
blev repareret på brystværket.18 I eller ved koret; 
måske identisk med den stol i korets sydside, der 
ses på fig. 86.442 8) Latinskolens, siden Realskolens 
stol, indrettet i midtskibets mandsstole nr. 9-10. 
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pillerne i kirkens østende, hvor der var hugget til 
de gamle skriftestole’.452 Jf. også †særlige rumind-
retninger nr. 1.
 †Degnestole. 1) 1835, en bænk, udført af sned-
ker Jens Jørgensen, i koret.84 2) 1858, i koret (en 
bænk).18

 †Barnestole. 1) omtalt 1672, da Jens Bull Sned-
ker blev betalt for at flytte den og forsyne den 
med ny bund, dør og sæder.453 to gravsten, der 
stod op ad væggen der, hvor stolen skulle stå, 
måtte flyttes. 2) 1679, af egetræ. efter de anvendte 
materialer at dømme en lukket stol, pyntet med 
flammelister og knapper. Stolen blev stafferet af 
Hans Maler, og Mathias Buxslager leverede lås og 
hængsler til den.18 Nøglen opbevaredes hos klok-
keren.18 Barnestolen stod i korets nordfag tæt ved 
dåbsaflukket (jf. fig. 86).454 3) 1828 anskaffedes en 
ny ‘døbestol’, forsynet med lås.84

 †Lukkede stole. 1699 omtales en enkelt lukket 
stol.18 I løbet af 1700-tallet indrettedes adskillige 
lukkede stole, således at den samlede bestand i 
1780’erne synes at have omfattet i hvert fald 17 
stole. De lukkede stole var placeret i sideskibe-
nes stolerækker, under orglet og på pulpituret (s. 
1011), jf. også fig. 86, hvor adskillige sådanne er 
indtegnet. oplysninger om de lukkede stole fin-
des fortrinsvis i en protokol over gravsteder på-
begyndt 1747 og i en stolestadebog påbegyndt 
1766.455 Det er dog vanskeligt at fastslå stolenes 
præcise placering i kirken, ligesom det oftest er 
umuligt at afgøre, hvornår de enkelte stole blev 
indrettet, endsige hvem der var bygherre. I det 
følgende omtales de lukkede stole, hvis beliggen-
hed kan fastslås med nogenlunde sikkerhed. Luk-
kede stole, der alene kendes gennem navnet på en 
fæster, er udeladt, idet de formentlig er identiske 
med nogle af førstnævnte. Stolene beskrives kro-
nologisk efter det år, de første gang omtales i grav-
stedsprotokollen (nr. 1 dog i regnskaberne); flere 
af dem synes dog indrettet tidligere.456 De lukkede 
stole på pulpituret beskrives under dette (s. 1011).
 1)1699, indrettet af justitsråd Claus Rasch til 
Raschenberg af to små pigestole, dvs. i stoleræk-
ken langs kirkens nordvæg (jf. †særlige rumind-
retninger nr. 1, †epitafium nr. 5, gravsten nr. 20, 
†muret begravelse nr. 5).457 Det kan ikke udeluk-
kes, at denne er identisk med en af nedennævnte.

stolestadeoversigt fra 1841 fremgår desuden, at de 
fire vestligste mandsstole ligeledes var for »Hjul-
byerne«.447 18) Sprogø kvinders stolestade, omtalt 
1656.449 19) Fattigstole, omtalt fra 1732/33, i form 
af seks slagklapper, der var fastslået på midtski-
bets kvindestole.18 1739 blev antallet fordoblet.18 
20) Natmandsstole, omtalt fra 1732/33, i form af 
to, siden tre slagklapper, der var slået fast på den 
forreste kvindestol i den mellemste række, samt 
en krydsbænk bag barnestolen (ndf.).18 21) Sla-
vestolene, indrettet 1720 i Skt. Gertruds Kapel.450 
1788 forsynede snedker Jens truelsen en af dem 
med tre nye ben.18 1813 var der tre slavestole i 
kirken.18 1833-34 indrettedes ti nye slavestole i 
en afskildret del af kapellet; 1854 blev bænkene 
hensat i nordre sideskib og deres funktion ned-
lagt.451 Bortsolgt 1871.18 
 Præstestol og degnestol, 1991, to armstole af bøg 
med flettet sæde.244 I koret.
 †Skriftestole. 1) en skriftestol omtales tidligst i 
embedsbogen fra 1650. Det påtales, at der har væ-
ret uro i kirken, idet nogle personer, som skulle til 
skrifte, pludselig i hobetal var gået op i koret og 
var blevet stående lige ved skriftestolen til gene 
for både præsten og den skriftende, eller de havde 
trængtes om hvem, der kunne komme til først, 
‘mere af uskikkelighed end af gudelig attrå’.29 
Stolen var indrettet med to sæder, et til præsten 
og et, som ‘kommunikanterne sidder på, når de 
bliver absolveret’.18 2) omtalt 1685 og 1690 sam-
men med nr. 1 (hhv. betegnet ‘præstens stol’ og 
‘skriftestolen’).18 1693 modtog Mikkel Snedker 
betaling for at opsætte en skriftestol med dør og 
sæder ved alteret, antagelig blot en nyopstilling af 
denne eller nr. 1. Samtidig fik Hans Jensen Ma-
ler betaling for at male de to skriftestole.18 3-4) 
1744, hhv. skænket af borgmester Anders Larsen 
(jf. †lukket stol nr. 2, mindetavle nr. 22, †muret 
begravelse nr. 13), beregnet til sognepræsten og 
forsynet med grønne gardiner og to løse skam-
ler, og af en anonym, beregnet for kapellanen.18 
1747 udførte snedker Matthias Schmidt fire nye 
skamler til skriftestolene, og sadelmager Baltazar 
Jensen betrak dem med læder.18 Stolene, der var 
placeret på hver side af alteret (jf. fig. 86), fand-
tes endnu 1819,84 men blev nedtaget senest 1822, 
hvor der anvendtes 500 mursten til at ‘tilmure 
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 11) 1785, opført af kancelliråd Stout og amts-
forvalter Peder Nissen Halck i mandsstolene i 
søndre sideskib ved Skt. Gertruds Kapel (jf. †pen-
gebøsse nr. 4). Stolen målte ca. 212 cm i længden, 
188 cm i bredden.468

 12) omtalt 1802, beliggende inden for den 
nordre kirkedør på venstre hånd ved stol nr. 10 i 
den mellemste række kvindestole. Stolen var fæ-
stet til madam Aarslev, fra 1802 til strømtoldin-
spektør Leschly.469

 13) omtalt 1802, beliggende lige inden for den 
nordre kirkedør på venstre hånd ved stol nr. 8 i 
den mellemste række kvindestole. 1802 blev den 
fæstet til købmand Beck.469

 I regnskaberne omtales desuden følgende luk-
kede stole, hvoraf nogle kan være identiske med 
ovennævnte: 1) 1717, under orglet, fæstet af 
kommerceråd Baggesen.18 2) 1732, ‘bag den store 
kirkedør’, dvs. i vestenden, fæstet af borgmester 
Hans Pedersen Holmer (jf. †glasmaleri(?) nr. 4, 
gravsten nr. 24, †muret begravelse nr. 7). På sto-
len var fastslået to klapsæder. 1743 blev stolen 
fæstet af kammerråd Rasmus Poulsen Boesen (jf. 
†dørfløj nr. 2, mindetavle nr. 23, gravsten nr. 21, 
†muret begravelse nr. 18).18 3) 1734, opført af 
købmand Jens Jensen. uvis placering.18 4) 1752, 
opført til major Mogens Rosenkrands, placeret, 
‘hvor der før stod en gammel stol’.470

 I begyndelsen af 1800-tallet blev der gradvis 
færre lukkede stole i kirken. 1826 omtales kun 
14 stole, hvoraf de to var placeret på pulpituret,84 
1832 bortsolgtes træ fra en lukket stol sammen 
med træværket fra †orgel nr. 2,18 og 1833 fandtes 
11 lukkede stole i kirken;84 disse blev nedbrudt 
ved restaureringen 1833-35.471

 Løse stole. Kirken rummer ca. 150 nyere stole af 
bøg med flettede sæder, som er opstillet i koret, 
langs sideskibenes vægge, i søndre korsarm og i 
vestenden. endvidere et antal stabelstole af bøg, 
hensat i nordre korsarm.
 †Løse stole. 1) 1861, leveret af snedker N. Niel-
sen. 30 stole af poleret bøgetræ med rørflettede 
sæder.90 2) 1869/70, leveret af snedker C. Han-
sen. 3 rundryggede stole af poleret bøg med flet-
sæde.80 3) 1872, leveret af P. C. Nielsen. 50 stole 
af bøgetræ med rørsæder.80 Stolene placeredes i 
søndre korsarm samt i korets nordfag.472

 2) omtalt 1762, beliggende inden for den nor-
dre kirkedør, dvs. i vestenden, ved opgangen til 
pulpituret med indgang ved pillen, ca. 196 cm 
lang, 192 cm bred. Stolen var fæstet til borg-
mester Anders Larsen og hustru Cicilia Friborg 
(jf. †skriftestol nr. 3, mindetavle nr. 22, †muret 
begravelse nr. 13), fra 1762 til sognepræst Peder 
Schonning og hustru Anna elisabeth (jf. *maleri 
nr. 6, gravflise nr. 28).458

 3) omtalt 1769/70, placeret lige inden for den 
nordre kirkedør på venstre hånd. 1770 fæstede 
apoteker Johan Rieffesthal stolen og lod den 
reparere og udvide med pigestolene nr. 1-2 (jf. 
mindetavle nr. 24, †muret begravelse nr. 20).459

 4) 1774, indrettet af mønsterskriver Claus Aa-
gesen i den vestlige del af kirken. Stolen havde 
gitterværk foroven og var malet okkergul (jf. 
†gravsten nr. 63).460

 5) 1778, opført af købmand Peder Andersen 
i pigestolene nr. 7-9, dvs. ved kirkens nordvæg. 
Stolen målte ca. 210 cm i længden, 172 cm i 
bredden.461

 6) 1780, opført på kirkens bekostning af sned-
ker Jens truelsen som ‘en smuk lukket stol’ i 
pigestolene i nordre sideskib. Stolen havde tre 
vinduesrammer med ruder. Den blev malet med 
lys perlefarve og fæstet til generalinde Catharine 
Christine Brüggemann Scheel.462

 7) omtalt 1782, opsat vestligt i kirken ved 
nordvæggen. Den var fæstet til edel Møller, efter 
hendes død 1782 til Rasmus Møller.463

 8) omtalt 1782, placeret bag kirkedøren un-
der orgelpulpituret på nordsiden med indgang 
fra våbenhuset gennem tårndøren. Fæstet til in-
geniørofficer Dines Lemming (jf. †gravsten nr. 
64, †muret begravelse nr. 6 med †kisteplade nr. 
2), ved dennes død 1782 til magister og rektor 
tornøe.464

 9) 1783 fæstede stadskæmner eiler Christian 
Kieler den åbne mandsstol nr. 1 i kirkens sydside 
og lod den ombygge til en lukket stol.465

 10) omtalt 1784. en lukket stol lige inden for 
den nordre kirkedør mellem de to første piller, 
indrettet af kirurg thomas Holm og købmand 
Peder Andersen Krøl (jf. *(†)kirkegårdsmonu-
ment nr. 4).466 efter sidstnævntes død 1784 blev 
halvdelen af stolen fæstet til jomfru Jørgensen.467
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og opsat i koret. 7) 1908-10, et antal bænke, sva-
rende til *bænk ovf. 
 Blandt †borde kan nævnes: 1) (Fig. 146), 1834, 
et offer- eller degnebord, båret af tre figurer fra 
(†)korgitter (jf. s. 988); bronzeret. I koret. 2-3) 
(Fig. 47), 1834, til at sætte pengebøsser på, hvert 
bord var båret af en figur fra (†)korgitter (jf. s. 
988); bronzeret. opstillet på hver side af ind-
gangsdøren under orgelpulpituret (jf. fig. 89). 4) 
1835, leveret af snedker Jens Jørgensen, et rundt 
bord på løvefod.84

 †Særlige rumindretninger. 1) †Sakristiet var ind-
rettet i kirkens sydøsthjørne i †gravkapel nr. 1, 
afskildret fra koret og sideskibet ved gitre (jf. s. 
1156 og fig. 86). 1683 blev det møbleret med et 
ovalt bord af fyrretræ på krydsfod, »som staar paa 
det sted, hvor fremede bliver tillat at Prædicke 
(Indgaaer)«,473 en rød stol hvortil en hynde med 
frynser, der var foræret af Claus Rasch til Ra-
schenborg (jf. †lukket stol nr. 1, †epitafium nr. 5, 
gravsten nr. 20, †muret begravelse nr. 5), samt blå 
gardiner til at hænge for »same Sted«.474 1701/02 
anskaffedes en sortmalet bænk med skuffe un-
der, som kasseredes 1824; 1804 leverede snedker 
Jacob Jørgensen syv bænke og et bord til sakri-
stiet.18 Ved restaureringen 1833-35 blev rummet 
møbleret med en skindbetrukket armstol til præ-
sten og seks nye bænke, udført af snedker Jens 
Jørgensen.80 1858 blev bænkene egetræsmalet.84 
Rummet betegnedes i anden halvdel af århun-
dredet ‘skriftestolen’. efter restaureringen 1870-
71 blev det afskærmet med forhæng af stof.84 Jf. 
også †gitre s. 1010.
 2) †Slavernes lokale, indrettet 1833-35 i den 
vestlige del af Skt. Gertruds Kapel og møbleret 
med bænke. en gitterdør, der hidtil havde siddet 
for indgangen til kapellet, blev opsat som skil-
lerum mellem slavernes og garnisonens stole (jf. 
†embedsstole ovf. og †dørfløj nr. 2).
 3) †Præsteværelse, indrettet 1910 bag alteret 
(nordsiden) og møbleret med skab, lukket ser-
vante og en lænestol.85

 4) †Kantorværelse, indrettet 1910 bag alteret 
(sydsiden) og møbleret med skab, bord, kurvestol 
og servantestativ.85

 Fragment, muligvis af stolegavl (fig. 340), o. 1550-
1650(?), af træ, 51 cm langt, 26 cm højt, 2,8 cm 

 *Bænk, 1908-10, med krydsryg, hvidmalet. 
Bæn ken var sammen med et antal tilsvarende 
†bænke opstillet langs sideskibenes vægge, i vest-
enden og i søndre korsarm. Bænken opbevares i 
præstegårdens kælder.
 Blandt †bænke kan nævnes: 1) 1654, udført 
af Christen Snedker. to lange skamler, beregnet 
for eleverne i den danske skole.18 2) 1672, ud-
ført af snedker Jens Bull. to ‘slagstole’ (antagelig 
klapstole), en på hver side af kordøren.18 3) om-
talt fra 1732/33, tre bænke til disciplene, i koret. 
1853 blev de ombygget til én.18 4) omtalt fra 
1732/33, syv bænke, der kunne slås op. De seks 
stod i korsgangen, den syvende i våbenhuset.18 5) 
Ved restaureringen 1833-35 opsattes løse bænke i 
sideskibene.84 6) 1858, udført af snedker L. Wich-
mann og egetræsmalet.80 Beregnet for disciplene 

Fig. 146. Bord til degnen, 1834, med figurer fra (†)kor-
gitter fra 1655 (s. 1006). Foto Kristian Hude 1910. 
I NM. – Table for parish clerk, 1834, with figures from 
(†)rood screen from 1655.
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†Pengeblokke. 1) omtalt 1640, ‘de fattiges blok-
ke’,29 beslået med jern.18 Af regnskabet 1746/47 
fremgår, at der var tale om en dobbelt pengeblok 
med to rum ved siden af hinanden, som på dette 
tidspunkt benyttedes til indsamling af almisser til 
hhv. kirken og de fattige.18 1640 var de fire hæn-
gelåse, som blokken var lukket med, brudt op,29 
og siden anskaffedes jævnlig nye låse og nøgler. 

dybt. en halvcirkulær skive, der er ret afskåret for-
oven og forneden samt affaset på bagsiden langs 
buekanten. På forsiden er udhugget to kvartro-
setter, som dele af en stiliseret muslingeskal, og 
tre små cirkler. Bunden er rødmalet, rosetternes 
blade skiftevis hvide, gule og blå, kantstriben og 
de små cirkler er forgyldte. Fragmentet kan have 
udgjort topstykket på en †stolegavl, om end dette 
i givet fald har været ganske bredt. Nu ophængt 
ved trappen til orglet.

KISteR oG SKABe

†Kister. 1) omtalt 1640, af eg, jernbeslået og for-
synet med lås, sortmalet. Brugt til opbevaring af 
alterklæderne; efter anskaffelsen af †skab nr. 1 an-
vendt til gammelt altertøj.18 I koret; 1746/47 ved 
fonten.18 2) omtalt 1640, en ‘otting’, dvs. med 
et rummål på 1/8 tønde. I kisten fandtes en æske 
til oblater.29 3) 1746/47, jernbeslået, i sakristiet.18 
Bortkommet 1821.84

 †Æske, 1686, af træ, stor, benyttet til opbeva-
ring af lageret af oblater.475 
 †Skabe. 1) 1695, udført af Mikkel Snedker, for-
synet med lås, malet brunt af Hans Maler. Be-
nyttet til opbevaring af altertøj. 1701/02 udførte 
Mikkel Snedker en skuffe af fyrretræ til skabet, 
som skulle bruges til at lægge det nye altertøj 
i (dvs. †alterklæde nr. 3 og †messehagel nr. 4, 
skænket til kirken året forinden).18 Formentlig 
dette, der blev solgt 1873/74.18 I koret.
 2) 1789, udført af snedker Jens torp. Af fyr-
retræ, ‘gjort som et bord til at trække ud’, med 
to døre og seks indvendige rum, det ene med 
en aflåselig klap for. Forsynet med lås og malet 
mahognifarvet. Benyttet til opbevaring af kirkens 
protokoller m.m.20 1833 stod skabet hos kirke-
værgen.18

 3) 1843, udført af snedker L. Wichmann, et lille 
skab bag alteret. Skabet blev senest 1862 erstattet 
af eller omdannet til to små skabe.294

 4) 1868, nodeskab, udført af snedker Schmidt 
‘efter tegning’, med to små låger i underdelen og 
to større i overdelen, kelede fodstykker og pro-
filerede gesimser. Skabet stod hos kirkesangeren, 
fra 1876 i borgerskolen.84 1889 blev skabet ege-
træsmalet.84

Fig. 147. evangelisten Lukas. Figur nr. 2 fra (†)kor-
gitter 1655, anvendt som støtte for en pengebøsse (s. 
1006). Foto Kristian Hude 1910. I NM. – Luke the 
Evangelist. Figure no. 2 from (†)rood screen 1655, used as a 
support for a poor box. 
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svarende bøsse i Horsens Klosterkirke (DK Århus 
5870)). ophængt på vestvæggen i tårnrummet. 
2) Nyere, af træ, firkantet med pengesprække for-
oven. I tårnrummet, øst for norddøren.
 †Pengebøsser. 1-3) omtalt 1746/47, brugt til 
kollekter ved kirkedøren.18 1837 nævnes, at de 
to var forsynet med lås.18 4) 1789, skænket af 
amtsforvalter Peder Nissen Halch (jf. †lukket stol 
nr. 11).18 Formentlig identisk med den messing-
bøsse med jernbeslag, der 1824 angives at være 
bortstjålet ‘under krigen’, dvs. Napoleonskrigene, 
hvor spanske hjælpetropper 1808 var indkvarte-
ret i Nyborg.84 5-6) 1856/57, tilsyneladende en 
nyanskaffelse, til indsamling til de fattiges kasse, 
forsynet med lås og nøgle.18 Vel disse, der 1871 
blev malet og forsynet med en påskrift.84

 †Pengetavler. 1-3) omtalt 1667 og betegnet 
som nye; to af dem var forsynet med en klokke.18 
4) en ny tavle til skolen er omtalt 1732. Forsynet 
med to låse, hvis nøgler fandtes hos hhv. rektor 
og fattigkassereren.18 1746 præciseredes, at den 
ene tavle var til kirken, den anden til de fattige 
(begge var forsynet med en klokke), den tredje 
til Helsingør Skole og den fjerde til Latinskolen 
og Den danske Skole.477 1834 blev en af de klok-
keløse tavler solgt.18 5-8) 1827, udført af sned-
ker J. Jørgensen, malet og forsynet med lås. De to 
havde klokker.80 9) 1854/55, udført af snedker L. 
Wichmann til brug ved aftensangstjenesten, for-
synet med messingkapsel, skuffe og skilt.80

 †Klingpunge. 1-2) omtalt 1640, af grønt fløjl 
med langt, drejet skaft og en lille klokke.29 1791 
blev den ene solgt som ubrugelig.478

DØRFLØJe oG PuLPItuReR M.M.

Dørfløje. De udvendige dørfløje stammer fra restau-
reringen 1870-71; de har dørgreb af messing. 1-2) 
enkeltfløje, beslået med brædder i opadspidsende 
kileform på ydersiden og tre fyldinger på inder-
siden. Ydersiden er malet mørkebrun, indersiden 
lysegrå. I syd- og norddøren. 3-4) Dobbeltfløje, 
leveret af snedker Andreas Andersen.18 Ydersiden 
er foroven og forneden beslået med jernbånd, der 
løber ud i blomster, indersiden er forstærket med 
krydslagte bjælker. Ydersiden sortmalet, indersiden 
lysegrå. 1874 blev fløjene malet egetræsfarvede og 

1692 leverede Mathias Buxslager en ny lås, da 
den gamle var ødelagt af ‘tyvagtige mennesker’.18 
1746 stod blokken ved den første pille inden for 
norddøren, dvs. i vestenden af det nordligste side-
skib. Solgt 1833.18

 2) 1782, udført af snedker Jørgen Jensen, af 
egetræ, til opbevaring af de indsamlede tavlepen-
ge.18 Blokken blev beslået med jern af klejnsmed 
Rasmus Andersen og malet og forsynet med in-
skription af maler Borch.
 3-4) 1833, af egetræ og beslået med jernbånd. 
udført ‘som piedestaler med skuffer’, den ene til 
kirken, den anden til de fattige.80 1857 var blok-
ken til kirken lukket af, og 1859 noteredes, at 
ingen af blokkene var i brug.18 Bortsolgt 1874.18

 Pengebøsser. 1) (Fig. 148), efter 1912, af træ, rød-
malet med gyldne detaljer. Cirkulær med pen-
getragt foroven, hængslet forneden. På forsiden: 
»LYM« (Lægmandsbevægelsen for Ydre Mis-
sion);476 langs randen »Ageren er verden« samt 
Kristusmonogram, alt med gyldne versaler (jf. til-

Fig. 148. Pengebøsse, efter 1912 (s. 1008). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Poor box, after 1912.
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Fig. 149. Indre set mod vest, efter 1910. I NM. – Interior looking west, after 1910.
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der orgelpulpituret. 4) Dobbeltfløj, hver fløj har 
tre spidsryggede fyldinger på begge sider. Indsat 
i portalformet gerigt vestligst i åbningen mellem 
tårnet og skibet under orgelpulpituret. 5-8) en-
keltfløje med fyldinger, i tårnrummet.
 Blandt de †dørfløje kan nævnes: 1) 1691, ud-
ført af Mikkel Snedker og beslået af Laue Klein-
smed, indsat i den nye dør i koret (jf. s. 904).18 
2) 1720, bekostet af borgmester Peder Sørensen, 
tolder Rasmus Poulsen Boesen, vejer og måler 
Niels Hendrichsens enke og toldinspektør Jør-
gen Bruun. to gitterdøre af træ, forsynet med gi-
vernes ‘navne og stamtavler’, og indsat i åbningen 
mellem søndre sideskib og Skt. Gertruds Kapel 
(jf. fig. 86), hvor giverne havde deres begravel-
ser (†muret begravelse nr. 16-19) (jf. også †glas-
maleri(?) nr. 9-10, sygesæt nr. 1, †lukket stol s. 
1006, mindetavle nr. 20, 21 og 23, gravsten nr. 
21).479 1833-35 blev fløjene anvendt som skille-
rum i kapellet mellem slavernes og garnisonens 
stole (jf. s. 1003).480 Da kapellet blev nedbrudt 
1870-71, blev dørene hensat til opbevaring i tår-
nets mellemste etage, hvorpå de angivelig blev 
savet i stykker og brændt af en kirkeværge.481 3) 
1766, udført af snedker Jens torp og malet af ma-
ler Borch, indsat i syddøren.18 4-10) 1833-34 for-
nyedes dørfløjene. Bl.a. udførtes tre dobbeltfløje 
af pommersk fyr med vinduer over til tårnrum-
met (jf. fig. 36c og e), to enkeltfløje til sakristiet 
og to glatte fløje til ‘slavernes lokale’ (d.e. i Skt. 
Gertruds Kapel, jf. også †særlige rumindretninger 
nr. 2). 1858 blev dørene i tårnrummet egetræs-
malet.84 over indgangsdøren fandtes en indskrift 
med 31 forgyldte bogstaver.84

 †Vindfang, 1669, udført af snedker Jens Jørgen-
sen. Af fyrretræ, opsat for den nordre kirkedør. 
Samtidig fik Hans Rasmussen Maler fra odense 
betaling for at male to vindfang med grå oliefar-
ve;482 formentlig har der også været et vindfang 
ved syddøren (jf. fig. 86). 1761 satte snedker Mar-
tinus Schmidt lister på begge sider af vindfanget 
samt oven på det.77

 †Gitre og skillerum. 1) 1720 var der trægitre for 
den østlige og vestlige åbning til Skt. Gertruds 
Kapel.483 2-5) Ved restaureringen 1833-35 opsat-
tes en bræddeskillevæg for den midterste åbning 
mellem Skt. Gertruds Kapel og søndre sideskib, 

beslagene sølvbronzerede.84 I tårnets portåbnin-
ger mod syd og nord. Indvendige: Alle indvendige 
dørfløje er 2007 malet lysegrå, svarende til den 
oprindelige farve; tidligere var de egetræsmale-
de. Dørgreb af messing. 1-2) Dobbeltfløje, hver 
fløj med to fyldinger. For syd- og norddøren. 3) 
(Jf. fig. 39 og 89), 1833-34, omdannet i nygotisk 
stil 1858 efter tegning af C. A. Møller (fig. 150). 
Dobbeltfløj, hver fløj har på den østvendte side 
tre fyldinger med nygotisk ornamentik under en 
fælles overligger med udskårne firpas. oprindelig 
kronet af et gipsrelief i spidsbuet ramme (*relief 
s. 1027), som blev borttaget ved restaureringen 
1971-72 (dele af rammen opbevares i tårnet). Flø-
jene blev malet i forskellige ‘stenfarver’; 1858 blev 
de egetræsådret.84 Indsat i nyere, profileret gerigt 
østligst i åbningen mellem skibet og tårnet un-

Fig. 150. Nygotisk dekoration til dørfløj (s. 1010). 1:50. 
tegning af C. A. Møller 1856. I NLA. – Neo-Gothic 
decoration for door wing. 
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64*

bruges til at bygge et pulpitur (jf. †gravsten nr. 
15).18 Pulpituret blev opført i nordsiden over den 
mellemste række kvindestole med opgang ad en 
trappe i øst ved den første pille og en trappe i 
vest ved den næstsidste pille i rækken (jf. fig. 86). 
en nøgle til pulpituret fandtes hos klokkeren.18 
1692 blev den første stol ‘på den vestre rad’ ad-
skilt fra de øvrige med en låge og forbeholdt of-
ficerer (jf. †embedsstole s. 1003).18 I anden halv-
del af 1700-tallet synes pulpituret at have været 
indrettet med i hvert fald tre lukkede stole mod 
øst, vistnok følgende:485 1) omtalt 1764, vist den 
østligste stol på pulpituret (‘mellem de to pil-
ler i den mellemste række kvindestole, over for 
magister Svanes lukkede stol’). Stolen målte ca. 
219×329 cm, og der må have været opgang til 
den fra den østlige pille ved barnestolen. Den 
var fæstet til Jens Larsen og hustru Margrethe 
Pedersdatter (†jordfæstebegravelse nr. 2),486 fra 

en stor stakitdør i ‘plankeskillerum’ med trappe 
for ‘de åbne begravelser’ (d.e. †gravkapel nr. 2), et 
træskillerum med dør og trappe for sakristiet og 
et for dåben.484 6-8) (Fig. 151, jf. også fig. 36g), 
1858, udført af snedker L. Wichmann efter teg-
ning af arkitekt C. A. Møller. I nygotisk stil med 
stavværksarkader med en stor roset foroven, ad-
skilt af spinkle pilastre og kronet af krabbeblade 
og fialer. egetræsådrede. De tre panelgitre opsat-
tes mellem pillerne mellem 1. og 2. fag for ind-
gangen til de to nordlige korfag (†gravkapel nr. 
2 og det tidligere dåbsaflukke, der var omdannet 
til rum for varmeanlægget (jf. s. 942)) og det syd-
lige korfag (sakristiet eller skriftestolen), gennem 
først- og sidstnævnte var indgang. Gitrene blev 
nedtaget ved restaureringen 1870-71.404 
 †Pulpiturer. 1) 1691. Da Karen Rasmusdatter, 
enke efter Claus Skipper, dette år blev begravet i 
kirken, modtog præsten 100 rigsdaler, som skulle 

Fig. 151. †Gitre nr. 6-8, 1858, opsat for korets nord- og sydfag (s. 1011). 1:50. tegning af C. A. Møller 1856. I NLA. 
– †Screens nos. 6-8, 1858, set up at north and south bay of chancel. 
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Hovedværk (manual II)
Principal 8'
Gemshorn 8'
oktav 4'
It. Fløjte 4'
Quint 22/3'
oktav 2'
tertz 13/5'
Mixtur V
Dulcian 16'

Crescendoværk (manual III)
Gedakt 16'
Rørfløjte 8'
Gamba 8'
Vox humana 8'
oktav 4'
tværfløjte 4'
Fløjte 2'
Sesquialtera II
Mixtur IV
trompet 8'
obo 8'
tremolo

Kopler: CV-HV, RP-HV, HV-P, CV-P, RP-P. Manu-
alomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Mekanisk aktion. 
Sløjfevindlader.496

Disposition 2010:

Hovedværk (manual II)
Principal 8'
Gemshorn 8' 497

oktav 4'
It. Fløjte 4'
Quint 22/3' 498

oktav 2' 498

tertz 13/5' 498

Mixtur V
trompet 8'

Svelleværk (manual III)
Gedakt 16' 497

Principal 8'
Rørfløjte 8'
Gamba 8'
Vox celeste 8'
oktav 4'
tværfløjte 4'
Fløjte 2'
Mixtur IV
Dulcian 16'
trompet 8'
obo 8'
tremolo

Kopler: SV-HV, RP-HV, SV-RP, HV-P, SV-P, RP-P. 
Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Setzeran-
læg.501 Mekanisk aktion,502 sløjfevindlader.

1764 til Niels Boyesen og hustru Anna Bertels-
datter, og fra 1781 til toldinspektør Jens Svitzer 
og hustru Anna (jf. kirkegårdsmonument nr. 9 og 
14).487 2) omtalt 1764, vist den midterste af de 
lukkede stole på pulpituret. Stolen var fæstet til 
magister Hans Svane (jf. †muret begravelse nr. 
15),488 fra 1775 til Christiane Lovise Rolff.489 3) 
omtalt 1768, den vestligste af de lukkede stole 
på pulpituret (‘mellem magister Svanes lukkede 
stol og det almindelige pulpitur’). Fæstet til Bo 
Boyesen,490 fra 1768 til sønnen Søren Boyesen (jf. 
†muret begravelse nr. 11), der 1775 afstod den til 
kirken.491

 Mod vest var almindelige stolestader; 1767 blev 
fem af disse istandsat af Martinus Snedker.18 1824 
blev Johan Hanck bedt om tegning til en repara-
tion af stole og pulpitur (jf. s. 1000), der dog ikke 
synes gennemført.492 1826 omtales to lukkede 
stole på pulpituret;84 1827 nedtog snedker Jør-
gensen en lukket stol på pulpituret og opsatte to 
andre ‘efter tegning’.84 Ved restaureringen 1833-
35 blev pulpituret taget ned.84

 2) (Jf. fig. 36g og i), 1834, opført af snedker Jens 
Jørgensen, formentlig efter tegning af arkitekt J. 
P. Jacobsen.493 opsat i de tre hvælvinger i ven-
stre sidegang, dvs. langs nordvæggen i 3.-5. fag 
og med trappe langs vestfagets vægge. Pulpituret, 
hvorpå fandtes fire stole med 12 pladser i hver, 
havde gelænder og brystning med drejede balu-
stre, svarende til orgelpulpiturets, og for enderne 
opsattes 29 drejede balustre.84 Det blev hvidmalet 
og forgyldt af maler Strange.494 1858 opsattes en 
brystning i nygotisk stil med stavværksarkader, 
atter svarende til orgelpulpiturets (jf. fig. 155), og 
pulpituret blev egetræsådret.84 1862 fandt man, 
at pulpituret var vansirende og formørkede kir-
ken,495 og det blev nedbrudt ved restaureringen 
1870-71.158 

oRGLeR

Orgler. 1) (Jf. fig. 39), 1973, oprindelig med 36 
stemmer, to manualer og pedal, bygget af Poul-
Gerhard Andersen, Bagsværd, med genanvendel-
se af piber fra †orgel nr. 4. ombygget og udvidet 
til 37 stemmer 2010 af P. G. Andersen & Bruhn, 
Årslev og Ølstykke. Disposition 1973:

Rygpositiv (manual I)
trægedakt 8'
Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Spilfløjte 2'
Nasat 11/3'
Scharf III
Krumhorn 8'
tremolo

Pedal
Subbas 16'
oktav 8'
Gedakt 8'
Quint 51/3'
oktav 4'
Fløjte 2'
Fagot 16'
trompet 8'
Skalmeje 4'

Rygpositiv (manual I)
trægedakt 8' 499

Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Spilfløjte 2'
Nasat 11/3'
Scharf III
Krumhorn 8'
tremolo

Pedal
Subbas 16'
oktav 8'
Gedakt 8' 500

Quint 51/3'
oktav 4'
Fløjte 2'
Fagot 16'
trompet 8'
Clairon 4'
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hvilken anledning det restaureredes af Marcussen 
& Søn, Aabenraa, og forsynedes med en ny bælg 
og elektrisk blæser samt indbyggede transport-
hjul.504 Indvendig i vindladen findes følgende 
indskrift: »Denne Vindlade er bygget af min af-
døde Fader P. u. F. Demant udi (?) Dalum Mølle 
1830 eller 31 til Nybog [!] Kirke. 1871 blev et 
større orgel leveret til denne Kirke – Nue er 
nyt Pulpetverk indsat. Aarhuus d. 5 Juni 1872. I. 
A. Demant. Min lille Søn heder thorvald og er 
8½ Aar gammel.« oplysningen om at den gen-
brugte vindlade skulle hidrøre fra Nyborg-orglet 
kan dog ikke bekræftes. J. A. Demant forvekslede 
åbenbart to tiloversblevne firestemmers manual-
vindlader, bygget af P. u. F. Demant. Den anden 
vindlade, der stammede fra Nyborg-orglet, blev 

orgelfacaden, af blank eg, er tegnet af Poul-Ger-
hard Andersen i samarbejde med Marinus An-
dersen og har prospektpiber af udglødet kobber 
med gulddekorationer, udført af Julie Høm og 
Bo Kristiansen. Hovedorglets og rygpositivets pi-
befelter er udformet som vinger og anbragt i fle-
re, indbyrdes forskudte planer. På vestpulpituret.
 2) Kororgel (fig. 152), med fire stemmer, bygget 
1872 eller senere til ubekendt lokalitet af Johan 
Andreas Demant, Aarhus, med genanvendelse af 
ældre dele. opstillet 1882 eller senere i St. Mar-
tin Logen, Randers, Randers Amt. Disposition: 
Gemshorn 8 F, tectus 8 F, Principal 4 F, Flöite 4 F. 
Manualomfang: C-c'''. orglet, der 1917 flyttedes 
fra logen i Randers til Haslund Kirke, Randers 
Amt,503 erhvervedes til Vor Frue Kirke 2007, i 

Rygpositiv (manual I)
trægedakt 8'
Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Spilfløjte 2'
Nasat 11/3'
Scharf III
Krumhorn 8'
tremolo

Pedal
Subbas 16'
oktav 8'
Gedakt 8'
Quint 51/3'
oktav 4'
Fløjte 2'
Fagot 16'
trompet 8'
Skalmeje 4'

Rygpositiv (manual I)
trægedakt 8' 499

Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Spilfløjte 2'
Nasat 11/3'
Scharf III
Krumhorn 8'
tremolo

Pedal
Subbas 16'
oktav 8'
Gedakt 8' 500

Quint 51/3'
oktav 4'
Fløjte 2'
Fagot 16'
trompet 8'
Clairon 4'

Fig. 152. Kororgel, 1872 eller senere, bygget af Johan Andreas Demant (s. 1013). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Choir organ, 1872 or later, built by Johan Andreas Demant.
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bælgene. De tidligste oplysninger om bælgværket 
er fra 1668, hvor der indkøbtes seks store alun-
skind, og 1674, hvor der udførtes en reparation 
på bælghuset. Af en regning 1755 fremgår det, at 
anlægget bestod af fire bælge. 1807 opgav man at 
foretage flere bælgreparationer, og man lod derfor 
Peder Fischer levere fire nye bælge; disse var en 
halv alen længere end de gamle og havde dermed 
en større kapacitet. en kalkantklokke, anbragt 
ved bælgene, gjorde det muligt for organisten at 
sende de nødvendige signaler til bælgtræderen.80 
orgelfacaden, der stafferedes 1654 og 1800,515 
prydedes af tre monogrammer, øverst Christian 
IV og længere nede Frederik III (kronet) og So-
phie Amalie.516 udgifterne til stafferingsarbejderne 
1654 blev dækket af den kapital, rådmand Knud 
Bjørnsen og hustru året før havde indbetalt for 
deres gravsted i koret.517 Facadens billedhuggerar-
bejder omtales 1748 og de efterfølgende år, men 
beskrives ikke nærmere; blot oplyses det, at en fi-
gur i 1755 fik erstattet en manglende attribut (en 
rund stok). 1754 fremstillede blikkenslager Pet-
ter Meyer to store og to mindre plader med løv-
værksmotiver; disse blev forgyldt og opsat på or-
gelfacaden, velsagtens som pibegitre på henholds-
vis hovedorglet og rygpositivet. Prospektpiberne, 
der må have fremtrådt mørke og matte på grund 
af et højt blyindhold, blev i perioden 1754-1800 
forskønnet på forskellig vis: med tinfolie, med 
forsølvning samt – velsagtens blot for labiernes 
vedkommende – forgyldning. I forbindelse med 
regnskabernes omtale af prospektpibernes for-
skønnelse anføres pibeantallene 41 (rygpositivet) 
og 63 (hovedorglet). Facadens største principal-
pibe udstyredes 1754 med en forgyldt, drejelig 
stjernefigur, forbundet med et klokkespil (cym-
belstjerne); herudover opsattes på samme tid to 
forgyldte stjernefigurer i hvælvingen, og et skyg-
geformet kalkmaleri bag orglet maledes eller op-
friskedes med blå farve (†kalkmalerier nr. 8).518 
orglet var oprindelig placeret på †orgelpulpitur 
nr. 1, hvorfra det senere, antagelig 1653, flyttedes 
til †orgelpulpitur nr. 2. Samtidig opsattes et bælg-
hus i tårnet.519 en del af pibematerialet blev gen-
anvendt i †orgel nr. 3.
 3) 1832, med to manualer og pedal, bygget 
af Peter ulrik Frederik Demant, Dalum, med 

genanvendt 1874 af J. A. Demant i et orgel til 
Snøde Kirke (Langelands Nørre Hrd.).505

 orgelhuset er bemalet i lyse- og mellemgrå nu-
ancer og udsmykket med en diskret, gylden staf-
fering på de gennemløbende vandrette lister. Pro-
spektets attrappiber af træ er sølvbronzerede med 
gyldne labier. et fodtrin, tilhørende et uoriginalt 
†bælganlæg, er ophængt på trappen mellem or-
gelpulpituret og organistværelset.506 I forbindelse 
med orglets opstilling i Vor Frue Kirke er soklens 
midterfylding, noget misvisende, dekoreret med 
årstallet »1830«. Instrumentet, der er flytbart, er 
normalt placeret mod nord i korets 2. fag.
 †Orgler. 1) Allerede i 1504, hvor der betaltes for 
»messer, som ware læste oc syungnæ oc lægte paa 
orgene«, fandtes der åbenbart et eller flere orgler 
i Nyborg, på slottet og/eller i kirken.148 Lærersta-
ben på latinskolen omfattede 1572 to navngivne 
organister, Jørgen orgemester og Hans orgeme-
ster, og det må antages, at kirken på dette tids-
punkt rådede over et orgel eller positiv.507

 2) 1595, bygget af anonym mester.508 Repareret 
1653 af Peder orgelbygger, Nakskov,18 og 1675 
samt 1679 af Abraham Nielsen Svane.509 I for-
bindelse med reparationen 1653 flyttedes orglet 
antagelig til †orgelpulpitur nr. 2. Mindre repara-
tioner udførtes 1748 af organist thomas Bruun, 
1754-55 af Niels Fischer og 1774 af blytækker 
Schilling. År 1800 foretog organist Peder Fischer 
en hovedreparation.510 Af overslaget vedrørende 
sidstnævnte arbejde fremgår det, at der på dette 
tidspunkt fandtes ti stemmer i hovedværket, syv 
i rygpositivet511 og ti i pedalet. Fire af stemmerne 
var tungestemmer: trompet 8 Fod i hovedværket, 
Basun 16 Fod og trompet 8 Fod i pedalet samt 
en ikke nærmere beskrevet stemme i rygpositi-
vet.512 I forbindelse med reparationen indsattes et 
manualkoppel, en tremulant513 samt en cymbel-
stjerne med otte afstemte klokker. Manualvær-
kerne havde et klaviaturomfang på 41 toner, og 
hovedværket indeholdt 451 labialpiber, svarende 
til 11 piberækker. Pedalstemmerne, med et klavia-
turomfang på 23 toner, var opstillet i to afdelinger, 
henholdsvis mod nord og syd.514 Den sidste større 
reparation af orglet blev foretaget 1814 af Peder 
Fischer.84 I orglets usædvanlig lange funktionspe-
riode blev der løbende foretaget reparationer af 
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nyt orgelpulpitur, et arbejde, der blev overladt til 
orgelbyggeren.84 1835 udvidedes dispositionen 
med en Cornet 3 Fag.522 1855 udstyrede Demant 
orglet med flere nye stemmer523 og leverede tre 
kassebælge, der anbragtes i tårnet i et nybygget, 
aflåseligt bælgkammer med vindue.524 1858 gen-
nemgik orgelfacaden en radikal ombygning (jf. 
ndf.). I et overslag 1870 omtaler J. A. Demant 13 
af orglets stemmer, som han dels ønsker at genan-
vende i et nyt orgel til kirken, dels er villig til at 
købe til andre formål: Manual I: Principal 4 Fod, 
octav 2 Fod, Mixtur 3 Chor. Manual II: Gedakt 
8 Fod, Fløite 4 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Gedakt 

anvendelse af pibemateriale fra †orgel nr. 2.520 
Instrumentet afsynedes 10. aug. 1832 af rektor 
Jakob Saxtorf og organist Peter Foersom, der 
ytrede deres tilfredshed med arbejdet og frem-
hævede følgende stemmer: Principal, Kvintade-
na og Mixtur (3 fag uden repetition). en særlig 
ros tilkom stemmen Vox Angelica, der var byg-
get med gennemslående tunger og forbundet 
med en crescendoanordning. Det bemærkedes, 
at denne stemme, der var overordentlig beha-
gelig at lytte til, antagelig var »den eneste i sit 
Slags i et orgel«.521 På grund af »henmuldnede« 
bjælker viste det sig nødvendigt at opbygge et 

Fig. 153. Nygotisk dekoration til facaden på †orgel nr. 3 (s. 1014). 1:50. tegning af C. A. Møller 1856. I NLA. – 
Neo-Gothic decoration for facade of †organ no. 3.
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Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod
octav 4 Fod
Fugara 4 Fod
octav 2 Fod
Mixtur III
trompet 8 Fod

Manual II
Basethorn 8'
tectus 8 Fod
Gamba 8 Fod
Fløjte 4 Fod
Klarinet 8 Fod
Svelle

Klokkespil. Manualkoppel. Mekanisk aktion, sløjfe-
vindlader. 5 bælge. Kalkantsignal.

1908 udvidede A. C. Zachariasen, Aarhus, i for-
bindelse med en istandsættelse af orglet, manual 
II med en Voce celeste 8 Fod.535 Samme år etab-
leredes elektrisk luftforsyning.536 
 efter en ombygning og udvidelse, udført 1950 
af A. C. Zachariasen & Søn, Aarhus,537 under på-
virkning af orgelbevægelsens ideer, havde orglet 
følgende 24 stemmer:

Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod
octav 4 Fod
Rørfløjte 4 Fod
octav 2 Fod
Mixtur 3 Chor
trompet 8 Fod

Manual II
Basethorn 8 Fod
tectus 8 Fod
Principal 4 Fod
Fløjte 4 Fod
Quintatøn 2 Fod
Quint 1 1/3 Fod
Sesquialter 2 Fag
Scharff 3 Fag
Krumhorn 8 Fod
tremulant538

Svelle

Klokkespil. Kopler: II-I, I-P.539

8 Fod, Violon 8 Fod. uspecificeret: Principal 8 
Fod, Hulfløjte 8 Fod, Gamba 8 Fod, Fløite 4 Fod, 
oboe 8 Fod.525

 Facaden prydedes oprindelig af joniske søj-
ler og fremstod hvidlakeret med forgyldning. 
over hvert af sidepartierne fandtes en udskåret, 
forgyldt egekrans, der omsluttede to korslagte 
musik-attributter.526 1858 omdannedes facaden 
fuldstændig i nygotisk stil efter tegning af C. A. 
Møller (fig. 153), og senere samme år udstyredes 
pibefelterne med bemalede og forgyldte zink-
‘gardiner’ med dobbelte kvaster, udført af blik-
kenslager Scheibel (fig. 154).527 Pibemateriale fra 
orglet genanvendtes i †orgel nr. 4. Bælge, vind-
lader, klaviaturer og enkelte stemmer solgtes til 
orgelbyggeren.528 Vindladen fra manual II blev 
1874 genanvendt af J. A. Demant ved bygnin-
gen af et orgel med fire stemmer til Snøde Kirke 
(Langelands Nørre Hrd.). På †orgelpulpitur nr. 3.
 4) (Jf. fig. 89), 1871,529 med 20 stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af Johan Andreas Demant, 
Aarhus, med anvendelse af otte stemmer fra †or-
gel nr. 3.530

Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod
octav 4 Fod
Gemshorn 4 Fod
*octav 2 Fod
*Mixtur 3 Chor
trompet 8 Fod

Manual II
Basethorn 8 Fod
*tectus 8 Fod531

Gamba 8 Fod
*Principal 4 Fod
*Fløjte 4 Fod

Manualkoppel. Manualomfang: C-f'''; pedalomfang: 
C-d'. 3 spærreventiler. Mekanisk aktion, sløjfevindla-
der. 5 stempelbælge med trædeanordning.532 Kalkant-
signal. De med * mærkede stemmer var genanvendt 
fra †orgel nr. 3.

I forbindelse med en mindre omdisponering, ud-
ført 1895 af Frederik Nielsen, Aarhus, etableredes 
en svellekasse for manual II.533 Dispositionen lød 
herefter:

Pedal
*Subbas 16 Fod
Violon 16 Fod
Diapason 8 Fod
*tectus 8 Fod
*Violon 8 Fod
octav 4 Fod
Bassun 16 Fod

Pedalværk
Subbas 16 Fod
Violon 16 Fod
Diapason 8 Fod
Fløjte 8 Fod
tectus 8 Fod
Violon 8 Fod
Bassun 16 Fod534

Pedal
Subbas 16 Fod
Violon 16 Fod
Diapason 8 Fod
tectus 8 Fod
Quintatøn 4 Fod
Nathorn 2 Fod
Bassun 16 Fod



1017oRGLeR

stens signalgivning til bælgtræderen foregik indtil 
luftforsyningsanlæggets elektrificering 1908 ved 
hjælp af en mekanisk signalhammer.543

Interimsinstrumenter. 1804 benyttedes et †positiv, til-
hørende Holckenhavn Slotskapel, på rådhuset, der 
midlertidigt anvendtes til gudstjenester.544 1871 var to 
interimsorgler i brug i Nyborg, det ene i rådhussalen, 
der i en periode fungerede som kirke, det andet i selve 
kirkerummet, der åbenbart i et vist omfang benyttedes 
til kirkelige handlinger. om †orglet i rådhussalen vides 
kun, at det betegnedes som et lille, interimistisk instru-
ment, samt at orgelbygger Demant maj 1872 modtog 
betaling for at indpakke og transportere det. orglet i 
kirkerummet, et Demant-arbejde fra 1848, var udlånt 
fra Krogsbølle Kirke (odense Amt) i perioden juli-

Facaden, tegnet af Vilhelm tvede,540 var opbygget 
med tre tårne og to mellemliggende felter. tår-
nene afsluttedes forneden af svejfede hængestyk-
ker med akantusornamentik (fig. 341-42); disse 
opbevares nu i tårnets øvre mellemstokværk. Det 
gennemgående bånd, der prydede den uindram-
mede pibefacade, dekoreredes af maler Iversen.84 
en del af orglets ældre piber blev genanvendt 
1973 i kirkens nye orgel; andre indsattes 1979 i 
orglet i Børglum Klosterkirke, Hjørring Amt.541 
otte af spillebordets registertræk er opsat som 
knager i organistværelset. På †orgelpulpitur nr. 
3, med spillebord i orgelhusets nordre gavl. Bæl-
gene var placeret i et bælghus i tårnet.542 organi-

Fig. 154. Dekoration på facaden af †orgel nr. 3, 1858 (s. 1016). 1:50. tegning ved V. tvede 1862 
(udsnit, jf. fig. 36g). – Decoration on the facade of †organ no. 3, 1858 (cf. fig. 36g).
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særligt i sydsiden, så ‘man kunne frygte, at det 
kunne falde og derved forårsage betydelig skade’, 
og der anvendtes 44 alen nyt tømmer til stivere 
under det.77 o. 1830 noterede Høyen, at orglet 
havde dekoration med ‘en del musicerende figu-
rer i ovaler’,549 formentlig et antal malede figurer 
med instrumenter, der prydede pulpiturbrystnin-
gen.550 Der kan være tale om den oprindelige 
staffering fra 1654, bekostet af Knud Bjørnsen og 
hustru Mette Clausdatter (jf. ovf.).551 Pulpituret 
blev nedbrudt 1832.
 3) (Fig. 154), 1832, opført af orgelbygger P. u. 
F. Demant til †orgel nr. 3.552 Pulpituret var bå-
ret af to slanke støbejernssøjler (i hvert fald fra 
1871), havde brystning med balustre og var ma-
let og forgyldt.80 1858 blev det forsynet med et 
nygotisk brystværk med stavværksarkader ef-
ter tegning af C. A. Møller (fig. 155), nymalet 
og forgyldt.84 Ved restaureringen 1871 blev det 
sænket og gjort mindre, brystningen blev malet 
med lys egetræsfarve og søjlerne bronzeret (jf. fig. 
89).84 Formentlig i forbindelse med restaureringen 
1908-10 blev begge dele hvidmalet med forgyld-
te detaljer (jf. fig. 149). I vestenden.
 †Ildpande. 1674 anskaffedes en gryde af jern, 
som Jens organist kunne have ild i om vinteren; 
dvs. en jernskål, hvori der kunne brændes træ-
kul, som organisten kunne varme fingrene ved.553 
Ildpanden, der afløste en ældre †tilsvarende, blev 
kasseret 1749.18

december 1871.545 I en periode indtil færdiggørelsen af 
kirkens nuværende orgel var gudstjenesterne henlagt 
til menighedshjemmet. Her benyttedes et harmonium 
med to manualer og pedal, bygget af Haslev orgelfa-
brik ved Leo Rechnagel. Dette instrument overflyt-
tedes senere til kirkegårdskapellet (s.d.).546

Orgelpulpituret (jf. fig. 39) er opført 1973, tilsy-
neladende efter tegning af Marinus Andersen. 
Brystningen er udført som højrektangulære fyl-
dingspaneler i ubehandlet eg. Ved opsætningen 
måtte to epitafier, der hang på hver side af vest-
døren, nedtages (*(†)epitafium nr. 1-2).
 †Orgelpulpiturer. 1) opført 1595 til †orgel nr. 2 
(s.d.), bekostet af borgmester Peder Jensen Skriver 
og rådmand Gert torborg (jf. †sygesæt nr. 1, fon-
tegemme s. 974, †lysearm nr. 2, epitafium nr. *2 
og 3, †gravsten nr. 20 og 22). Der kendes ingen 
detaljer om pulpiturets udformning; i kilderne 
omtales det som »Foeden«.258 Dets placering er 
uvis, men var formentlig i kirkens østlige del, mu-
ligvis som et svaleredepulpitur.547

 2) Antagelig opført 1653. D.å. fik Christen 
Murermester betaling for »Stilling«, d.e. et stil-
lads eller stel, til Peder orgelbygger af Nakskov, 
som denne sommer arbejdede 25 dage i kirken, 
formentlig med at flytte orglet til et nyopført 
pulpitur i kirkens vestende.548 Dets nærmere ud-
formning er ukendt. 1754 udførte Hans tøm-
mermand en mindre reparation på ‘stilladset un-
der orgelværket’.18 År 1800 var pulpituret sunket 

Fig. 155. Nygotisk dekoration til †orgelpulpitur nr. 3 (s. 1018). 1:50. tegning af C. A. Møller 1856. I NLA. – 
Neo-Gothic decoration for †organ loft no. 3.
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ophængt i kirken, ‘at menigheden kan, efter derpå 
samme antegnede numre, opkaste de ordinære 
salmer’.18 2) 1801, udført af snedker C. Berthelsen, 
odense.18 De seks tavler var forsynet med gesim-
ser og indrettet til skydebrikker; sortmalede med 
hvid skrift. 3) 1835, udført af snedker Jens Jør-
gensen, to tavler med nummerbrikker.80 Samtidig 
blev de seks ældre tavler omdannet, så de svarede 
til de nye. Alle blev malet og forgyldt.84 4) et antal 
tavler, svarende til nr. *1.

tAVLeR

Salmenummertavler. *1) (Jf. fig. 144), o. 1910(?). Den 
rektangulære tavle har tandsnitsgesims foroven og 
er beregnet til skydenumre. tavlen er hvidmalet, 
nummerbrikkerne hvide med sorte cifre. Hen-
sat i præstegårdens kælder. 2) (Jf. fig. 56) 1973. ti 
rektangulære, hvidmalede tavler med sortmalede 
cifre til ophæng. Blandt de †salmenummertavler kan 
nævnes: 1) 1784, fire tavler af sortmalet fyrretræ, 

Fig. 156. Nedtagelsen fra korset. Maleri nr. 1, kopi efter Rubens, antagelig o. 1650. 
Skænket af N. Nielsen og hustru 1876 (s. 1020). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The 
Deposition from the Cross. Painting no. 1, copy after Rubens, presumably c. 1650. Donated by 
N. Nielsen and his wife, 1876.
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Fig. 157. Gravlæggelsen. Maleri nr. 2, kopi efter Karel van Mander III, antagelig slut-
ningen af 1600-tallet. Skænket af sognepræst Balthasar Sechmann 1721 (s. 1022). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – The Entombment. Painting no. 2, copy after Karel van Mander 
III, presumably end of the 1600s. Donated by the incumbent Balthasar Sechmann, 1721.

 Præsterækketavler. 1-6) (Jf. fig. 47), 1991 og senere, 
efter tegning af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. 
Af hærdet glas; indskrift med mørkegrå versaler 
og kursiv. De seks tavler opregner hhv. »evange-
lisk-lutherske sognepræster i Nyborg«, »Kaldska-
pellaner og sognepræster«, »Sognekapellaner og 
residerende kapellaner (fra 1742)«, »ordinerede 
kateketer residerende kapellaner og sognepræster«, 
»4. sognepræsteembede oprettet 1996« og »5. sog-
nepræsteembede«. På pillerne ved søndre korsarm.

LØSe MALeRIeR oG SKuLPtuReR 
M.M.

1) (Fig. 156). Nedtagelsen fra korset. Kopi efter 
Rubens’ maleri fra 1611 i Antwerpens Dom-
kirke, antagelig udført o. 1650,554 skænket til 
kirken 1876 af N. Nielsen og hustru Mine, født 
theil gaard.555 olie på træ, 157×124 cm (lysmål 
132×99 cm). Indsat i en nyere, profileret, sort-
malet ramme, hvis inderste og yderste led er for-
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gyldt.556 Maleriet viser den døde Kristus, der i et 
stort, folderigt klæde bliver løftet ned fra korset; 
omkring ham ses bibelske personer, bl.a. den stå-
ende Maria og den knælende Maria Magdalene. 

Forrest th. sedlen med indskriften fra korset samt 
et fad med tornekronen. Kristus er vist med lys 
karnation mod det hvide klæde, figurerne om-
kring ham er klædt i grønt, rødt, blåt og gyldent, 

Fig. 158. Den tolvårige Jesus i templet. Maleri nr. 3, o. 1700(?) (s. 1023). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The Twelve-
Year-Old Jesus in the Temple. Painting no. 3, c. 1700(?).
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baggrunden mørk. Istandsat 2004 og 2014. Male-
riet hang o. 1900 i nordre sideskib;557 siden på pil-
len i korets sydside, hvorfra det blev stjålet 2008. 
efter sin tilbagekomst 2014 ophængt over døren 
i korets sydside. 
 2) (Fig. 157). Gravlæggelsen. Kopi efter †maleri 
af Karel van Mander III, antagelig malet i slutnin-
gen af 1600-tallet(?), skænket 1721 af sognepræst 
Balthasar Sechmann.18 olie på lærred, 186×148 

cm (lysmål 176×138 cm), indsat i en smal, for-
gyldt ramme. 
 Den dramatiske fremstilling viser en rygvendt 
mand med nøgen overkrop i færd med at svøbe 
Kristi afsjælede legeme i et lagen; den dødes mu-
skulatur er fremhævet, og hovedet falder bagover 
mod venstre skulder. I forgrunden til højre knæ-
ler Maria Magdalene i rosa kjole, i baggrunden 
ses Maria med blåt hovedlin, gribende om Kristi 

Fig. 159. Nadveren. Maleri nr. 4, kopi efter Rubens, malet af H. Borch formentlig i 
1700-tallets anden halvdel og skænket af kæmner og glarmester H. C. Borring 1814 
(s. 1024). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The Last Supper. Painting no. 4, copy after 
Rubens, painted by H. Borch, presumably in the second half of the 1700s, and donated by the 
city treasurer and glazier H. C. Borring, 1814.
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ene hånd. I venstre side står en fornemt klædt 
mand (Nikodemus?) med en krukke i hænderne.
 Maleriet er en kopi efter et †maleri af Karel 
van Mander III, der fandtes i Skt. Nikolaj Kirke 
i København (DK KbhBy 1, 544 f.), men gik til 
ved kirkens brand 1795.558 Andre kopier findes 
i Hyllested (DK Sorø 877) og Højby (odense 
Amt). På lærredets bagside findes et segl med et 
kronet skjold (fig. 343). Istandsat 2008.
 Maleriet hang oprindelig i koret over præstens 
skriftestol,559 siden i sakristiet (jf. fig. 183). 1870 

/71 flyttet til sin nuværende plads på nordre kor-
sarms nordvæg, øst for vinduerne (jf. fig. 73).
 3) (Fig. 158). Den tolvårige Jesus i templet. o. 
1700(?), formentlig kommet til kirken 1829/30 
(jf. ndf.).18 olie på lærred, 171×148 cm (lysmål 
157,5×134,5 cm). Indsat i en yngre, profileret, 
sortmalet ramme, hvis inderste led er forgyldt. 
I venstre side ses Jesus stående i hvid kjortel og 
rødt slag med lysglorie om hovedet. over for 
ham de skriftkloge, en siddende med en opslået 
bog med hebraiske bogstaver, de øvrige stående, 

Fig. 160. Kristus på korset. Maleri nr. 5, 1700-tallets anden halvdel (s. 1025). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Christ on the Cross. Painting no. 5, second half of 1700s.
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klædt i prægtige gyldne klæder; en enkelt, iført 
mørk klædning (kutte) med hætte over hovedet, 
står bag Jesus. 1829/30 blev maleriet repareret og 
renset af maler Strange samt indsat i en ny, udke-
let ramme, leveret af snedker J. Jørgensen; klejn-
smed Jacob Jensen leverede jern til ophæng.80 
Det blev derpå hængt op i sakristiet. 1871 blev 
det opsat på nordre korsarms nordvæg;560 1955 
hang det i nordsiden på pillen mellem koret og 
skibet, og siden i korets 1. fag, vest for vinduet. 
2014 flyttet til 2. fag, vest for vinduet (jf. fig. 132).

 4) (Fig. 159). Nadveren. Kopi efter Rubens’ 
maleri fra 1630 til domkirken i Mechelen (nu 
i Palazzo di Brera i Milano), formentlig udført i 
anden halvdel af 1700-tallet, signeret af H. Borch 
og skænket 1814 af kæmner og glarmester H. C. 
Borring. olie på lærred, 185×153 cm (lysmål 
156×124 cm). Indsat i en profileret, brunmalet 
ramme, hvis inderste led er hvidmalet. I midten 
sidder Kristus med brødet i venstre hånd og den 
højre løftet i en velsignende gestus; på bordet 
foran ham står et glas. Han omgives af discip-

Fig. 161. Portræt af sognepræst Peder Schonning. Maleri nr. *6, 1700-tallets slutning (s. 
1026). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Portrait of the incumbent Peder Schonning. Painting 
no. *6, end of 1700s.
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Danmarks Kirker, Svendborg

1025

af Gud imod mig beviste store Welgierninger, gi-
ves til taknem(m)elig erindring«, og fortsætten-
de på det midterste: »Dette Skilderie til Sachre-
stiet i Nyborg Kirke af H. C. Borring, Borger og 
Glarmester samt (…)562 det Aars 1814«. Istandsat 
2005.
 Maleriet har formentlig oprindelig hængt i sa-
kristiet som anført. Ved restaureringen 1870-71 
blev det flyttet til tårnet, 1874/75 opbevaredes 
det i et pakhus og betegnedes som ubrugeligt.18 
Derpå ophængt i organistværelset, hvor det end-
nu fandtes ved restaureringen 1971-72.18 Nu på 
nordvæggen i korets 1. fag, vest for vinduet. 
 5) (Fig. 160). Kristus på korset. 1700-tallets anden 
halvdel, tidligst omtalt i inventariet 1833/34.563 

lene, forrest Judas, der vender sig bort og støt-
ter hovedet i hånden. I baggrunden en bogstol 
med en opslået bibel med et skriftsted, der netop 
hentyder til Judas’ forræderi (Matt. 26,24), flan-
keret af to stager med brændende lys; bagest anes 
en søjlebåret portal med trekantgavl. Maleriet er 
holdt i varme, brunlige farvetoner, figurerne er 
klædt i rødt, gyldent, grønt og blåligt. Nederst i 
venstre hjørne er indskrift med lys kursiv: »Gi-
vet til Sacrestiet i Nyborg Kierke de(n) 23 Dcbr. 
1814. af Borger og Glarmester samt Kiemner her 
i Byen H. C. Borring«. endvidere anes nederst tv. 
en malersignatur: »H Borch«.561 Desuden er der 
indskrift på blændrammen bag på maleriet, be-
gyndende på det øverste tværstykke: »For mange 

65

Fig. 162. Maria med barnet. Maleri nr. 7, 1800-tallets begyndelse (s. 1027). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Mary with the Infant Jesus. Painting no. 7, beginning of 1800s.
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olie på lærred, 84×69 cm (lysmål 72×57 cm). 
Indsat i en profileret, sortmalet ramme, hvis in-
derste led er forgyldt. Kristus hænger tungt i 
armene med hovedet på skulderen, flankeret af 
Maria med fremstrakte arme, klædt i rosa kjole 
med blåt slag og gyldent hovedlin, og Johannes, 
der knuger hænderne i sorg og er klædt i rød 
kjortel og grønt slag. I baggrunden palmetræer 
og konturerne af byen Jerusalem. I nederste højre 
hjørne en påskrift med lys skriveskrift: »Schøne-
mann«. Istandsat 2007.

 1836 hang maleriet i ‘den gamle dåb’, dvs. i 
dåbsaflukket ved korets nordside.84 1871 ophængt 
på korets nordvæg;564 fra 1910 over indgangen 
til præsteværelset bag alteret.565 Ved restaurerin-
gen 1971-72 flyttet til sin nuværende placering i 
tårnrummet. 
 *6) (Fig. 161). Portræt af sognepræst Peder Schon-
ning, 1700-tallets slutning (jf. †lukket stol nr. 2, 
gravflise nr. 28). olie på lærred, 84×68 cm (lys-
mål 76×60 cm). Lærredet er genanvendt, og bag 
portrætfremstillingen anes spor af ældre skabe-

Fig. 163. Bønnen i Getsemane. Maleri nr. 8, kopi efter C. W. eckersberg, malet af 
Christian Vilhelm Schenstrøm 1852 (s. 1027). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The 
Agony in the Garden. Painting no. 8, copy after C. W. Eckersberg, painted by Christian Vil-
helm Schenstrøm, 1852.
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65*

 †Maleri. Bebudelsen.570 Der vides intet yderlige-
re om maleriet, der tidligst omtales i inventariet 
1833.571

 *Relief (jf. fig. 149), 1858,80 Den tolvårige Kristus 
i templet, udført efter thorvaldsens relief fra 1841 
(thorvaldsens Museum, inv.nr. A567). Af gips, 
hvidmalet. Det næsten kvadratiske relief var opsat 
i en spidsbuet indramning over vestdøren under 
orgelpulpituret; det blev nedtaget 1971.572 Siden 
ophængt i præstegården. 
 *Mindepokal, 1851, givet til kirken 1911 af 
protokolfører Münnichs enke. Af sølv, 37 cm 
høj. Cirkulær profileret fod med tre stempler på 
standkanten: mesterstempel for Niels Christo-
pher Clausen (Bøje nr. 4277) samt to bymærker 
for odense (det ene med en lilje (Bøje nr. 4050), 
det andet med »odense« (ikke i Bøje). Derover 
balusterskaft, hvis øverste led er smykket med 
graverede blad- og blomsterranker, som genta-
ges på bægerets nedre del. Bægeret er desuden 
prydet med indskrifter, på den ene side med ver-
saler: »Maior R. L. v. Münnich«, på den anden 
side med skriveskrift: »Fra erkjendtlige Borgere 
i Nyborg fordi Du stred og led for Konge og 
Fædreland«. På det kuplede låg endvidere med 
versaler og skriveskrift: »Idstedslagets Aarsdag d 
25 Juli 1851«. Øverst lågknop i form af drue-
klase.
 Pokalen var på årsdagen for slaget ved Isted 
(25. juli 1850) skænket til major R. L. von Mün-
nich ved garnisonen i Nyborg af borgere i byen. 
1911 blev den overladt kirken, forsynet med en 
sølvplade med indskriften: »Skænket til Nyborg 
Kirke af Major v. Münnich’s efterladte« og pla-
ceret på en hylde i kirkens sydøsthjørne under 
en glaskuppel.573 Såvel sølvpladen som kuplen er 
forsvundet. 1936 overført til Nyborg Museum 
(NoM inv.nr. 06560X1916).

BeLYSNING

Kirken oplyses af fire gamle lysekroner, hvoraf en 
er fra tiden o. 1500 og dermed blandt de ældste 
bevarede i landet; den blev skænket til kirken i 
1589. De tre øvrige er fra perioden 1640-1728, 
og heraf udmærker den ældste sig ved i en hjem-
lig kontekst at være blandt de største og rigest 

lonmaleri af blomster og blade forneden. Indsat i 
en profileret, forgyldt ramme. Brystbillede af sog-
nepræsten i trekvartprofil med gråpudret paryk, 
pibekrave og præstekjole.
 På bagsiden af lærredet indskrift med sort skri-
veskrift: »Peder Schonning, Sognepræst i Nyborg. 
Født i Ribe den 28 aug 1708 Død 3 Novbr 1800«. 
Istandsat 1987. Maleriet hænger i præsteboligen.
 7) (Fig. 162). Maria med barnet. 1800-tallets be-
gyndelse, tidligst omtalt i inventariet 1833/34.18 
olie på lærred, 86×77 cm (lysmål 74×65 cm). 
Indsat i en profileret, sortmalet ramme, hvis in-
derste led er forgyldt. Maria sidder i trekvartprofil, 
hun har en bog i venstre hånd og holder med 
højre arm om det buttede Jesusbarn, der sidder på 
hendes skød. Hun er iført en rosa klædning med 
blå kappe og rosa hovedlin; barnet har et hvidt 
klæde om livet. I baggrunden et træbevokset klip-
pemassiv. 1876 blev maleriet renset, opspændt på 
ny blindramme og ferniseret.84 Istandsat 2007.
 1836 hang maleriet i sakristiet.84 1871/72 var 
det i ‘vognporten’ (d.e. tårnrummet).18 Det blev 
derpå opsat på sakristiets sydvæg;564 1910 hang 
det over indgangen til kordegnens rum bag al-
teret.565 Ved restaureringen 1971-72 flyttet til sin 
nuværende placering i tårnrummet.
 8) (Fig. 163). Bønnen i Getsemane. Kopi efter C. W. 
eckersbergs maleri til altertavlen i Svendborg Vor 
Frue Kirke (s. 329),18 malet af Christian Vilhelm 
Schenstrøm 1852.566 olie på lærred, 175×140 cm 
(lysmål 145×110 cm). Indsat i en profileret ege-
træsramme hvis inderste led er forgyldt, udført af 
snedker L. Wichmann.567 Kristus knæler med fol-
dede hænder og blikket vendt mod himlen, klædt 
i rød kjortel og lyst slag. Bag ham anes de sovende 
disciple og soldaterne, der nærmer sig i skæret fra 
en fakkel. På blændrammen på maleriets bagside 
er en signatur fra en tidligere restaurering: »Ren-
set og repareret af Bernhard A. Sunesen August 
1916 Malermester i Nyborg«. Istandsat 2007.
 Maleriet, der kostede 60 rigsbankdaler samt 30 
rigsbankdaler for rammen, bekostedes af kirken 
og blev ved anskaffelsen ophængt på den anden 
pille i midtskibets nordside, lige over for prædi-
kestolen (jf. fig. 36f ).568 o. 1887 hang det på syd-
væggen i sakristiet.569 Nu på sydvæggen i korets 
1. fag, øst for vinduet (jf. fig. 57).
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udsmykkede. endvidere findes en nyere kopi af 
en barokkrone samt 14 moderne lyskranse.
 1589 blev den ældste lysekrone hængt op i 
midtskibet ved prædikestolen, og 1640 tilkom 
en stor lysekrone foran indgangen til koret. 
Samme år omtales en lysearm, der var fastgjort 
til prædikestolen. 1664 nævnes yderligere to ly-
searme, begge opsat ved navngivne epitafier, hhv. 
fra 1594 og 1653. 1685 tilføjedes en lysekrone i 
vest enden, og fra år 1700 findes oplysning om to 
lysearme, opsat på pillerne. 1728 blev der hængt 
en lysekrone op i søndre sideskib ved opgangen 
til prædikestolen.
 De fire lysekroner var skænket af fremtræ-
dende familier med sæde i byens styre, og i for-
bindelse med donationen udlagdes indtægterne 
af nogle jorder som betaling for lys.574 1732/33 
viste det sig imidlertid, at klokkeren, der havde 
som opgave at forsyne kirken med lys, satte ‘små, 
inegale lys’ i kronerne og lysearmene, som han 
lod kirkevægteren indsamle hos byens indbyg-
gere.18

 1746/47 blev der gjort status over lysekroner-
nes tilstand, og det konstateredes, at de alle mang-
lede forskellige dele. en istandsættelse blev imid-
lertid ikke gennemført, da der ikke var nogen i 
Nyborg, som kunne udføre arbejdet.18 1790 blev 
kronerne repareret og de manglende dele erstat-
tet af nye,18 men i 1800-tallets første del hed 
det endnu, at alle kronerne var beskadiget. en 
omfattende renovering af kronerne foretoges af 
gørtler Bolt under restaureringen 1833-35, smed 
Hans Jensen istandsatte ophængningskæderne, 
og maler Strange stod for maling og forgyldning 
af samme.80 Samtidig blev kronernes placering 
ændret. I tiden efter blev belysningen i kirken 
generelt forbedret ved opsætning af forskellige 
lampetter, lysearme og kandelabre; af regninger 
for rengøring fra 1860’erne fremgår, at der på 
dette tidspunkt fandtes godt 250 lysepiber mon-
teret på stolegavle, alterskranke og kandelabre; 
også til kirkeskibene fandtes lysepiber (jf. ndf.).84 
1871 etableredes gasbelysning og 1908 elektrisk 
lys; kronerne forsynedes med hvide lysattrapper 
af porcelæn.92

 Lysekroner. 1) (Fig. 164-65), o. 1500, skænket 
1589 af kirkeværge, siden borgmester Mads Ler-

che og hustru Maren (jf. epitafium nr. 4, †grav-
sten nr. 9). Kronen har 3×6 arme, udformet som 
stiliserede vingrene med blade i gennembrudt 
arbejde, småkviste og drueklaser. Lyseskålene er 
godronnerede og har nedhæng formet som om-
vendte kroner, lysepiberne er sekskantede med 
gennembrydninger; de bærer levende lys. Balu-
sterskaftet er sammensat af profilled af varierende 
udformning og afsluttes forneden af et dobbelt 
løvehoved med ring i flaben.575 Foroven ses en 
frifigur af Maria med barnet stående i solgisel; 
d.e. Den apokalyptiske Madonna, dog ikke ståen-
de på måneseglet som vanligt. På den omgivende 
gloriering er fire felter, der henviser til Jesu sår, 
med hhv. to hænder og to fødder, alle med nag-
legab (fig. 165).576 ophængsringen er fastgjort til 
figurens hoved ved en fladtrykt krone i gennem-
brudt arbejde. Lysekronen hænger i en leddelt, 
sortmalet jernstang med forgyldte kugler.
 Ægteparret Lerche købte i 1589, ‘da de lå på 
deres sotteseng’, en begravelse i midtskibet for 
50 daler (jf. s. 1161). Pengene blev anvendt til at 
købe lysekronen, som blev ophængt ved prædi-
kestolen. Mads Lerche betalte for lys til kronen 
fra Allehelgensdag (1. nov.) til Kyndelmisse (2. 
febr.) i sin levetid; efter hans død bevilgede ar-
vingerne 1640 indtægten af en mark i Nymark, 
kaldet Marens Ager, til at holde kronen med 
lys.577

 Beslægtede lysekroner fra samme periode findes 
i Græse (DK Frborg 2210), Århus Vor Frue (DK 
Århus 1177) og Vester egede (med fornyede arme, 
DK Præstø 596), og særlig førstnævnte udviser lig-
hed med Nyborg-kronen.578 Der er formentlig 
tale om et tysk eller nederlandsk arbejde.
 Kronen blev som nævnt ophængt ved †prædi-
kestolen i midtskibet. Ved restaureringen 1833-
35 flyttet til midtskibets vestende,18 2005 til nor-
dre korsarm (jf. fig. 73). 
 2) (Fig. 166-67), skænket 1640 af borgme-
ster Peder Nielsen og hustru Sidsel Knudsdat-
ter; antagelig udført kort forinden (jf. †dåbsfad 
(s. 974), klokke nr. 4, epitafium nr. 4, *(†)epita-
fium nr. 1, gravsten nr. 13, *kisteplader nr. 1-2). 
Den meget store og rigt udsmykkede lysekrone 
har 3×6 s-svungne arme formede som smågrene 
med volutoprullede ender og bladled på midten. 
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Hver arm bærer to lys, dels for enden over en 
flad, profileret lyseskål, dels på midten over en 
muslingeskalsformet skål, således at kronen i alt 
har 36 lys. Mellem lysearmene i de to nederste 
kranse er fligede pyntearme, som bærer i alt tolv 
apostelfigurer, og mellem kransene er prydbøjler 
med engleprofiler; tilsvarende prydarme er indsat 
mellem lysearmene i den øverste krans. Det rigt 
profilerede skaft ender forneden i en stor hæn-
gekugle hvorpå giverindskrift med reliefversaler i 
omløbende bånd: »Peder Neelsøn som har veret 
borgemester her i Nyborg i XXV aar oc kong 
her maist tolder i Belt i XXV aar med sin hvstru 
Sitzel Knuds Daater hafve bekosted denne krvne 
oc gifvet den til kirken anno M DCXL«. under 
kuglen er skiveled, hvorfra udgår seks små pynte-
bøjler med engleprofiler, svarende til ovennævnte; 
nederst en drueklaselignende knop. Som topfigur 
ses Kristus med jordkloden i hånden; den kraf-
tige, ornamenterede ophængningsring er fæstnet 
til hans hoved. ophænget, af smedejern, er prydet 
med ornamenter oprullet i volutter samt blom-
sterhoveder og bladværk med oprullede spidser; 
sortmalet og forgyldt.
 1640 forærede Peder Nielsens enke og parrets 
børn lysekronen til kirken som betaling for for-
ældrenes gravsted foran døren i korgitteret (jf. s. 
1161).579 til at holde kronen med lys fra Allehel-
gensdag til Kyndelmisse gav de indtægten af en 
ager på Hesselbjerg i Nymark.577 1670 manglede 
kronen nogle arme i den nederste krans.18 1890 
blev smeden betalt for at adskille, samle og gen-
ophænge den.84

 Kronen er blandt de største og rigest udsmyk-
kede i landet. Den har sin nærmeste parallel i en 
lysekrone fra o. 1638 i Skt. Nicolai Kirke i Kiel, 
der som Nyborg-kronen bærer figurer af de tolv 
apostle, pyntearme med kvindeprofiler og små-
grenede lysearme.580 
 Kronen hang foran indgangen til koret over gi-
vernes begravelse. 1971-72 flyttet til korets 1. fag, 
midt for alteret.
 3) (Fig. 168), 1685, skænket af Karen Peders-
datter, enke efter rådmand Søren thomasen (jf. 
mindetavle nr. 19, †jordfæstebegravelse nr. 1). 
De 2×8 s-svungne arme er oprullet i bladorna-
ment i de indre slyng og løber for enderne ud i 

ørnenæb; de respektive midtled er formet som 
mandsprofiler. De bærer godronnerede lyseskåle 
samt små opstandere, der i den nederste krans er 
af liljeagtig udformning, i den øverste har form 
af gennembrudte blade. Mellem lysearmene er 
pyntearme med refleksblomster af varierende 
udformning. Det rigt profilerede balusterskaft 
afsluttes forneden af en stor hængekugle hvorpå 
giverindskrift med versaler i omløbende bånd: 
»til Gvds ere oc kirckens prydelse hafver Karen 
Peders datter sl Søffren thomasens giffvid denne 
krone anno 1685 Micheli dag« og derunder et 
stort skjold med initialer og årstal »KStPD 85« 
(St er sammenskrevet), alt på udprikket bund. 
under hængekuglen en profileret knop med gra-
veret bladudsmykning. Som topfigur ses Jupiter 
ridende på ørnen. Figuren har vidtåben mund, 
der sekundært er gjort større,581 den højre arm er 
løftet og den venstre strakt frem, begge hænder 
har spor efter tabt attribut (lynkile eller stav). op-
hængningsringen, der er fæstnet til figurens ho-
ved, er prydet med en kvindelig halvfigur på hver 
side. ophænget er en leddelt, sortmalet jernstang 
med forgyldte kugler.
 1685 skænkede Karen Pedersdatter lysekro-
nen til kirken, og den blev ophængt i midtski-
bets vestende. Hun gav desuden indtægten af 
en ager i Nymark til at holde den med lys til 
froprædiken hver søn- og helligdag fra Allehel-
gensdag til Kyndelmisse samt rengøre den til 
pinse.582

 Ved istandsættelsen 1834 blev kronen flyttet til 
nordre sideskib. Nu i koret nord for alteret. 
 4) (Fig. 169), 1728, skænket af Maria Kirstine 
Borchenfeldt, enke efter borgmester Peder Sø-
rensen (jf. †glasmaleri(?) nr. 9, †dørfløj nr. 2, min-
detavle nr. 21, †muret begravelse nr. 16).
 Kronen, der med få afvigelser svarer til nr. 3, har 
på hængekuglen indskrift med versaler: »til Guds 
ære og hans huuses prydelse haver Maria Iohanns 
Daater Borkenfeldt salig borgemester Peder Sø-
rensens givet denne lyse-krone aar 1728« hvor-
under et skjold med initialer »MPSKB« (PS sam-
menskrevet). Hængekuglens knop er udformet 
som en drueklase med vinløv; topfiguren blæser 
i en basun, som holdes for munden med højre 
hånd.
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Fig. 164-65. 164. Lysekrone nr. 1, o. 1500, skænket 1589 af borgmester Mads Lerche og hustru Maren 
(s. 1028). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 165 (t.h.). Maria med barnet i solgisel. Detalje af lysekrone nr. 1 
(s. 1028). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 164. Chandelier no. 1, c. 1500, donated in 1589 by Mayor Mads 
Lerche and his wife Maren. 165 (right). Mary with the Infant Jesus in an aureole. Detail of chandelier no. 1.
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Fig. 166. Lysekrone nr. 2, skænket 1640 af borgmester Peder Nielsen og hustru Sidsel Knudsdatter (s. 1029). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Chandelier no. 2, donated in 1640 by Mayor Peder Nielsen and his wife Sidsel Knudsdatter.
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Fig. 167. Lysekrone nr. 2, skænket 1640 af borgme-
ster Peder Nielsen og hustru Sidsel Knudsdatter, med 
samtidigt ophæng (s. 1029). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Chandelier no. 2, donated in 1640 by Mayor Peder 
Nielsen and his wife Sidsel Knudsdatter, with contemporary 
suspension.

 1727 udstedte borgmesterenken Maria Kirstine 
Borchenfeldt et gavebrev, der bl.a. omfattede do-
nationen af en lysekrone »lige saadan« (dvs. magen 
til) den krone, hendes afdøde svigermor, Karen 
Pedersdatter, havde skænket til kirken (nr. 3). Hun 
ville selv sørge for, at lysekronen blev fremstillet 
og hængt op ved opgangen til prædikestolen nær 
hendes og hendes mands begravelse i Skt. Ger-
truds Kapel. Indtægten af to små agre i Nymark 
skulle holde kronen med lys på samme måde, som 
det var tilfældet med de øvrige kroner i kirken.583 
 Kronen blev som nævnt hængt op i søndre si-
deskib ved opgangen til prædikestolen. Nu i ko-
ret syd for alteret (jf. fig. 57).
 5) Anskaffet o. 2002, nyere barokkopi, med otte 
smågrenede lysearme hvorover otte pyntearme 
med refleksblomster, endvidere balusterskaft med 
profileret hængekugle. I tårnrummet (jf. fig. 66).
 6-19) (Jf. fig. 46 og 50), 1971-72. Lyskranse be-
stående af tre ringe anbragt over hinanden, hvor-
fra udgår elektriske pærer. I arkadeåbningerne 
mellem midt- og sideskibene samt til korsarmene.
 †Lysekrone(?). I præsteindberetningen til oluf 
Worm (1623/25) citeres en indskrift på latin, 
der fandtes ‘på kronen i koret i Nyborg Kirke på 
den nørre side’, dvs. antagelig på en †lysekrone: 
»Sapientis est, præterita recolit præsentia ordinat, 
futura providet et dubia suspendit« (oh: Dette er 
vismandens sag: han overvejer det forbigangne, 
tager vare på det nærværende, forudser det fore-
stående og opsætter det uvisse).584 Kronen kendes 
ikke fra andre kilder.
 †Lysearme. 1) omtalt 1640, med tre afta-
gelige arme eller piber, hvoraf den mellemste 
manglede 1746.585 Armen må oprindelig have 
været fastgjort på kirkens †prædikestol (s. 996). 
Bortsolgt 1873/74.18 2) omtalt 1664, en stor 
lysearm i drevet arbejde, opsat under rådmand 
Gert torborgs epitafium, dvs. på den anden pille 
fra vest i midtskibets sydside (*epitafium nr. 2, jf. 
også †orgelpulpitur nr. 1, †gravsten nr. 20).586 3) 
omtalt 1664, beskrevet som lille med to arme, 
opsat ved rådmand Bertel Hansens epitafium, 
dvs. på en pille i midtskibets nordside (epitafium 
nr. 9, jf. også gravsten nr. 4, †muret begravelse 
nr. 10).587 Kasseret før 1693. 4) 1700 er anført en 
lille rund messinglyseplade, dog uden den tilhø-

rende arm og pibe, idet begge var blevet stjålet. 
Den var opsat på pillen over for amtmandens og 
kommandantens hustruers stole, dvs. nær koret 
(jf. †embedsstole nr. 2 og 12), men blev taget 
ned året efter. 1733 var den i kirkeskriverens 
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derne, var fastgjort til pillerne med en snoet arm 
(jf. fig. 144).
 †Kandelabre. 1-2) 1844/45, leveret af snedker 
L. Wichmann, til at sætte ved alterets sider ved 
froprædiken.18 3-4) 1858/59, leveret af samme.80 
182 cm høje, med drejet skaft af træ, lysearme af 
messing og glasmanchetter; hver til 67 lys. Fod 
og skaft var bronceret. Stagerne, der var til brug 

forvaring.18 Kasseret før 1789. 5) 1700 omtaltes 
en lysearm med to piber, hvoraf den ene dog var 
bortstjålet. Den sad på pillen lige over for prædi-
kestolen, over Poul Corneliussens enke, Marga-
rethas, stol.18 1701 blev den henlagt i kisten ved 
fonten (†kiste nr. 1).18 Kasseret før 1789.
 et antal †lampetter, 1908-10, med fem elektri-
ske pærer og spiraloprullede ornamenter for en-

Fig. 168. Lysekrone nr. 3, 1685, skænket af Karen Pedersdatter, enke efter rådmand 
Søren thomasen (s. 1029). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Chandelier no. 3, 1685, 
donated by Karen Pedersdatter, widow of Alderman Søren Thomasen.
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 Lysglobus (jf. fig. 72), 2008,588 udført af Flem-
ming Knudsen, Regstrup. Af messing på sokkel af 
rød granit. Globen dannes af brede, lodrette bånd 
omkring en spiral, der sammen med et udvendigt 
bånd bærer lyseskålene; endvidere er en lysholder 
placeret i globens midte. Soklen har indhugget 
malteserkors, fremhævet ved polering. I søndre 
korsarm.

foran alteret ved froprædiken, blev 1873 flyttet 
til ligkapellet (s.d.). 5-6) (Jf. fig. 89) 1871. over-
delene, hver med syv arme, blev leveret af bron-
zestøber Lauritz Rasmussen, København; smed J. 
Jensen leverede underdelene.80 til gas. 7-8) 1874, 
leveret af drejer Beck og smed J. Jensen, hver 
med ni blus, som opsattes i række med oven-
nævnte.401 

Fig. 169. Lysekrone nr. 4, 1728, skænket af Maria Kirstine Borchenfeldt, enke efter 
borgmester Peder Sørensen (s. 1029). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Chandelier no. 4, 
1728, donated by Maria Kirstine Borchenfeldt, widow of Mayor Peder Sørensen.
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ranker af fligede blade. Hvid og brunmalet med 
sorte, røde og forgyldte detaljer. Renoveret 1817 
og 1857;18 1871/72 blev det sammen med nr. 2 
repareret af sømand Lars Holst med maling og 
forgyldning samt 12 drejede kanoner.80 oprin-
delig ophængt i midtskibet ved prædikestolen.591 
Ved restaureringen 1833-35 blev det taget ned 
og ‘hensat som antikvitet’ ‘ved begravelserne’.18 
1858 ophængt på sin nuværende plads i nordsi-
den af korets 2. fag.18

 2) (Fig. 171), 1834, »Nyborg«, bygget af skibs-
bygmester Rasmus Bonnesen, Nyborg, og skæn-
ket af Nyborg Sølaug.18 Korvet med otte kanoner 

KIRKeSKIBe

Kirken har fire kirkeskibe, der er ophængt i sort-
malede, leddelte jernstænger med forgyldte kug-
ler. Flere af skibene har tidligere været pyntet 
med levende lys.589

 1) (Fig. 170), 1720, »Staden Nyborg«, bygget af 
skibsbygmester Bonne Bonnesen og tilrigget af 
Rasmus Willumsen, begge Nyborg; skænket af 81 
medlemmer af Nyborg Sølaug 1773.590 orlogs-
skib med femten kanoner i hver side og galions-
figur i form af en havhest med tvedelt fiskehale 
og flagrende manke; agterspejlet er smykket med 

Fig. 170. Kirkeskib nr. 1, 1720, »Staden Nyborg«, skænket af Nyborg Sølaug 1773 
(s. 1036). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Church ship no. 1, 1720, “Staden Nyborg”, 
donated by Nyborg Sølaug 1773.
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forgyldt indramning på agterspejlet. oprindelig 
forsynet med 30 messinglysholdere.84 ophængt, 
vistnok på sin oprindelige plads, i nordre side-
skibs vestende.595

 4) (Fig. 173), 1922, uden påskrevet navn, kal-
det »Jylland«, bygget af osvald Clausen, Nyborg, 
skænket til kirken 1925, uvist af hvem.596 orlogs-
fregat, forsynet med skorsten og to-bladet skrue, 
otte kanoner i hver side, galionsfigur i form af en 
kvindeskikkelse. oprindelig var der indsat elek-
triske pærer i kanonportene, således at det kunne 
anvendes som lysekrone.597 Sortmalet med hvide 
detaljer, partiet under vandlinjen står umalet. 
ophængt på sin oprindelige plads i søndre side-
skibs vestende.

i hver side. Malet med brunt, hvidt og sort med 
enkelte forgyldte detaljer, navnet er anført med 
forgyldt antikva på agterspejlet. 1871/72 blev 
skibet repareret sammen med nr. 1. oprindelig i 
midtskibet ved prædikestolen. 1858 flyttet til sin 
nuværende plads i sydsiden af korets 2. fag.80 
 3) (Fig. 172), formentlig o. 1850, »Nordskov«, 
skænket til kirken 1887 af grosserer P. G. Klein.592 
tremastet fuldrigger; en model af skibet Nord-
skov, bygget i Nyborg 1846 til købmand Hans 
Kruuse, men forlist i en orkan på Skt. thomas 
1867.593 en anden model af Nordskov hænger 
i Gestelev Kirke (Sallinge Hrd.).594 Grøn- og 
sortmalet med hvide og brune detaljer; navnet er 
anført med sorte versaler på en hvidmalet tavle i 

Fig. 171. Kirkeskib nr. 2, 1834, »Nyborg«, skænket af Nyborg Sølaug (s. 1036). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Church ship no. 2, 1834, “Nyborg”, donated by Nyborg Sølaug.
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stor og en lille båre i våbenhuset.18 6) 1790, ud-
ført af snedker Jens torp i stedet for en af oven-
nævnte, som var blevet stjålet. Anvendt ved be-
gravelser af børn; sortmalet med hvide knapper.20 
De to bårer blev kasseret 1834.18

 †Ligklæde, 1648, syet af ‘halvsyvende sjælland ske 
alen langt (ca. 4 m) og halvanden klæde i bred-
den’, samt to stykker taft, tilsammen ti en kvart 
alen lange (knap 6,5 m). Klædet var anskaffet for 
penge, der var givet til en del af borgerskabet af 
‘de velbyrdige ulfeldter for lig at bære’. Det blev 
leveret til Johan Klokker, der skulle opbevare det 
og udleje det for fem slettemark; dog måtte de 
ovennævnte borgere benytte klædet uden beta-
ling.598 1652 anskaffedes et liglagen til brug sam-
men med klædet. en maler blev samtidig betalt 
for at have tegnet nogle bogstaver, »som er syed 
paa Klædet og Lagenet«.599

†BeGRAVeLSeSuDStYR

†Ligbårer. 1-2) 1661, udført af tømrer Anders 
Bagger.18 3-5) omtalt 1667; tre bårer, der opbe-
varedes på kirkegården, meget brøstfældige. Vel 
identiske med de tre, der 1670/71 betegnedes 
‘middelmådige’, mens nr. 1-2 karakteriseredes 
som ‘store’.18 1678 leverede Mathias Buxslager 
seks store jernkroge, som bårerne kunne hænge 
på i våbenhuset.18 6) 1682;18 samtidig må en af de 
gamle bårer være kasseret, da det samlede antal 
i inventarlisterne fortsat var fem. 1738/39 kas-
seredes endnu en båre.18 1755 blev den store båre 
repareret af Martinus Schmidt;77 1788 fik en af 
bårerne, der især benyttedes til fattige og folk fra 
garnisonen, en ny bjælke og to ben; materialerne 
blev taget fra en af de andre bårer.18 Samtidig blev 
bårerne malet med sort oliefarve. 1789 fandtes en 

Fig. 172. Kirkeskib nr. 3, formentlig o. 1850, »Nordskov«, skænket 1887 af grosserer P. G. Klein (s. 1037). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Church ship no. 3, probably c. 1850, “Nordskov”, donated in 1887 by the merchant P. G. Klein.
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regårdens kælder; 2014 genopsat i tårnets øvre 
mellemstokværk.
 2) 1959/60, leveret af firmaet Jermin Larsen & 
Søn, odense. elektrisk drevet og med automa-
tisk ringning.602 Placeret i et urhus af gråmalede 
fyldingspaneler, indrettet med to døre; der er glas 
i de øvre fyldinger på dørene samt på bagsiden. I 
tårnets øvre mellemstokværk.
 3) o. 2009, leveret af Philipp Hörz, Biberach, 
tyskland, af mærket Hörz Gamma. opsat i tårn-
rummets sydvesthjørne. 
 †Tårnur. 1) omtalt 1640, men muligvis anskaf-
fet allerede o. 1581 i forbindelse med opførelsen 
af vesttårnet.603 uret var indrettet til time- og 
kvarterslag, og klokkestrengene gik fra urværket 
ned til to små klokker i kirken, der fungerede som 
kvarter- og timeslagsklokker (†klokker nr. 2-3).18 
Det påhvilede klokkeren at have tilsyn med, at 

tÅRNuRe

Tårnure. 1) (Fig. 174), 1847, leveret af urma-
ger Henrik Kyhl i København.600 Af støbejern, 
grønmalet. Det meget store (ca. 403×182 cm), 
fornemt udførte urværk har stiftgang og var 
indrettet til time- og kvarterslag.601 På konsol-
lerne til urets forskellige arme er indskrifter med 
forgyldt skriveskrift på blå bund, på den ene 
side: »H. Kyhl« og »Kiøbenhavn«, på den anden 
»Patent« og »1847«. Værket er indsat i et tømret 
rammeværk, hvorover det meste af det er synligt. 
1852/53 måtte Kyhl reparere gangværket, efter 
at det store lod var styrtet ned.80 1870 blev ram-
meværket samt en del af hjulene malet med grøn 
og sort farve.84 efter anskaffelsen af nr. 2 forblev 
uret i tårnet, indtil det o. 1973 blev hensat i nord-
re korsarm. Siden adskilt og henlagt i Korsbrød-

Fig. 173. Kirkeskib nr. 4, 1922, kaldet »Jylland«, skænket til kirken 1925 (s. 1037). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Church ship no. 4, 1922, called “Jylland”, donated to the church in 1925.
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 uret stod i et urhus af træ i et afskildret rum 
med aflåselig dør.18 Det blev solgt fra kirken 
1848/49.18

 Urskiver. 1-3) (Jf. fig. 65) 2009, mod nord, syd 
og vest. De kvadratiske skiver er sortmalede med 
forgyldte romertal og visere med indbygget be-
lysning.
 †Urskiver. 1-2) en ‘solskive’ er omtalt 1659, da 
viseren blev repareret, hvorpå den blev genindsat 
af Claus Murermester. til arbejdet leverede Staf-
fen Smed et anker og et langjern.18 1664 måtte 
den vestre ‘skive’ repareres;87 1671 viste ‘begge sol-
skiver’ forkert og trængte til maling.608 Nedtaget 
1673.
 3-4) 1673. til de to urskiver skænkede borg-
mester Laurids Jørgensen egebrædder samt store 
mursten, Jens Grubbe gav egeplanker og også 
borgmester tønne Madsen gav egeplanker, der 
var blevet tilovers fra en jagt, magistraten på dette 

uret gik rigtigt.604 en løs vinde til at opvinde lod-
derne med hørte til uret.29 1674 blev det reno-
veret af Mathias Buxslager med bl.a. ny vinde og 
opstander,18 og 1684 udførte Arent Sejermager 
(Arent Sibbern), odense, en reparation mod be-
taling af 66 rigsdaler.605 År 1700 udbetaltes rejse-
penge til samme, som havde beset værket, men 
opgaven blev ‘formedels sine derpå gjorte ubillige 
prætentioner på arbejdsløn (…) ej akkorderet’.18 
I 1700-tallet udførtes gentagne større og mindre 
reparationer; bl.a. anskaffedes 1769 to jernlodder 
til urværket i stedet for de eksisterende stenlod-
der, som faldt af og var aldeles upålidelige, og ur-
mager Frants Dissel rengjorde og istandsatte vær-
ket.606 1790 blev der lagt et læs tang på hvælvet 
under lodderne, så det ikke blev ødelagt, hvis et 
af dem skulle falde ned.18 1820 foretog smedeme-
ster Peder Miede fra Korsør en gennemgribende 
istandsættelse for 400 rigsbankdaler.607

Fig. 174. tårnur, 1847, udført af urmager Henrik Kyhl (s. 1039). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tower clock, 
1847, made by the clockmaker Henrik Kyhl.
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tidspunkt lod bygge (jf. *(†)epitafium nr. 2, †mu-
ret begravelse nr. 1 og 9 ). Skiverne blev udført 
af ertmann Snedker, og Mathias Buxslager leve-
rede otte jernankre dertil; Hans Jensen Maler fik 
betaling for at male og forgylde skiverne. Hans 
Iversen Murermester indmurede dem og tog de 
to gamle skiver ned.18 1694 blev skiven mod vest 
renoveret og forgyldt ved Hans Maler.18

 5-6) Hhv. 1740 og 1751, udført af hhv. Jens 
Hansen Drejer og Jens Jørgensen Drejer.18 
 7-8) 1781, af egetræ beklædt med bly. Niels 
torp leverede to nye visere af jern, hvis ender 
blev beklædt med kobber, og maler Borch malede 
cifrene og forgyldte dem med ægte guld.18 1820 
blev skiverne istandsat af blikkenslager Pelck, idet 
blybeklædningen blev aftaget, glattet ud og repa-
reret med nyt bly. Samtidig blev de malet og for-
gyldt med ægte guld af maler Strange.80 Skiverne 
blev solgt 1848/49.18

 9-11) (Jf. fig. 24 og 36c-e), 1847, leveret af ur-
mager Henrik Kyhl, København, sammen med 
tårnur nr. 1 og opsat mod nord, syd og vest.18 De 
kvadratiske skiver var sortmalede og havde en for-
gyldt knap i hvert hjørne samt forgyldte romertal 
og visere. 1857/58 måtte viserne fornys, ‘da de 
gamle af rust nedblæste i stumper’, og Kyhl leve-
rede tre par nye forgyldte messingvisere.80 1870 
blev skiverne malet og forgyldt.84 1887 fik skiven 
mod vest nye, forgyldte kobbervisere,80 1894 skete 
samme ved den sydlige skive,80 og 1905 blev den 
lange viser på den nordlige skive fornyet.609

 12-14) 1959/60, udført af tårnurfabrikant Axel 
e. Frost, Bogense, som kopier af de forrige.610

KLoKKeR

Kirken har fem klokker, hvoraf tre er senmiddel-
alderlige, mens de to øvrige er støbt i 1600-tallets 
første halvdel.
 De ældst kendte skriftlige oplysninger om kir-
kens klokker findes i præsteindberetningen fra 
1623/25 samt i en forordning fra 1624, kendt i af-
skrift, om takster for klokkeringning ved begravel-
ser. Antallet af klokker varierer dog mellem disse. I 
Præsteindberetningen fortælles, at der i vesttårnet 
hang »3 stoere klocker, 2 medelmaade, 1 liden«.63 

Passagen kan forstås som omhandlende ‘tre store 
klokker, heraf to middelmådige (dvs. hverken store 
eller små), samt en lille’, altså fire klokker (nr. 1-4), 
hvilket stemmer overens med de årstal, der findes 
på de nævnte klokker. Det kan dog ikke udeluk-
kes, at passagen beskriver seks klokker,611 hvilket 
i så fald skulle inkludere de to †klokker, som var 
forbundet med tårnuret, og som kendes fra senere 
kilder (†nr. 2-3), om end disse ikke hang i tårnet; 
eller måske beskrives den i øvrigt helt ukendte 
†nr. 4. Derimod omtaler forordningen om taksten 
for klokkeringning entydigt fem klokker, nem-
lig: »den største Kloche«, »di andre thoe Store 
Klocher« og »di thoe smaa Klocher«; altså (efter 
størrelsen at dømme) nr. 2-4 og †nr. 2-3, hvor-
ved klokke nr. 1 dog synes udeladt.612 Der kan 
dog også, og måske snarere, være tale om klokke 
nr. 1-4 samt en †klokke (†nr. 4), idet de to små 
klokker, der muligvis allerede på dette tidspunkt 
var forbundet med tårnuret, vel næppe anvend-
tes til ringning ved begravelser. 1642 anskaffedes 
yderligere en klokke (nr. *5), og bestanden synes 
hermed bragt op på mindst syv klokker. I kir-
kens inventarier nævnes fra 1664 konsekvent fem 
klokker i tårnet, og fra 1670 (i regnskaberne fra 
1654) også to små klokker (†nr. 2-3),18 som dog jf. 
ovenstående kan være af ældre dato.
 Bestanden af tårnklokker synes således uændret 
siden midten af 1600-tallet;613 2015 er den yngste 
klokke dog flyttet til Nyborg Kirkegård. De tre 
senmiddelalderlige klokker kan alle have hængt 
i et †klokkehus eller en †klokkestabel på kirke-
gården (jf. s. 871), men må 1581 formodes flyt-
tet til det nyopførte vesttårn. Ifølge en tradition, 
som kan føres tilbage til Danske Atlas (1774), skal 
tolvklokken og Mariaklokken dog 1604 være 
overført fra †Slotskirken (s.d.)imod vederlag af 
gammelt kedelkobber.360 oplysningen kan ikke 
bekræftes af andre kilder, og fremgår heller ikke 
hverken af udsmykning eller indskrifter.614 Der 
savnes endvidere oplysninger om den middelal-
derlige klokke (†nr. 1), der må have hængt i mes-
seklokkespiret mod øst (jf. s. 906).615

 1947 blev klokkerne omhængt i vuggebomme, 
som 1984 atter udskiftedes med slyngebomme. 
1957 opsattes et klokkespil (s. 1048), og på sam-
me tid etableredes automatisk ringning.91
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som: »a(ve) g(enetrix) d(ei) i(as)p(ar) b(a)lt(hazar) 
a(ve) g(enetrix) d(ei)« (Hil være dig Guds mo-
der Jesper (Kasper) Baltasar hil være dig Guds 
moder), antagelig navnene på to af De Hellige 
trekonger.618 Desuden findes i skriftbåndet tre 
relieffer, af uldall identificeret som visende De 
Hellige trekonger.619 På legemets ene side er en 
seksbladet roset, svarende til udsmykningen på 
klokken i Svendborg Vor Frue Kirke (s. 367), 

 1) (Fig. 175), formentlig 1400-tallets første 
fjerdedel, støbt af »Pether«.616 Betegnet ‘tolv-
klokken’. 85 cm i tværmål. om halsen et skrift-
bånd med en vanskeligt tydbar minuskelind-
skrift i relief: »a gd tl pi b a gd«, hvoraf »tl pi« 
står på hovedet. Som skilletegn er anvendt fem 
brakteater617 samt kors, romber og et aftryk af 
støberens sigil. Indskriften, der må opfattes som 
en række forkortelser, er af uldall foreslået tydet 

Fig. 175. Klokke nr. 1, formentlig 1400-tallets første fjerdedel, støbt af »Pether« (s. 
1042). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Bell no. 1, probably first quarter of 1400s, founded 
by “Pether”.
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et ‘mådeligt’ tårn »paa den westen ende kircken« 
(jf. note 210).622 Danske Atlas anfører derimod, 
at tolvklokken hang i Slotskirken (s.d.) og først 
blev overført til sognekirken 1604.360 Klokken er 
i dag ophængt i en moderne slyngebom som den 
sydligste i rækken.
 2) (Fig. 176), 1450, betegnet ‘Mariaklok-
ken’. 118 cm i tværmål. om halsen et skrift-
bånd med minuskelindskrift, begyndende med 

om end mindre; herfra udgår forskellige orna-
menter, bl.a. et kors og et støbermærke i form 
af to korslagte, langskaftede hamre (fig. 344). I 
litteraturen er der tradition for at datere tolv-
klokken til 1480 og dermed placere den som 
kirkens næstældste klokke;620 en datering, der 
dog fuldstændig afvises af uldall.621

 Klokkens oprindelige placering er usikker. Iføl-
ge præsteindberetningen 1623/25 fandtes den i 

Fig. 176. Klokke nr. 2, 1450, med relief af evangelisten Johannes (s. 1043). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Bell no. 
2, 1450, with relief of John the Evangelist.
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på en konsol, og over hans hoved med minuskler 
»sanctvsiohannes« (Skt. Johannes). Derunder er 
et relief af Maria siddende med barnet på armen 
(jf. fig. 176).
 På grund af sendateringen af klokke nr. 1 beteg-
nes Mariaklokken i litteraturen oftest som kirkens 
ældste.625 Ifølge Danske Atlas hang den oprindelig 
i Slotskirken, men blev 1604 flyttet til sognekir-
ken sammen med nr. 1.626 Som det var tilfældet 
med nr. 1, kan også Mariaklokken dog fra første 
færd have hængt i et †klokkehus eller en †klokke-
stabel på kirkegården og siden 1581 være flyttet til 
sin nuværende placering. 1796 måtte den forsynes 
med nye remme, da de gamle var blevet slidt op 

et initial, mellem dobbelte rammelinjer: »Anno 
domini m°cccc° l° ossanna vocor, o rex glorie 
xpiste veni cvm pace« (I det Herrens år 1450, 
jeg hedder hosianna, Kristus, ærens konge, kom 
med fred).623 Som skilletegn er anvendt dobbelte 
punkter; endvidere to kors samt en medaljon 
med Kristus på korset omgivet af Maria og Jo-
hannes. På legemets ene side er et relief af Ma-
ria med barnet, stående på en konsol, hvorover i 
en bue er minuskelindskrift: »virgo maria ivva« 
(hjælp Jomfru Maria). under figuren er et lille 
relief af Skt. olaf og ved siden af den støbermær-
ket (fig. 177).624 På legemets modsatte side er et 
relief af evangelisten Johannes, ligeledes stående 

Fig. 177. Klokke nr. 2, 1450, med relief af Maria med barnet samt støbermærke (s. 
1043). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bell no. 2, 1450, with relief of Mary with the 
Infant Jesus and founder’s mark.
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Fig. 178. Klokke nr. 3, 1523, støbt af oluf Kegge (s. 1046). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Bell no. 3, 1523, founded 
by Oluf Kegge.
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viser en siddende biskop i fuldt ornat under en 
baldakin, mens to småengle sætter mitraen på hans 
hoved. På det ene relief har baldakinen og englene 
været brudt af inden støbning. tilsvarende aftryk 
findes på flere danske klokker samt på malmdøbe-
fonten i Varde Skt. Jacobi (DK Ribe 902),629 mens 
et originaltegn er fundet ved udgravning i Hor-
sens.630 3) en gotisk monstrans, hvorover vistnok 
Kristus på korset, muligvis et pilgrimsmærke fra 
byen Wilsnack i Brandenburg.631 4) et kors, dan-
net ved aftryk af fem mønter.632 5) en lille brakteat 
(på slagringen).633

 Klokken var formentlig oprindelig ophængt i 
et †klokkehus eller en †klokkestabel på kirke-
gården i lighed med nr. 1-2. en ældre tradition 
om en eventuel overflytning 1604 fra Slotskirken 
er ikke korrekt (jf. ovf.).634 I dag er klokken op-

under den landsdækkende klokkeringning i for-
bindelse med enkedronning Juliane Maries død.18 
Klokken er i dag ophængt i moderne slyngebom 
som den næstsydligste i rækken. 
 3) (Fig. 178), 1523, støbt af oluf Kegge.627 Be-
tegnet ‘Vægterklokken’. 113 cm i tværmål. om 
halsen et skriftbånd med minuskler, begyndende 
med et initial: »Anno domini m d xxiii maria ma-
ter gracie mater misericordie tv nos ab hoste pro-
tege et hora mortis svscipe« (I Herrens år 1523 
Maria nådens mor barmhjertighedens mor beskyt 
du os mod fjenden og modtag os i dødens time).628 
Som skilletegn er anvendt rosetter samt kors, heraf 
nogle, hvor korsstammens ender er kløftede. Ind-
skriften afsluttes af støbermærket. På legemet er 
fem relieffer (fig. 179): 1-2) Pilgrimstegn for Skt. 
theobald af thann (Alsace). Relieffet, 9 cm højt, 

Fig. 179. Relieffer på klokke nr. 3 (s. 1046). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Reliefs 
on bell no. 3.
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 Ifølge Danske Atlas blev klokken støbt i Rostock; 
om denne og nr. 5 anføres, at ‘begge kostede 304 
daler’. 360 Den er tilskrevet klokkestøberen Mi-
chael Westfal, der har leveret klokker til talrige kir-
ker i Fyns Stift, bl.a. odense Vor Frue og Assens 
Vor Frue (DK Odense 1136 og 2558), samt til en 
række landsbykirker i Maribo Amt (jf. DK Maribo 
1620).635

 Klokken er ophængt i moderne slyngebom 
som den næstnordligste i rækken.
 *5) (Fig. 181), 1642, støbt af Antoni Wiese i 
Lübeck. Betegnet ‘Fem-’ eller ‘tiklokken’.636 
61 cm i tværmål. om halsen tysksproget versa-

hængt i moderne slyngebom som den nordligste 
i rækken. 
 4) (Fig. 180), 1615, støbt på foranledning af 
borgmester Peder Nielsen (jf. †dåbsfad s. 974, ly-
sekrone nr. 2, *(†)epitafium nr. 1, gravsten nr. 13, 
*kisteplade nr. 1). Betegnet ‘Stormklokken’. 118 
cm i tværmål. om halsen versalindskrift i to bånd 
mellem tredobbelte rammelinjer: »Denne kloke 
hafver Peder Nielssenn borgemester i Niperg i(!)
adedt (ladet) støbe thill  anno 1615«. 
Som skilletegn er anvendt rosetter. Nederst på le-
gemet samt om slagringen er tredobbelte linjer. 
Hankene har tovsnoning. 

Fig. 180. Klokke nr. 4, 1615 (s. 1047). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Bell no. 4, 1615.



1048 nyborg · vor frue kirke

gebom hensat i et hjørne i øvre mellemstokværk. 
2015 flyttet til Nyborg Kirkegård.
 †Klokker. 1) en antagelig senmiddelalderlig 
messeklokke må have hængt i messeklokkespiret 
i øst (s. 906); et tilmuret rebhul ses angivelig fra 
kirkens loft.640

 2-3) Muligvis 1600-tallets første fjerdedel el-
ler før (jf. ovf.). Den første sikre omtale er 1654, 
hvor de omtales som hhv. ‘time’- og ‘kvarterklok-
ken’; dette år blev sidstnævnte repareret med to 
hanke, som blev faststøbt oven på den.18 Fra 1670 
omtales to små klokker ‘i kirken’, og 1746/47 
præciseres, at de tjente som slagklokker for tårn-
uret.18 Klokkerne hang bag orglet, dvs. i tårnets 
nedre mellemstokværk.18 1684 blev de slået fast 
i egebrædder; to strenge førte fra urværket til 
klokkerne inde i kirken.18 1856/57 var de ikke 
længere i brug.18 1859/60 blev den ene ophængt 
i en overdækket klokkestol uden på lighuset (s. 
878);18 en snor førte ind i huset, således at skin-
døde kunne ringe med klokken. 1874 blev den 
tilbageværende klokke solgt; hanken var på dette 
tidspunkt afslået.18

 4) en i øvrigt ukendt †klokke, støbt før 1659, 
er ifølge Crone omtalt 1721, da der ved auktion 
blev solgt et stykke malm fra en klokke, ‘som i 
fjendens tid skal være tagen af tårnet og slået i 
stykker’.641

 Klokkespil, 1957, oprindelig med 13 klokker, 
støbt af Günther otto, Hemelingen ved Bremen 
og skænket af vinhandler, konsul th. Andersen, 
odense.642 tolv af klokkerne har versalindskrift, 
på den ene »Konsul th. Andersen Vingaarden 
odense 1956«, på de øvrige navne på medlem-
mer af konsulens familie. udvidet 1979 med 
klokkerne cs3 og g3,støbt hos Petit & Fritsen, 
Holland. toneomfang: c2, d2, e2, f2, fis2, g2, a2, ais2, 
h2, c3, cs3, d3, e3, f3, g3. Klokkerne spilles fra et 
elektrisk båndspilleværk med integreret klavia-
tur af fabrikatet ed. Korfhage & Söhne GmbH 
& Co.; dette er placeret i organistværelset i tår-
nets nedre mellemstokværk. Klokkespillet var 
oprindelig placeret i klokkestokværket, men 
blev 1980 flyttet til det mellemste mellemstok-
værk.643 

lindskrift mellem dobbelte rammelinjer: »Antoni 
W sen gos mich in Lubeck 1642« (Antoni 
W sen støbte mig i Lübeck 1642). Derunder 
en bladranke med blomster. Nederst på legemet 
samt om slagringen er flerdobbelte rammelinjer. 
 Ifølge Danske Atlas blev klokken støbt på for-
anledning af en Peder Lerche; om denne og nr. 
5 anføres, at ‘begge kostede 304 daler’.637 Antoni 
Wiese har desuden leveret klokker til Vejle Skt. 
Nikolaj (DK Vejle 158), ugilt (Hjørring Amt) 
og Skinnerup (DK Thisted 377) samt en døbe-
font til Nykøbing Kirke (DK Maribo 224).638 
1793 blev klokken taget ned og bragt til sme-
den, Niels top, som reparerede hankene, der var 
brækket, ved at bore huller i klokken og ind-
sætte to bøjler.18

 Klokken, der har hængt i det nordlige glamhul 
mod vest,639 blev 1956 med den tilhørende vug-

Fig. 181. *Klokke nr. 5, 1642, støbt af Antoni Wiese, 
Lübeck (s. 1047). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Bell 
no. 5, 1642, founded by Antoni Wiese, Lübeck.
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 Som det fremgår af ældre skriftlige kilder, har behold-
ningen af gravminder været væsentlig større. Den ældst 
kendte registrering af gravminderne i kirken hidrører 
fra o. 1685 (Resen, Fyn), hvor i alt 70 monumenter er 
omtalt, om end uden nærmere specifikation af typen.644 
Heraf er hovedparten ikke længere at finde i kirken. 
Hvis ikke andet direkte fremgår af gravskriften eller 
andre kilder, er disse nedenfor anført under †gravsten 
(»antagelig gravsten«). I 1800-tallet udførte voldme-
ster, senere materialskriver Jørgen Peter From (†1883) 
skitseagtige tegninger og/eller afskrifter af 31 gravsten, 
som lå i kirken, heriblandt flere, som ikke er bevaret 
i dag.645 1883-85 publicerede lokalhistorikeren, exam.

Oversigt. Kirken rummer i alt 47 gravminder fra tids-
rummet o. 1600-1800, heraf 24 epitafier og minde-
tavler, der er ophængt i sideskibene, korsarmene og 
tårnrummet, og 23 gravsten, hvoraf hovedparten er 
samlet i gulvet i nordre korsarm. til gruppen af epita-
fier skal yderligere føjes to fra slutningen af 1500-tallet, 
der findes i Nationalmuseet (nr. *1-2), samt to, der 
opbevares uden for kirken i fragmenteret tilstand (nr. 
*(†)1-2). Med blandt gravstenene må også tælles en 
sten, der ligger under korgulvet (nr. (†)13), samt fem 
gravsten, der er udført fra bygningen til den nedlagte 
kirkegård (nr. 7, 13, 16, 18 og 22). endelig opbevares 
fragmenter af *(†)gravsten på Nyborg Slot.

GRAVMINDeR

Fig. 182. Slotsskriver Jens Madsens døtre. Detalje af epitafium nr. 11 (s. 1080). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Daughters of the castle clerk Jens Madsen. Detail of sepulchral tablet no. 11.
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 I 1600- og 1700-tallet tjente kirken som begra-
velsesplads for medlemmer af byens embedsstand 
og bedrestillede borgere, der blev gravsat i murede 
begravelser eller jordfæstegrave under kirkegulvet (jf. 
s. 1161). De bevarede epitafier er fortrinsvis ophængt 
over medlemmer af byens magistrat (borgmestre og 
rådmænd) samt over kongelige embedsmænd som tol-
dere, skrivere ved Nyborg Slot og ridefogeder. endvi-
dere vidner tre epitafier om afdøde gejstlige (nr. 14, 17 
og 18). et tilsvarende persongalleri afspejler sig i grav-
stenene (jf. også s. 1161). I en række tilfælde er såvel 
det væghængte epitafium som den sten, der markerede 
gravstedet i kirkegulvet, bevaret.653

 Stilistisk oversigt over de bevarede gravminder. Der er 
tale om en usædvanlig rig samling af fornemt udførte, 
prægtigt udsmykkede og bekostelige monumenter, 
forsynet med karakterfulde og detaljerige portrætter 
af medlemmer af datidens Nyborgs mest fremstående 
familier. 15 af de i alt 28 helt eller delvis bevarede epi-
tafier har rigt udskårne rammer af sten eller træ, de 
fleste omsluttende et eller flere malerier med religiøse 
motiver og portrætter af afdøde (nr. *1-6, 8-11, 13-14, 
*(†)1-2 samt epitafiet fra †gravkapel nr. 1); af et enkelt 
er kun maleriet med portrætter af afdøde bevaret (nr. 
(†)3). til gruppen føjer sig desuden flere †epitafier. 
Monumenterne er udført og opsat i løbet af en godt 
100-årig periode begyndende i 1577. De ældste er 
arkitektonisk opbyggede epitafier i renæssancestil, to af 
dem er udstyret med portrætmalerier signeret 1607 af 
Flensborg-maleren Johan von enum, der også udførte 
arbejde for Christian IV (o. 1612) (nr. 3-4). Fra perio-
den 1625-75 stammer 11 epitafier i bruskbarok stil, de 
fleste udført af bemalet sandsten med detaljer af sort og 
hvidt marmor.654 Flere af dem er beslægtede, det gælder 
bl.a. nr. 6 og *(†)1, udført hhv. 1626 og 1628. også en 
gruppe epitafier, opsat i årene 1649-54, udviser ind-
byrdes slægtskab og kan antagelig henføres til samme 
værksted, der dog ikke er nærmere identificeret (nr. 
8-11 samt *(†)2). Blandt fællestrækkene kan nævnes en 
kartouche med skjolde nederst på nr. 9, 11 og *(†)2, 
som hviler på en konsol med en karakteristisk løve-
maske, bl.a. med fladt tilbagelagte ører; hertil kommer 
de lidt pluskæbede kerubhoveder i sidevingerne på nr. 
8 og 11, bruskværksslynget, der løber ud i forvredne 
masker på nr. 8 og 10, og endelig topfiguren af Kristus, 
der kroner nr. 8-11, og som formentlig også oprindelig 
har kronet nr. *(†)2. et af epitafierne i denne gruppe 
(nr. 8) har et portrætmaleri, signeret af odense-maleren 
Hans Schütte, der ligeledes har signeret maleriet på 

jur. Frederik Eberhard Crone, en oversigt, dels over de på 
daværende tidspunkt 28 bevarede epitafier,646 dels over 
personer, der i tidsrummet 1557-1788 var blevet begra-
vet i kirken, og hvoraf flertallet må formodes at have 
haft en sten på deres gravsted. Sidstnævnte redegørelse 
byggede for periodens første del, frem til og med 1661, 
på en nu ukendt fortegnelse over gravsten, der tidligere 
havde ligget i kirken, men siden var kasseret (36 stk.). 
Fortegnelsen indeholdt kun oplysninger om personalia, 
ikke om monumenterne eller indskrifterne i øvrigt.647 
De omtalte sten er anført under †gravsten nedenfor.648 
Desuden kendes et mindre antal †gravsten fra kirkens 
regnskaber; også disse er indarbejdet i nedenstående 
oversigt, der tæller i alt 64 †gravsten. Nogle er anta-
gelig identiske med de genanvendte eller helt udslidte 
gravsten, der i dag ligger i gulvet i nordre korsarm, eller 
med de gravstensfragmenter, der siden 1975 opbevares 
på Nyborg Slot. endelig findes der på kirkegården fem 
gravsten, som vides eller må antages oprindelig at have 
ligget i kirkegulvet. Det samlede antal kendte gravmin-
der med tilknytning til kirken er således af betragtelig 
størrelse (mindst 33 epitafier og 109 gravsten) sammen-
lignet med andre fynske købstadskirker, odense Dom-
kirke undtaget.
 Der er ikke konstateret middelalderlige grave i 
kirken, om end disse utvivlsomt har været der. Fra 
skriftlige kilder vides, at eske Axelsen (Brock), søn af 
Axel Laugesen Brock til Clausholm, blev begravet i 
kirken før 1480. Dette år stiftede hans far en sjæle-
messe (jf. s. 836) for sig selv og sin familie, i særdeles-
hed dog for ‘min søn eske, hvis legeme i førnævnte 
stad (d.e. Nyborg) er begravet’.649 eske Brock havde 
personlig skænket en stor, grå hest som sjælegave til 
kirken.650 Gravens placering og dens eventuelle mar-
kering er dog uvis.
 efter reformationen blev kirken det sidste hvilested 
for flere medlemmer af højadelen, deriblandt slægt-
ninge til en række lensmænd på Nyborg Slot. Det 
fremgår af gravminderne over Frands Brockenhuus’ 
tre børn (†1548), to sønner af Axel Viffert (†1571 
og 1577), Hans Barby (†1577) og seks børn af lens-
mand eskild Gøye (†før 1584) (jf. *epitafium nr. 1, 
†epitafium nr. 1-2, †gravsten nr. 1 og 8). også lens-
mand Mogens Kaas (†1656) blev begravet i kirken.651 
1649 indrettede Karen Krabbe for sig og sine afdøde 
ægtemænd, Johan Friis til Ørridslev og Holger Rosen-
krantz til Glimminge, et gravkapel ved korets sydside, 
som blev udstyret med et stort stenepitafium med 
64 anevåbener samt afdødes gyldne kister; for åbnin-
gen mod vest opsattes en prægtig gitterlåge, udført af 
kunstsmed Caspar Fincke (†gravkapel nr. 1). Yderligere 
et †gravkapel (nr. 2) indrettedes 1711 ved korets nord-
side af kaptajn erik Flemming ulfeldt til Raschen-
berg. ud over disse kendes skriftlige vidnesbyrd om en 
række adelige begravelser og bisættelser, der dog ikke 
har sat sig varige spor i kirkerummet.652

Fig. 183. Plan over epitafiernes samt enkelte inven-
targenstandes placering før restaureringen 1870-71. 
tegning af Fr. Crone. I NLA. – Plan of the placing of 
sepulchral tablets and some furnishings before the restoration 
of 1870-71.
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 I forbindelse med istandsættelserne 1805 og 1822 
blev en del gravsten angivelig kasseret, og dette gentog 
sig ved restaureringen 1833-35, hvor murermester 
Knudsen blev betalt for at kløve gravsten til fortov, 
mens de gravsten, der stadig lå i kirkegulvet, blev skjult 
under det nye flisegulv (s. 939).658 endnu i slutningen 
af århundredet fandtes et antal gravsten genbrugt i fli-
segangen fra Adelgade til præstegården.659 epitafierne 
berørtes tilsyneladende ikke af disse istandsættelser, 
men bibeholdt deres pladser på kirkens piller (jf. fig. 
36f og 183), om end prins Christian Frederik, davæ-
rende guvernør over Fyn og Langeland (Christian 
VIII), ved sit besøg i kirken 1816 fandt dens enkelhed 
‘vansiret ved mange epitafier hængende på pillerne’. 
Monumenterne var desuden indfattet af mørkeblå 
skyggemalerier (†kalkmalerier nr. 6).251 et stort epita-
fium af sandsten blev nedbrudt 1843 og maleriet indsat 
i en ny ramme, da man frygtede, det ville styrte ned (nr. 
(†)3); et andet blev flyttet fra midtskibet til koret (nr. 
9). Dette og det følgende år reparerede smedemester 
Knutzen desuden forskellige epitafiefigurer af sandsten, 
hvor hoved eller arme var slået af, og alle epitafierne 
blev renset og malerierne ferniseret.660 1858/59 blev 
epitafierne istandsat af maler Iversen, bl.a. blev inskrip-
tionen på tre stenepitafier opmalet, mens snedker L. 
Wichmann forsynede tre træepitafier med kelede lister 
i forskellige faconer.661

 Ved hovedrestaureringen 1870-71 blev epitafi-
erne flyttet fra deres hidtidige placering på pillerne 
til sideskibenes og korsarmenes ydervægge samt til 
tårnrummet og organistværelset.662 1878 blev nogle 
manglende dele på epitafiefigurerne udbedret af A. 
Dragsted; 1880 konserverede konservator ved Den 
kongelige Malerisamling Frits Petersen malerierne 
på to epitafier.84 I forbindelse med etablering af en 
varmeledning og kirkegårdens omdannelse til have-
anlæg år 1900 (jf. s. 942 og 847) blev et antal gravsten 
taget op af kirkegulvet og anbragt udendørs, dels mod 
nordre korsarm (gravsten nr. 7 og 13), dels mod kir-
kegårdens sydmur. en række gamle kirkegårdsmonu-
menter blev anbragt op ad den østre kirkegårdsmur.663 
Ved restaureringen 1971-72 blev en del af de gamle 
gravsten, der i 1830’erne var blevet skjult under flise-
gulvet, taget op og henlagt som gulv i nordre korsarm 
(jf. fig. 73 og 184); *fragmenter af andre opbevares 
siden 1975 i kælderen på Nyborg Slot. to store sten-
epitafier (nr. *(†)1-2), der hang på vestvæggen, blev 
nedtaget for at skabe plads til det nye orgel. 2007 er 
et antal gravsten og kirkegårdsmonumenter indmuret 
i kirkegårdsmuren (jf. s. 847).

epitafium nr. 13. Muligvis er han yderligere mester for 
malerierne på nr. 9 og 11 og *(†)2.
 De bevarede epitafier fra slutningen af 1600-tallet 
og første halvdel af 1700-tallet har karakter af enkle 
mindetavler, kun forsynet med indskrift, eventuelt 
suppleret med udsmykning i form af våbenskjolde, 
forkrænkelighedssymboler eller lignende. Det afspejler 
antagelig Christian V’s begravelsesforordning fra 1682, 
der kun tillod opsætning af epitafier med inskriptioner, 
ikke med malerier.655

 også blandt gravstenene findes en række markante 
monumenter, der fortjener at fremhæves. to figursten 
fra 1600-tallets første halvdel findes i kirken (nr. 6 
og 12), en tredje er siden år 1900 anbragt uden for 
kirken (nr. 13). to sten fra 1600-tallets anden halvdel 
med opstandelsesmotiv, udført efter stik af Hierony-
mus Wierix (nr. 16 og 24), har paralleller i gravsten i 
Bogense og Middelfart kirker; tre andre har foroven 
en opstandelsesscene, udført efter forskellige forlæg, 
men alle båret af en atlant (nr. 5, 8 og *(†)9). Bemær-
kelsesværdig er også den noget slidte sten over råd-
mand Bertel Hansen (nr. 4) med opstandelsesmotiv 
flankeret af detaljerige relieffer af byen Jerusalem på 
den ene side og en rytter med lanse og vajende fjer-
busk på hatten på den anden. en beslægtet sten er 
nr. *(†)10, der har samme forlæg for opstandelsesmo-
tivets soldater, ligesom begge sten er smykket med 
kvindelige profilhermer langs skriftfeltets lodrette 
sider. Godt en fjerdedel af de bevarede gravsten og 
-fliser er dog så slidte, at indskrifterne ikke længere 
kan tydes og motiverne ikke identificeres; andre er 
tydeligvis genbrugt med nye indskrifter (nr. 4, 5, 16 
og 21).656

 Senere ændringer og istandsættelser. Ved sit besøg i 
Nyborg 1746 noterede historikeren Jacob Langebek, 
at kirken var »gandske fuld af epitaphia, som alle ere 
meget forgyldte og særdeles vel holdne ved lige«.657 
epitafierne hang på pillerne nær ejermændenes begra-
velse, mens gravstenene tilsvarende var fordelt i kirkens 
gulve. Gravsten, der var hjemfaldne til kirken, blev 
løbende opmagasineret i våbenhuset og siden bortsolgt. 
Det gjaldt for eksempel rådmand Hans Mortensens 
gravsten (†nr. 41), der lå i midtskibet, men 1679 blev 
flyttet til våbenhuset, hvorfra den året efter blev solgt 
til magister Frants thestrup for 27 daler. 1689 og 1696 
blev gravsten, der stod i våbenhuset, lagt på hhv. Claus 
Skippers grav i kirken (†gravsten nr. 13) og Rasmus 
Frandsens grav på kirkegården. Da skipper Peder Sand 
fra Stockholm i 1698 døde på sit skib, som lå for anker 
ved Nyborg, og blev begravet i det nordligste side-
skib, fandt man en gammel gravsten på stedet, der blev 
hensat i våbenhuset. De hjemfaldne gravsten fandt 
også undertiden praktisk anvendelse. Således blev en 
gammel gravsten fra våbenhuset 1699 lagt under en 
rende på kirkens østside, hvorfra vandet åbenbart dryp-
pede ned.18

Fig. 184. Indre set mod vest under restaureringen 
1971-72. Foto Marinus Andersen 1971. – Interior look-
ing west during the restoration of 1971-72.
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 Arkitektonisk opbygget epitafium i renæssan-
cestil, 168×115 cm; epitafiets topstykke er af-
brækket, og flere ornamenter mangler. Storfeltet 
er indsat i en smal, profileret ramme og flankeres 
af kannelerede halvsøjler med korintiske kapitæ-
ler og prydbælter med forskelligt udformet akan-
tusdekoration; søjlerne hviler på postamentfrem-
spring med spor af påsatte †prydelser, svarende 
til gesimsens fremspring. Nederst er et diminu-

ePItAFIeR oG MINDetAVLeR

*1) (Fig. 185-86), o. 1577, over thon(n)e (tøn-
ne) Weffert (Viffert), søn af Axsill (Axel) Weffert 
(Viffert) og salige Anne Lindenou (Lindenov), † 

 juni 1571 på Nyborg Slot, ni år gammel, og 
Iffuir (Iver) Weffert (Viffert), Axill (Axel) Weffert 
(Viffert) og An(n)e Krabbis (Krabbes) søn, *6. 
sept. 1577 på Nyborg Slot, †6. okt. s.å. smst.664

Fig. 185. *epitafium nr. 1, o. 1577, over drengene tønne Viffert (†1571) og Iver Vif-
fert (†1577) (s. 1054). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *Sepulchral tablet no. 1, c. 1577, 
commemorating the boys Tønne Viffert (†1571) and Iver Viffert (†1577).
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med okkerfarvede (oprindelig forgyldte) og røde 
detaljer.
 Storfeltets maleri (fig. 186), olie på træ, ca. 
89×77 cm, viser Kristus på korset, flankeret af de 
to afdøde drenge. Kristus er vist med mørkt hår 

tivt, svejfet hængestykke med bladornamenter 
mellem bosseprydede, fladtrykte halvkugler. Ge-
simsen har skriftfelt i profileret ramme mellem 
fremspring, og øverst er spor af båndslyng i gen-
nembrudt arbejde. Rammeværket er sortmalet 

Fig. 186. Kristus på korset, flankeret af tønne og Iver Viffert. Detalje af *epitafium nr. 1 (s. 1054). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Christ on the Cross, flanked by Tønne and Iver Viffert. Detail of *sepulchral tablet no. 1.
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og skæg, lukkede øjne og let åben mund. Han 
hænger i næsten strakte arme, og hovedet falder 
ned mod højre skulder. Kroppen er slank med 
tydelig muskulatur, han bærer smalt, hvidt lænde-
klæde, og fødderne er fæstnet med en nagle. Fra 
tornekronen og vunderne er bloddråber. Motivet 
er sat i et bakket, græsklædt landskab med træer i 
baggrunden, malet i grønne og brune nuancer. I 
det fjerne de gråblå konturer af en by (Jerusalem) 
med kuppel- og spirprydede bygninger. tv. for 
korset ses tønne Viffert i trekvartprofil, knælende 
med hænderne samlet i bøn. Han har kort, lyst 
hår og er klædt efter tidens mode med pibekrave, 
kort, sort kappe med gyldne knapper, sorte plud-
derbukser og tætsiddende, sorte hoser og sko; om 
halsen en guldkæde. Ved siden af ham ligger en 
spidspuldet sort hat med strudsefjer. th. ses den 
spæde Iver i sort svøb med hvide bånd, der lader 
armene fri. På hovedet har han en hvid kyse, og i 
hænderne holder han et rødt kors.
 Motivet indrammes af 2×16 anevåbener, op-
stillet parvis og malet i de heraldiske farver. 
Skriftfelterne er sorte med indskrift med forgyldt 
fraktur. På storfeltet er forneden indskrift over 
tønne Viffert, på postamentfeltet over Iver Vif-
fert, og på gesimsen et skriftsted (Åb. 14,13).
 epitafiet blev restaureret 1920. Den oprindelige 
staffering omfattede detaljer i blåt og sølv.665 Det 
hang 1746 i midtskibet lige over for prædikestolen, 
antagelig den oprindelige placering.666 1871 hang 
det på nordvæggen i organistværelset.667 Siden 
1911 i Nationalmuseet (NM inv.nr. D7770).668

 *2) (Fig. 187-88), 1594. »Her under disse 3 
stiene huiler disse erlige oc Gufryktige folck di-
eris Biene«: Jep Mand, rådmand, †29. maj 1576, 
Lauritz Jensøn (Jensen), slotsskriver, †6. aug. 1579, 
Giert (Gert) tor Borch (torborg), rådmand, <†30. 
juli 1603>, og deres hustru Kirsten Matsd(atter) 
(Madsdatter), <†13. sept. 1603>. Af indskriften 
fremgår, at epitafiet er bekostet af Gert torborg 
og Kirsten Madsdatter 1594 (jf. †orgelpulpitur nr. 
1, †lysearm nr. 2, †gravsten nr. 4-5 og 20).669

 Arkitektonisk opbygget renæssanceepitafium, 
412×189 cm. Storfeltets maleri er indsat i en smal, 
profileret ramme med tandsnit foroven og forne-
den, og flankeres af kannelerede dobbeltpilastre 
på bosseprydede postamenter, foran hvilke står 

enkelte frisøjler med korintiske kapitæler, hvi-
lende på maskesmykkede postamentfremspring 
(højre maske afslået) på volutkonsoller, ligeledes 
med masker. Det lille hængestykke har form af en 
dobbelt kartouche med frugtklaser omkring et 
skriftfelt (nederste ornament afslået). Krongesim-
sens fremspring har diademhoveder (det venstre 
mangler). topfeltet flankeres af kannelerede pi-
lastre samt svejfede sidevinger med bladværk og 
krones af en profileret trekantgavl med kerubho-
ved og et lille topspir med en udsparet niche.
 Rammeværket har rester af broget staffering 
med bl.a. hvidt, gråt, rødt og forgyldning, skrift-
felterne er sorte med indskrift med forgyldt frak-
tur og enkelte versaler; i topfeltet personalia, på 
frisen et skriftsted (Luk. 12,40), på postamentet 
og hængestykket oplysning om epitafiets tilbli-
velse: »effterdi intet er uissere end døden, oc 
intet uuissere (uvissere) end tiden, oc Gud Al-
lermectigste icke/ haffuer begaffuit mig medt 
min Hustrue, saa vell som medt tuinde Hinders 
førige Hos/ bunder medt nogen Liffs arffuinge, 
oc paa dette vi icke alle skulle skillis her fraa, oc 
ingen hu/ kom(m)else lade effter os, da haffuer 
vi icke udaff nogen ærgierighedt, men først oc 
fremist/ Gud i Himmelen thil lof og ære Kirken 
thil/ b(?)e Prydelse og oss og Wores Aff gangene/ 
Gode Wener thiil en Hukomelse ladet/ be koste 
Deng[!]e tauule Anno 1594«. omkring topfeltet 
er sorte og gyldne beslagværksornamenter, om-
kring topgavlen liljekonvaller.
 Storfeltets maleri (fig. 188), olie på træ,670 ca. 
143×104 cm, viser foroven en fremstilling af 
Dommedag, hvorunder de afdøde ses knælende 
på jorden med hænderne samlet i bøn. Domme-
dagsfremstillingen er opdelt i to partier. Øverst 
mod en solgul himmel ses Kristus omgivet af hel-
lige kvinder og mænd, alle placeret i rosatonede 
skyformationer. Den muskuløse Kristusfigur er 
delvis hyllet i et folderigt rødt draperi, der lader 
overkrop og venstre ben fri. Højre hånd er løftet 
med en velsignelsesgestus mod de frelste, mens 
den venstre er sænket mod de fordømte i Hel-
vede. Ved hans højre side ses Maria, Maria Mag-
dalena med salvekrukke, den kronede Katarina af 
Alexandria med sit hjul samt en uidentificerbar 
kvinde uden attribut. til venstre er vist Johannes 
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nagler og diamantbosser;676 samme udsmykning 
findes langs storstykkets yderkanter. under posta-
menterne er nedhængende rulleværkskartoucher 
prydet med masker, formet som mandshoveder, 
flankerende hængestykket, der har form af en 
kartouche med tværrektangulært skriftfelt, som 
forneden afsluttes af en drueklase (fig. 192). Kron-
gesimsens fremspring har englehoveder på bos-
seprydede fremspring flankerende et skriftfelt, og 
den afsluttes oventil med en tandsnitfrise. topfel-
tet, hvori indskrift, flankeres af en mandlig (tv.) og 
en kvindelig herme og krones af en brudt topgavl 
med løvehoveder samt en konsol, der bærer top-
figuren i form af et englebarn (fig. 191).
 Rammeværkets staffering er rødbrun med grøn-
ne og grå detaljer samt rig forgyldning. Søjleskaf-
terne er hvide, bag dem er grønlig marmorering. 
topfiguren og kerubhovederne har naturlig kar-
nation, mens maskerne er røde. Indskrifterne står 
med forgyldt fraktur på sort bund. Hængestyk-
ket rummer oplysninger om epitafiets tilblivelse, 
mens gesimsen og topfeltet har skriftsteder (hhv. 
es. 66,2 og Joh. 3,14-15). Den oprindelige staf-
fering omfattede blåt, grønt, gråt, hvidt og sort 
samt stærk rødviolet, endvidere forgyldning samt 
rød og grøn lasur.
 Storfeltets maleri (fig. 190) er malet 1607 af 
Flensborgmaleren Johan von enum. Signatu-
ren »Iohan: A. envm pinxit a(nn)o 1607« findes 
centralt på maleriet mellem de to mandsfigurer 
øverst på skrankevæggen (fig. 345).677 Det er ud-
ført i olie på træ, måler 104×73 cm, og viser en 
todelt fremstilling, foroven med Moses med Kob-
berslangen, forneden med Peder Jensen Skriver 
og hustru samt en ukendt mand knælende på et 
flisegulv med hænderne samlet i bøn foran en lav 
skrankevæg med rundbuede arkader.
 I fremstillingen af Moses med Kobberslangen ses 
Moses stående, iklædt rød kappe over grålig kjor-
tel og pegende med en stav mod den ophængte 
slange. omkring ham ligger hel- og halvnøgne 
ofre for slangebid, mens andre, påklædte, figurer 
forsøger at hjælpe dem; i baggrunden ses israelit-
ternes lejr. Forskellige kobberstik er anvendt som 
forlæg for kompositionen; bl.a. er de tre kvinder 
i forgrunden udført efter Johann Sadelers kob-
berstik af Korsfæstelsen efter maleri af Christoph 

Døberen, evangelisten Johannes, Skt. Peter og en 
sortskægget uidentificeret mand, klædt i rødt, blåt, 
grønt og violet. Kristus flankeres af engle med en 
gren og et sværd som henvisning til Nåden og 
Dommen; ved hans fødder svæver to basunengle, 
og i skyerne bag ham anes flere af de helliges for-
samling. På motivets nedre parti ses et græsklædt 
landskab, hvor de døde stiger op fra deres grave. I 
venstre side ses de frelstes skare, assisteret af engle, 
i højre side de dømte, bevogtet af djævle. Motivets 
øverste del, med Kristus omgivet af hellige perso-
ner, er udført efter et kobberstik, tilskrevet Corne-
lis Cort efter tegning af Marten van Heemskerck 
(1563). Herfra stammer også den dødning med 
ligklæde, der rejser sig fra graven midt i billedet, 
den på maven liggende person i forgrunden til 
højre samt de forreste skikkelser i de frelste og de 
dømtes skarer.671 Personerne er arrangeret parvis 
med de to forud afdøde ægtemænd til venstre og 
epitafiets stiftere, Gert torborg og Kirsten Mads-
datter, til højre. Mændene er vist med kort hår 
og spidst, til dels tvedelt hageskæg, pibekrave, kort 
sort kappe med opretstående krave, sorte pludder-
bukser og hoser. Hustruen bærer hvid konehue og 
lang, sort kappe over tilsvarende underklædning 
med hvidt forklæde og hvid stivet krave. Maleriets 
farvelag har ødelæggelser på Gert torborgs skik-
kelse, bl.a. er hans højre øje helt ødelagt.
 oprindelig opsat i midtskibets sydside på den 
anden pille fra vest (jf. fig. 183).672 1871 blev det 
ophængt på vestvæggen i organistværelset. Siden 
1917 i Nationalmuseet (NM inv.nr. D9412).
 3) (Fig. 189-92), 1607, med signeret maleri af 
Johan von enum, over Peder Jenszøn (Jensen) 
Schiffuer[!] (Skriver), b(orgmester), (†1608)673 og 
hustru (Johanne Knudsdatter).674 Af indskriften 
fremgår, at parret bekostede epitafiet 1607 (jf. sy-
gesæt nr. 1, fontegemme s. 974, †orgelpulpitur nr. 
1, †gravsten nr. 22).675

 Arkitektonisk opbygget renæssanceepitafium, 
300×153 cm. Storfeltets maleri er indsat i en smal, 
profileret ramme og flankeres af smalle sidefelter, 
foran hvilke er koblede søjler med korintiske ka-
pitæler og prydbælter med englehoveder indfat-
tet i rulleværk, alt hvilende på løvehovedsmyk-
kede postamenter. Søjlerne er sammenbundet 
over prydbælterne af et vandret led, besat med 

67
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Fig. 187. *epitafium nr. 2, 1594, over rådmand Jep Mand (†1576), slotsskriver Lauritz Jensen (†1579), 
rådmand Gert torborg (†1603) og deres hustru Kirsten Madsdatter (†1603) (s. 1056). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – *Sepulchral tablet no. 2, 1594, commemorating Alderman Jep Mand (†1576), the castle 
clerk Lauritz Jensen (†1579), Alderman Gert Torborg (†1603) and their wife Kirsten Madsdatter (†1603).
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Fig. 188. Dommedag; i forgrunden portrætter af rådmand Jep Mand, slotsskriver Lauritz Jensen, rådmand 
Gert torborg og deres hustru Kirsten Madsdatter. Detalje af *epitafium nr. 2 (s. 1056). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Judgement Day; in the foreground portraits of Alderman Jep Mand, the castle clerk Lauritz Jensen, 
Alderman Gert Torborg and their wife Kirsten Madsdatter. Detail of *sepulchral tablet no. 2.
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Fig. 189. epitafium nr. 3, 1607, over borgmester Peder Jensen Skriver og hustru (s. 1057). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Sepulchral tablet no. 3, 1607, commemorating Mayor Peder Jensen Skriver and his wife. 
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Fig. 190. Moses med Kobberslangen; i forgrunden Peder Jensen Skriver og hustru samt en ukendt mand. 
Malet af Johan von enum 1607. Detalje af epitafium nr. 3 (s. 1057). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Moses 
with the Bronze Serpent; in the foreground Peder Jensen Skriver and his wife and an unknown man. Painted by Johan 
von Enum, 1607. Detail of sepulchral tablet no. 3.



1062 nyborg · vor frue kirke

Fig. 191. topstykke med hermer. Detalje af epitafium nr. 3 (s. 1057). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Top piece with herms. Detail of sepulchral tablet no. 3.

Schwarz.678 I forgrunden th. ses antagelig Peder 
Jensen Skriver og hustru i trekvartprofil. Han er 
mørkhåret med skæg og bærer pibekrave, sort, 
knappet overdel med bælte, lukket med et blankt 
spænde, sorte benklæder og kappe, hun bærer hvid 
konehue og tilsvarende krave samt forklæde, sort 
bluse og lang sort kappe med for af rød brokade 
med mønster af granatæbler og fligede blade. over 
for dem ses en uidentificeret mand med rødblondt 
hår og skæg, sortklædt med hvid pibekrave.
 under en gennemgribende istandsættelse 1989 
var epitafiets dele adskilt, sekundære profiler i fyr-
retræ blev erstattet af nye i egetræ og manglende 
profiler tilføjet; det samme gjaldt en manglende 
vinge på topenglen. Samtidig blev den oprinde-
lige staffering afdækket og fastlagt.

 epitafiet hang oprindelig i det sydøstlige hjør-
ne af Skt. Gertruds Kapel (jf. fig. 36h og 183).679 
1871 opsat på sin nuværende plads i nordre side-
skibs 1. fag, vest for vinduet.
 4) (Fig. 193-94), 1607, med signeret maleri af 
Johan von enum, over Matz (Mads) Lerke (Ler-
che), (borgmester, †1608)680 og hustru Sidtzell 
(Sidsel) Knutz Datter (Knudsdatter).681 Af ind-
skriften fremgår, at parret bekostede epitafiet 1607 
(jf. †dåbsfad s. 974, lysekrone nr. 1-2, *(†)epitafium 
nr. 1, gravsten nr. 13, *kisteplade nr. 2).682

 Arkitektonisk opbygget epitafium i renæssan-
cestil, 358×187 cm. Storfeltets maleri er indsat 
i en profileret ramme. Det flankeres af smalle si-
defelter udformet som rundbuede nicher med 
kerubhoveder i sviklerne, båret af kannelerede 
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Fig. 192. Hængestykke med ejerindskrift. Detalje af epitafium nr. 3 (s. 1057). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Pen-
dant with owner’s inscription. Detail of sepulchral tablet no. 3

skafterne haft let marmorering, mens pilastrenes 
prydbælter har været lyserøde.
 Storfeltets maleri (fig. 194) er malet 1607 af Jo-
han von enum, hvis signatur, »Io: A. envm me fe-
cit Ao 1607«, findes i nederste venstre hjørne (fig. 
346).677 Det er udført i olie på træ, 116,5×90,5 cm, 
og viser en fremstilling af den korsfæstede Kristus 
med de to røvere, flankeret af Mads Lerche og hans 
familie. Midt i billedet ses Kristus på korset, udført 
efter et kobberstik af Johann Sadeler efter maleri af 
Joos van Winghe.683 I baggrunden ses de to kors-
fæstede røvere samt et byprospekt (Jerusalem) un-
der en uvejrshimmel med mørke skyer. Figurerne 
har naturlig karnation, Kristus og røveren til højre 
har hvidt lændeklæde, røveren til venstre et rødt. 
 I venstre side ses Mads Lerche med gråt hår og 
skæg, pibekrave, sortklædt og med kappe over 
skuldrene. Han knæler med en bog i hænderne. 
Bag ham står fire sønner,684 de tre ældste lyshårede 
og klædt som faderen, den mindste klædt i rosa 
barnekjole med hvidt forstykke og tilhørende hue. 
I højre side knæler to ens klædte kvinder i bøn, 
den ene Sidsel Knudsdatter, den anden forment-
lig Mads Lerches første hustru, Maren Jacobsdatter 
(†1590) (jf. †gravsten nr. 9),685 med hvide konehu-
er, kraver og forklæder, sorte bluser og kapper, og 
bag dem står to pigebørn i tilsvarende dragt, men 
med jomfrukroner686 på hovedet; over den ene er 
malet et kors, en markering af hendes status som 
afdød. Foran kvinderne ligger to tidligt afdøde 
spædbørn i hvide svøb med grønne svøbposer og 
rødgyldne lister.687 

halvsøjler med joniske kapitæler og prydbælter 
med planteornamentik over bossesmykkede po-
stamenter. Foran nicherne står glatte søjler med 
kompositkapitæler og prydbælter med bladværks-
indfattede kerubhoveder, hvilende på posta-
mentfremspring med løvemasker i rulleværks-
kartoucher hvorunder maskeprydede volutkon-
soller. Hængestykket udgøres af en beslagværks-
kartouche med skriftfelt. over storstykket er en 
gesims med tandsnit og diademhovedsmykkede 
fremspring. Herover topspir på bossesmykkede 
konsoller. topstykket og den tilhørende gesims er 
i det væsentligste en formindsket gentagelse af 
storstykket; det flankeres af kvartcirkulære side-
vinger udformet som rulleværkskartoucher med 
maskehoveder. også epitafiets kronende topgavl 
har form af en rulleværkskartouche, der afsluttes 
af en diminutiv gavltrekant, alt ligeledes flankeret 
af prydspir.
 Rammeværkets bemaling omfatter grønt, gråt, 
blåt og rødbrunt samt rig forgyldning; frisøjlernes 
skafter er hvide. I portalerne er der illusionistisk 
maleri, der skal ligne dybe nicher. Skriftfelterne 
har indskrift med forgyldt fraktur og antikva 
på sort bund: På hængestykket findes oplysnin-
ger om epitafiets tilblivelse, mens postament-, 
frise- og topfelterne har skriftsteder (hhv. Matt. 
11,28-30, Rom. 4,25 og Joh. 3,16); på frisen des-
uden årstallet »1607«, angivet tv. og th. endelig 
er på topgavlen anført Jahves navn med hebraiske 
bogstaver, udført i sort på lys bund. Stafferingen 
svarer næsten til den oprindelige; dog har søjle-
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Fig. 193-94. 193. epitafium nr. 4, 1607, over borgmester Mads Lerche og hustru Sidsel Knudsdatter (s. 1062). 194. 
Kristus på korset; i forgrunden Mads Lerche og familie. Malet af Johan von enum 1607. Detalje af epitafium nr. 4 
(s. 1063). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 193. Sepulchral tablet no. 4, 1607, commemorating Mayor Mads Lerche and his 
wife Sidsel Knudsdatter. 194. Christ on the Cross; in the foreground Mads Lerche and family. Painted by Johan von Enum, 
1607. Detail of sepulchral tablet no. 4.



1066 nyborg · vor frue kirke

initialer »HW«, th. med Jesumonogram »IHS« 
og Gertrud Pedersdatters initialer »GPD«. Kar-
touchen udmunder i en konsol, som bærer en 
topfigur af Kristus med verdenskuglen (højre 
hånd afbrækket).
 Rammeværkets bemaling er sort og brun med 
lysegrå og forgyldte detaljer. Søjleskafterne er 
sorte, figurerne lysegrå med forgyldning, og de 
udhuggede indskrifter er forgyldte. På gesimsfri-
sen er et skriftsted med forgyldt fraktur (Luk. 
11,28). 1993 blev epitafiet istandsat, idet en revne 
i storfeltet blev limet sammen og staffering samt 
forgyldning repareret.
 oprindelig hang epitafiet på den vestligste pille 
i midtskibets sydside (jf. fig. 183).691 1871 opsat 
på sin nuværende plads i søndre sideskibs 4. fag, 
øst for vinduet (jf. fig. 47).
 6) (Fig. 196-99), 1626, over Anders Hanssøn 
(Hansen) (Scheffer),692 Danmarks riges skriver i 
15 år, rådmand i fem år, »hvilcken Gvd almegtig-
ste kaldet af denne iammerdal til det evig lif« 8. 
febr. 1626, samt to før ham afdøde børn. endvi-
dere hans hustru, Kirstin (Kirsten) ericks Daater 
(eriksdatter), †<25. okt. 1635>, og hendes an-
den og sidste ægtemand, <Peter Walter>, <råd-
mand>, med hvem hun var gift i <ni> år og fik 
<tre drenge> (jf. †gravsten nr. 26 og 30).693

 Regelmæssigt opbygget epitafium af sand-
sten, sort marmor (søjleskafter og hængestykkets 
skriftfelt) og metal (malerifelt), 380×208 cm. 
Storfeltets maleri flankeres af glatte søjler med 
korintiske kapitæler og prydbælter, der ligesom 
søjlepostamenterne er smykket med ovale bos-
ser, de første omsluttet af bruskværkskartoucher, 
de sidste af firpas. Storvingernes bruskværk løber 
ud i konsoller, der bærer kvindelige dydefigurer, 
tv. troen med en kalk, th. Styrken ved en brudt 
søjle med et løveskind på hovedet; figurens ven-
stre arm er afbrækket (fig. 199). under konsol-
lerne er englehoveder. Hængestykket har rek-
tangulært skriftfelt med personalia med fordy-

 Ved en istandsættelse 1989-90 var epitafiet helt 
adskilt, og sekundære profillister i fyrretræ blev 
erstattet af nye i egetræ. Rammeværkets staffe-
ring blev fastlagt, repareret og delvis fornyet (søj-
leskafter m.m.). Maleriets farvelag, hvis tilstand 
var meget dårlig, blev fastlagt, afrenset (på nær en 
opmaling af ansigtet på pigen th.) og repareret.
 epitafiet hang oprindelig i midtskibets nord-
side på pillen lige over for prædikestolen (jf. dog 
også *1). Siden flyttet til Skt. Gertruds Kapel, 
hvor det opsattes på pillen mellem 1. og 2. fag (jf. 
fig. 36h og 183).688 1871 opsat på sin nuværende 
plads på vestvæggen i søndre korsarm (jf. fig. 72).
 5) (Fig. 195), 1625, over Hanns (Hans) Walter, 
borgmester, †23. april 1603, »i det 95 hans aars 
alder«, og hustru Giertrvd (Gertrud) Pedersdater 
(Pedersdatter), †9. juli 16211[!], »i det 80 hindis 
aars alder«. Parret var gift i 32 år og fik sammen 
ti børn.689 Af indskriften fremgår, at epitafiet blev 
opsat 1625 (jf. *(†)gravsten nr. 9).690

 Regelmæssigt opbygget epitafium i bruskba-
rok, udført af sandsten og sort marmor (søjler, 
skriftfelter), 318×205 cm. Storfeltet (77×69 cm), 
hvorpå indskrift med fordybede, kursiverede, del-
vis sammenskrevne versaler, er indsat i en pro-
fileret ramme og flankeres af glatte søjler med 
korintiske kapitæler samt diminutive sidevinger. 
Ved hver side står på en profileret postamentge-
sims frifigurer af kvindelige dyder, tv. troen med 
en kalk i venstre hånd og fragment af et afbræk-
ket kors i højre, th. Håbet med fugl og anker. 
Hængestykket udgøres af en stor bruskværkskar-
touche med englehoveder omkring et rektangu-
lært skriftfelt med indskrift med fordybede, kur-
siverede versaler i form af et opbyggeligt vers:

»o menisk tench och giff paa act
hvad est dv andit i all din pract

end it blomster och schrøbelig græs
der aff saa ringe en ting ned blæs

see nv kand dv wære stærk och føer
lidt om imoed wissen och tør
i dag en vrt i bram a[!]ch floer
i morgen død och lagt i iord«.

Krongesimsens fremspring er prydet med engle-
hoveder hvorimellem et tværovalt skriftfelt. top-
stykket er en vilter bruskværkskartouche hvori 
to skjolde, tv. med bomærke og Hans Walters 

Fig. 195. epitafium nr. 5, 1625, over borgmester 
Hans Walter (†1603) og hustru Gertrud Pedersdat-
ter (†1621) (s. 1066). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Sepulchral tablet no. 5, 1625, commemorating Mayor 
Hans Walter (†1603) and his wife Gertrud Pedersdatter 
(†1621).
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Fig. 196-97. 196. epitafium nr. 6, 1626, over skriver og rådmand Anders Hansen (†1626) og hustru Kirsten eriks-
datter (†1635) (s. 1066). 197. Hyrdernes tilbedelse; i forgrunden rådmand Anders Hansen og familie. Detalje af 
epitafium nr. 6 (s. 1071). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 196. Sepulchral tablet no. 6, 1626, commemorating the clerk 
and alderman Anders Hansen (†1626) and his wife Kirsten Eriksdatter (†1635). 197. The Adoration of the Shepherds. In 
the foreground Alderman Anders Hansen and family. Detail of sepulchral tablet no. 6.
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Klogskaben med en slange, th. Retfærdigheden 
med sværd,694 og foran disse ses tilsvarende, stå-
ende figurer, tv. Mådeholdet med kande og skål, 
th. Håbet med fugl.695 topfiguren, der hviler på 
en konsol, udgøres af Kærligheden med to små-
børn (fig. 198).
 Rammeværk og figurer er stafferet med lyst 
gråt og rig forgyldning samt detaljer med rød og 
grøn lasur. Skriftfelterne er sorte, indskrifterne 
forgyldt. topfeltets skriftsted (Joh. 3,16) er malet 
med forgyldt fraktur. På figurerne og de tre eng-
lehoveder i hængestykket er konstateret rester af 
oprindelig, mørkebrun hudfarve.

bede versaler (enkelte sammenskrevne) mellem 
englehovedprydede volutkonsoller (de sekun-
dære tilføjelser, dvs. hustruens dødsdato og de 
sidste tre linjer, er dog malet). under skriftfeltet 
ses et diademhoved og nederst en lille kartouche 
med to skjolde, det venstre med et bomærke 
og cifrene »16«, det højre med Jesumonogram 
og cifrene »26«, der markerer årstallet for mo-
numentets opsættelse. På gesimsen er anført et 
skriftsted (1 tim. 1,15) med fordybede versaler 
under en profileret kronliste. Derover en brudt 
topgavl med et højovalt skriftfelt i bruskværks-
ramme. På gavlstykkerne er liggende dyder, tv. 

Fig. 199. Styrken. Detalje af epitafium nr. 6 (s. 1066). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Strength. Detail of sepul-
chral tablet no. 6.

Fig. 198. Kærligheden. Detalje af epitafium nr. 6 (s. 
1066). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Charity. Detail 
of sepulchral tablet no. 6.
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hanna (Johanne) Nielsdaater (Nielsdatter), †17. 
sept. 1585, »i Hindes Aalders 64700 Aar«, og Karen 
Christensdaater (Christensdatter), †15. sept. 1624, 
»udi Hiendes 63 Aars Aalder«, samt hans søn, 
Christen Claussøn (Clausen), †5. aug. 1641, »Vdi 
Hans Aalders 49 Aar«, »Huis Legomer Her Ne-
den i Jorden Roelig/ en Foruaris. Siælene Huile 
i Gudtz Haand Ind/ till Hand effter Sin Gud-
dommelige Foriettelse/ oc Allmectighed Dennem 
Samptlig med Alle/ Wduaalde opuecker oc deris 
Siæle oc Le/ gomer Forklarede till Det Æuige 
Liffs ære oc/ Glæde Igien Sammen Føyer«. Ind-
skriften afsluttes med skriftsteder (Matt. 3,8(?) og 
25,13) (jf. †glasmaleri(?) nr. 1, gravsten nr. 8).701

 Mindetavle af sort marmor, 140×80 cm, ind-
skrift med fordybet, forgyldt fraktur. oprindelig 
opsat på den vestligste pille i nordre sideskib (jf. 
fig. 36i og 183);702 1871 indmuret på sin nuvæ-
rende plads i nordre sideskibs vestvæg, syd for 
vinduet (jf. fig. 40).
 8) (Fig. 201-02), o. 1649, med signeret maleri 
af Hans Schütte, over Hans Iensøn (Jensen), kir-
keværge, <†5. aug. 1658>, »vdi hans alder <70> 
aar«, og hans første hustru, Maregrete (Margrete) 
Fransdater (Fransdatter), †30. marts 1629, »vdi 
hindes alder 41 aar«, med hvem han fik otte børn, 
samt hans anden hustru, Maren Pedersdater (Pe-
dersdatter) Lercke (Lerche), †1. nov. 1649, »vdi 
hindes alder 49 aar«; parret fik sammen tre børn.703

 epitafium i bruskbarok, udført af sandsten, 
sort marmor (storfelt) og kobber (malerifelt), 
289×178 cm, heraf måler storfeltet 128×89,5 cm. 
Indskrift med fordybede versaler, hvis nederste 
linjer er skjult bag maleriet. Feltet er indsat i en 
profilramme og flankeres af smalle bruskværks-
vinger, som løber ud i konsoller med rundkinde-
de kerubhoveder. Hængestykket er formet som 
en bruskværkskartouche omkring et tværovalt 
skriftfelt og afsluttes med en volutkonsol. top-
stykket er dannet som en brudt volutgavl med 
bruskværksornamentik; i midten bærer en konsol 
topfiguren: Den opstandne Kristus (tre fingre på 
højre hånd er afbrækket). Rammeværket er staf-
feret med rød og grøn lasur, lys grå samt rig for-
gyldning, de vandrette profiler er brunmarmore-
rede. Hængestykkets skriftfelt har skriftsted med 
forgyldt fraktur på sort bund (1 tess. 4,16-17). 

 Storfeltets maleri (fig. 197), olie på metal (en 
legering af bly og tin), 111×90 cm, viser foroven 
en fremstilling af Hyrdernes tilbedelse, forneden 
Anders Hansen og familie i trekvartprofil, knæ-
lende på røde puder på et flisegulv foran en lav 
mur; alle med hænderne samlet i bøn. 
 Gengivelsen af Hyrdernes tilbedelse er udført 
efter kobberstik af egidius Sadeler efter maleri 
af Johann von Aachen.696 I en søjleudstyret ruin 
ses Maria siddende i rosa klædning og grå kappe. 
Foran hende ligger det nøgne Jesusbarn i stråle-
skær i et hvidt svøb, som hun holder udbredt i 
hænderne. omkring mor og barn ses tv. Josef, th. 
en hyrde samt flere andre personer, både mænd, 
kvinder og engle, klædt i røde, grønne, gyldne, 
violette og hvide gevandter. I en lysåbning over 
forsamlingen svæver en rødklædt, kvindelig en-
gel med grønne vinger, og bag hende kigger 
andre engle frem; åbningen omkranses af en grå 
skybræmme hvori nøgne putti. 
 I venstre side ses Anders Hansen med brunt hår 
og skæg, sortklædt med knappet dragt og kappe 
samt pibekrave. Foran ham står hans lille søn,697 
lyshåret og klædt i pibekrave over brun barne-
kjole med hvidt, kniplingsbesat forstykke. I højre 
side ses Kirsten eriksdatter med kriget, hvid hue 
og krave samt sort kappe og dragt. På venstre 
hånds ringfinger bærer hun en bred guldring. 
Foran hende er tre ens klædte døtre med jom-
frukrone, tætsiddende sort bluse og brunt skørt 
med hvidt forklæde.698 I midten ligger to tidligt 
afdøde spædbørn i hvide svøb med røde lister på 
en grøn brokadepude.
 Rammeværket er nymalet og forgyldt ved den 
seneste istandsættelse 1994 på baggrund af oprin-
delige farvespor, mens en 1800-tals-overmaling 
er bibeholdt på figurerne og på sidevingernes 
engleansigter samt på bosser og englevinger.
 oprindelig hang epitafiet i midtskibets nord-
side på pillen ved opgangen til koret (jf. fig. 36f 
og 183).699 1871 flyttet til den nuværende plads i 
søndre sideskibs 1. fag, vest for vinduet (jf. fig. 47).
 7) (Fig. 200), o. 1641. »Gud allermectigste Haf-
fuer ved den timmelige død Hiemfordrit til Sa-
lighed fraa Denne elendige Frem(m)et Verden«: 
Claus Rasmussøn (Rasmussen) (Berider),258 †17. 
sept. 1603, 69 år gammel, og hans to hustruer, Jo-
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Fig. 200. Mindetavle nr. 7, o. 1641, over Claus Rasmussen Berider (†1603), hans 
to hustruer Johanne Nielsdatter (†1585) og Karen Christensdatter (†1624) og 
hans søn, Christen Clausen (†1641) (s. 1071). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Memorial tablet no. 7, c. 1641, to Claus Rasmussen Berider (†1603), his two wives 
Johanne Nielsdatter (†1585) and Karen Christensdatter (†1624) and his son, Christen 
Clausen (†1641).
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Danmarks Kirker, Svendborg

1073

68

Fig. 201. epitafium nr. 8, 1649, over kirkeværge Hans Jensen (†1658) og hustruerne Margrete Fransdat-
ter (†1629) og Maren Pedersdatter Lerche (†1649) (s. 1071). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Sepulchral 
tablet no. 8, 1649, commemorating the churchwarden Hans Jensen (†1658) and his wives Margrete Fransdatter 
(†1629) and Maren Pedersdatter Lerche (†1649).
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(1680),706 »i sit alders  aar«. Af indskriften 
fremgår, at epitafiet blev bekostet og opsat 1653 
af enken og parrets børn (jf. †lysearm nr. 3, grav-
sten nr. 4, †muret begravelse nr. 10).707

 epitafium i bruskbarok af sandsten, hvidt (ro-
setter) og sort (søjler og skriftfelt) marmor samt 
kobber (hængestykkets malerifelt), 323×175 cm. 
Skriftfeltet, der forneden og foroven indram-
mes af knækkede postament- og gesimsbjælker, 
har form som en langstrakt ottekant (74×58 cm) 
hvorpå indskrift med fordybede, til dels sam-
menskrevne versaler. Det er indsat i en profileret 
ramme, hvis inderside er prydet med rosetter, og 
flankeres af glatte søjler med korintiske kapitæler 
samt smalle sidevinger af bruskværk; ved siderne 
står frifigurer af evangelister med deres symbol-
væsener, tv. Lukas, th. Johannes. Postamentfeltet 
udgøres af en bruskværkskartouche med maleri 
hvorunder et hængestykke med to skjolde, det 
venstre med initialerne »BHS« for Bertel Hansen 
og derunder et talmonogram bestående af cif-
rene »2« og »8« sammenskrevet (svarende til de 
to første bogstavers placering i alfabetet (jf. grav-
sten nr. 4),708 det højre med initialerne »APD« 
for Anna Pedersdatter samt en blomst (fig. 205). 

 På storfeltets nederste del er indsat et maleri 
(fig. 202), 21,5×89,5 cm, olie på kobber, malet 
af odense-maleren Hans Schütte. Signaturen fin-
des delvis overmalet i nederste højre hjørne: »H. 
Sch…« (fig. 347).704 Maleriet viser brystbilleder 
af de afdøde i trekvartprofil med hænderne sam-
let i bøn. I venstre side ses Hans Jensen vist som 
en ældre, gråskægget mand, sortklædt med hvid 
pibekrave, og bag ham en yngre mand med kraf-
tigt, rødblondt hår, antagelig hans søn, ligeledes 
sortklædt med hvid, nedfaldende krave med bånd, 
afsluttet med små kvaster. I højre side ses de to 
hustruer, ens klædte med hvide, let transparente 
underhuer og krigede, sorte overhuer, hvide, 
stivede kraver og sorte kapper over den sorte 
dragt. epitafiet blev istandsat 1997.
 oprindelig hang epitafiet i søndre sideskib på 
pillen ved prædikestolsdøren (jf. fig. 183).705 1871 
blev det opsat på sin nuværende plads i nordre 
sideskibs 4. fag, øst for vinduet.
 9) (Fig. 203-06), 1653, med portrætmaleri, der 
muligvis kan tilskrives Hans Schütte, over Bertel 
Hansøn (Hansen), ridefoged i Nyborg Slots len, 
rådmand og tolder, †7. aug. 1652, »i hans alders 
57 aar«, og hustru Anna Pedersdatter, †  16

Fig. 202. Familieportræt af kirkeværge Hans Jensen med hustruerne Margrete Fransdatter og Maren Pedersdatter 
Lerche samt formentlig en søn, malet af Hans Schütte. Detalje af epitafium nr. 8 (s. 1074). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Family portrait of the churchwarden Hans Jensen with his wives Margrete Fransdatter and Maren Pedersdatter Lerche 
and probably a son, painted by Hans Schütte. Detail of sepulchral tablet no. 8.
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Fig. 203. epitafium nr. 9, 1653, over ridefoged, rådmand og tolder Bertel Hansen (†1652) og hustru 
Anna Pedersdatter (s. 1074). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Sepulchral tablet no. 9, 1653, commemorating 
the bailiff, alderman and customs officer Bertel Hansen (†1652) and his wife Anna Pedersdatter.
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Fig. 204-05. Detaljer af epitafium nr. 9. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 204. Familieportræt af 
rådmand Bertel Hansen med hustru Anna Pedersdatter og parrets børn (s. 1076). 205. Skjolde 
med initialer (s. 1074). – Details of sepulchral tablet no. 9. 204. Family portrait of Alderman Bertel 
Hansen with his wife Anna Pedersdatter and their children. 205. Escutcheons with initials. 

Nederst er en konsol med løvemaske. Gesimsen 
bærer siddende evangelistfigurer, tv. Mattæus, th. 
Markus. topstykket omfatter et højovalt maleri-
felt, indrammet af en bølgeliste, og krones af Den 
opstandne Kristus (tre fingre på højre hånd er 
afbrækket). Rammeværkets staffering er holdt i 

sort og brun farve, figurerne er hvidlige med de-
taljer i rød og grøn lasur, alt med rig forgyldning. 
På gesimsens konsol er et skriftsted med forgyldt 
fraktur.
 Postamentfeltets maleri (fig. 204), olie på kob-
ber, 39×58 cm, viser halvfigursportrætter af ægte-
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Fig. 206. Nedtagelsen fra korset. Kopi efter Rubens. Detalje af epitafium nr. 9 (s. 1077). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – The Deposition from the Cross. Copy after Rubens. Detail of sepulchral tablet no. 9.

parret og deres i alt fem børn. Det har ingen synlig 
signatur, men kan være malet af Hans Schütte (jf. 
nr. 8).709 I venstre side ses Bertel Hansen stående i 
trekvartprofil med gråsprængt hår og skæg, sort-
klædt med hvid, nedfaldende krave. Han har huen 
i venstre hånd og holder højre hånd foran brystet. 
Bag ham står to drenge,710 begge har rødblondt 
pagehår, hvid, nedfaldende krave med kvaster og 
sort dragt. I højre side står Anna Pedersdatter med 
hvid underhue og stærkt kriget sort overhue, sti-
vet krave og sort kniplingskantet kjole med hvidt 
forklæde over hvid underklædning med grønne 
og gyldne borter. om håndleddet en guldlænke. 
Foran hende ses to pigebørn med rødblondt, til-
bageskrabet hår, klædt som moderen i sort og 
hvidt.711 På et leje i forgrunden ligger et tidligt 

afdødt spædbarn med en pude under hovedet i 
hvid ligdragt og rosa hue.
 topfeltets maleri (fig. 206), der er malet di-
rekte på sandstenen, 40×45 cm, viser Nedtagel-
sen fra korset; en kopi efter Rubens efter kob-
berstik af Lucas Vorsterman (1620).712 Fra stiger 
støttet mod korset løftes Kristi afsjælede legeme 
ned; ved korsets fod ses Maria stående og Ma-
ria Magdalena knælende. Kristus er vist med lys 
karnation, personerne omkring ham, hvoriblandt 
Johannes, er klædt i grønt, blåt, rødt og gyldent.
 epitafiet blev istandsat 1998. Det hang oprin-
delig på en pille i midtskibets nordside, men blev 
flyttet til pillen i korets nordside (jf. fig. 36f og 
183).713 1871 opsat på sin nuværende plads på 
nordvæggen i nordre korsarm (jf. fig. 73).
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datter (Hermansdatter), †21. sept. 1634, »hindis 
alders 35 aar«, som han var gift med i 11 år og to 
en halv måned, hvor de fik seks børn; 3) Inger 
Iensdatter (Jensdatter), †<13. febr. 1660>, »hindis 
alders <48> aar«, efter 11 år og fem måneders 
ægteskab, hvor de fik seks børn; hun levede <7> 
år som enke. Af indskriften fremgår, at epitafiet 
blev bekostet og opsat 1653 af Inger Jensdatter 
og afdødes børn (jf. alterstager s. 971, †gravsten 
nr. 47).714

 epitafium i bruskbarok udført af sandsten, 
hvidt (rosetter) og sort (storfelt og relieffer) mar-
mor samt kobber (indskriftplade), 303×155 cm, 
heraf måler storfeltet 84×67 cm. Indskrift med 
let fordybede, delvis sammenskrevne versaler. 

 10) (Fig. 207-08), 1653, over Niels Bosøn 
(Boesen), rådmand, †5. febr. 1653, 62 år og to 
måneder gammel, og hans tre hustruer, nemlig 
1) Anne Nielsdatter, †26. april 1622, »i hindis al-
ders 40 aar«, efter seks et halvt års ægteskab, hvor 
parret fik fem børn; 2) Sitzel (Sidsel) Hermands-

Fig. 207. epitafium nr. 10, 1653, over rådmand Niels 
Bosen (†1653) og hustruerne Anne Nielsdatter 
(†1622), Sidsel Hermansdatter (†1634) og Inger Jens-
datter (†1660) (s. 1079). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Sepulchral tablet no. 10, 1653, commemorating Alder-
man Niels Bosen (†1653) and his wives Anne Nielsdatter 
(†1622), Sidsel Hermansdatter (†1634) and Inger Jens-
datter (†1660).

Fig. 208. Relief af kvinderne ved graven samt medaljoner med afdødes initialer. Detalje af epitafium nr. 10 (s. 1079). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Relief of the Women at the Sepulchre and medallions with the initials of the deceased. Detail 
of sepulchral tablet no. 10.
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 11) (Fig. 209-11), 1654, med maleri muligvis 
malet af Hans Schütte, over Iens (Jens) Madt-
zon (Madsen), slotsskriver og rådmand, og hu-
stru Pernele (Pernille) otisdatter (ottosdatter), 
†16 , samt deres børn. Af indskriften fremgår, 
at parret lod tavlen opsætte over deres begravelse 
1654 (jf. †muret begravelse nr. 9).717

 Bruskbarokepitafium af anselig størrelse, udført 
af sandsten, sort (søjleskafter og topfelt) og hvidt 
(våbenskjolde og drueklaser) marmor samt kob-
ber (malerifeltet), 510×270 cm. Alle indskrifter er 
med fordybede, til dels sammenskrevne versaler. 
Storfeltet, med maleri, har form af en langstrakt 
ottekant flankeret af glatte søjler med korintiske 
kapitæler samt bruskede sidevinger med kerub-
hoveder. Det indrammes forneden og foroven 
af knækkede postament- og gesimsbjælker, der 
bærer konsoller med frifigurer af evangelisterne 
med deres respektive symbolvæsener, forneden 
Lukas tv. (højre hånd er brækket af) og Johannes, 
foroven Mattæus tv. og Markus. Hængestykket er 
formet som en stor bruskværkskartouche med 
nedhængende drueklaser samt tværovalt skriftfelt, 
der flankeres af engle, som holder muslingeskal-
ler med sæbeskum og pusterør i hænderne (fig. 
210); en allegori over livets forkrænkelighed.718 
over skriftfeltet er en maske og under dette to 
kerubhoveder samt frugter. Nederst en tværoval 
kartouche med to borgerlige våbenskjolde. Det 
venstre, Jens Madsens, har et kranium med knog-
ler, hvorover to sammenlagte hænder og tre-
blomsthjerte; som hjelmtegn treblomsthjerte. Det 
højre, hustruens, har et anker og som hjelmtegn 
tre tulipaner. Nederst er en konsol med løvema-
ske. topstykkets opbygning er en gentagelse af 
storstykkets omkring et skriftfelt med skriftsted 
(Job 19,25-27), hvorover en topgavl i form af en 
bruskværkskartouche, ligeledes med et skriftsted 
(Joh. 11,25), flankeret af to frifigurer af romer-
ske soldater. epitafiet krones af en konsol hvorpå 
en topfigur af Den opstandne Kristus. Såvel de 

Storfeltets tavle er formet som en langstrakt ot-
tekant og indsat i en profileret ramme, hvis in-
derside er prydet med rosetter. Feltet indram-
mes af bruskværk, der i siderne danner konsol-
ler for frifigurer af engle, der støtter hånden på 
den fremskudte hofte. Hængestykkets tværovale 
skriftfelt med oplysninger om epitafiets givere er 
indsat i en maskesmykket bruskværkskartouche, 
som forneden afsluttes af drueklaser. Storstykkets 
øvre ramme har reliefudsmykning i form af fire 
højovale medaljoner, indfattet i fælles laurbær-
krans (fig. 208). Medaljonerne viser fra venstre 
mod højre initialerne »NB« for Niels Boesen un-
der et firtal med korsprydet tværstreg, et timeglas 
samt initialerne »AND« for Anne Nielsdatter, et 
korslam og initialerne »C[!]HD« for Sidsel Her-
mansdatter og en fugl, formentlig en due (ho-
vedet er afbrækket) samt initialerne »IID« for 
Inger Jensdatter; under medaljonerne er påsat en 
kobberplade med tilhørende indskrift (jf. ndf.). 
topfeltet udgøres af en tværoval bruskværkskar-
touche med relief af Kvinderne ved graven og 
krones af en topfigur af Den opstandne Kristus 
(venstre hånd afbrækket).
 Rammeværket er sort- og brunstafferet med 
røde og grønne lasurer samt forgyldning. Figu-
rerne har naturlig karnation, og deres klæder er 
hvide med rød lasur og forgyldning. Indskrif-
terne er forgyldt. Gesimsens kobberplade er li-
geledes forgyldt og har indskrift med sortmalede 
versaler med en række opbyggelige vers: »Dv sa-
lige døde,/ hvil vden møde,/ Gvd dig forløste,/ 
mig oc saa trøste./ – Pinen fick ende,/ glaset 
Gvd vende,/ glæde dig sende/ for din elende./ 
– tolig dv lide/ angst oc qvide/ lenge noc hære/ 
nv har dv ære./ – Dv sørgende dve/ er snarlig 
at kve/ klag Gvd din elende,/ hand wed den at 
wende«.
 Af skiftet efter Niels Boesen fremgår, at der 
blev betalt 30 daler til »Contrafeiren for Sl. Niels 
Boesens epitaphiumet at stafere« samt 120 daler 
til »Bildhuggeren for epitaphiumet at giøre eff-
ter forteigning«.715 epitafiets farvelag blev istand-
sat 1996-97.
 oprindelig i søndre sideskib på den anden pille 
fra vest (jf. fig. 183).716 1871 opsat mod nordvæg-
gen i korets 1. fag, øst for vinduet.

Fig. 209. epitafium nr. 11, 1654, over slotsskriver og 
rådmand Jens Madsen og hustru Pernille ottosdatter 
(s. 1080). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Sepulchral 
tablet no. 11, 1654, commemorating the castle clerk and 
alderman Jens Madsen and his wife Pernille Ottosdatter.



1081ePItAFIeR oG MINDetAVLeR



1082 nyborg · vor frue kirke

Den ældste, Mads,719 med rødligt, lokket hår, har 
grå dragt med guldsøm over hvid skjorte med 
kniplingskantet og kvastprydet nedfaldskrave. I 
højre hånd holder han sin hat med guldbånd om 
pulden samt strudsefjer. Den yngste, otte,720 har 
kort, rødblondt hår, rosa barnekjole med knip-
lingskrave og holder en strudsefjersmykket hat 
af rødgylden brokade i venstre hånd.721 I højre 
side ses Pernille ottosdatter med kriget konehue, 
hvid, stivet krave og sort, kniplingsbesat kjole, 
der i halsen og ved håndleddene lader en hvid 
underklædning med grønne og gyldne borter 
synlig, svarende til Anna Pedersdatters dragt på 
epitafium nr. 9; desuden hvidt forklæde, armlæn-
ker af guld og koraller samt fingerringe. Foran 
hende er parrets syv døtre722 placeret i to ræk-
ker efter størrelse (fig. 182). Den ældste bærer en 
lille, perlebesat hue, sort brokadekjole med hvid, 
stivet krave, hvid underklædning med gyldne 
borter ved halsen og hvidt forklæde samt koral-
armbånd. De yngre søstre er klædt i kjoler af gråt, 
gyldent eller blomstret stof af forskelligt snit, alle 
med hvide gennemsigtige kraver, hvide forklæ-
der og armbånd af koraller eller perler. I hæn-
derne holder de forskellige genstande, bl.a. nel-
liker, blomsterkranse og rangler.723 Forrest ses et 
tidligt afdødt spædbarn i hvid ligdragt med røde 
sløjfer og en blomsterkrans på hovedet, liggende 
på en rosa pude. Baggrunden er udfyldt af sky-
formationer. I en lysåbning over personerne svæ-
ver tre engle, den forreste, i grøn kjortel, blæser i 
en basun, de to øvrige er nøgne og holder hver 
en laurbærkrans og et palmeblad over forældre-
nes hoveder.724 Maleriet er nært beslægtet med 
et epitafiemaleri i odense Skt. Knuds Kirke over 
thomas Brodersen Risbrich, udført 1651/52 og 
tilskrevet Hans Schütte (DK Odense 766 og fig. 
605). Fremhæves kan især gengivelsen af den lille 
dreng med fjerprydet hat i hånden, detaljer i klæ-
dedragten samt den svævende engel med krans 
og palmeblad, og de to malerier må formentlig 
henføres til samme maler. epitafiet blev istandsat 
1999.
 epitafiet hang oprindelig i midtskibets nord-
side på den anden pille fra vest (jf. fig. 36f og 
183).725 1871 opsat på sin nuværende plads på 
nordre korsarms østvæg (jf. fig. 73).

to soldater som Kristusfiguren mangler en hånd. 
Rammeværk, figurer og ornamentik er malet 
lyst grå, de vandrette profiler samt konsollerne 
er sort- og brunmarmorerede. Skriftfelterne har 
sort bund med forgyldte versaler. 
 Storfeltets maleri (fig. 211), olie på kobber, 
102×89 cm, viser ægteparret knælende i tre-
kvartprofil på rosa puder med deres i alt ti børn, 
alle fornemt klædt. Det gennemarbejdede og rigt 
detaljerede familieportræt er usigneret, men kan 
muligvis henføres til Hans Schütte (jf. ndf.). I 
venstre side ses Jens Madsen med grånende, skul-
derlangt hår og skæg, klædt i en sort, knapbe-
sat dragt med tilsvarende slag over hvid skjorte 
med kvastprydet nedfaldskrave. I højre hånd hol-
der han sin hat, i venstre et par handsker samt 
en rød nellike. Ved hans side ses to små sønner. 

Fig. 210. Putto med pusterør og skål med sæbeskum. 
Detalje af epitafium nr. 11 (s. 1080). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Putto with blowpipe and bowl of lather. 
Detail of sepulchral tablet no. 11.
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Fig. 211. Gruppeportræt af slotsskriver og rådmand Jens Madsen med familie, muligvis malet af Hans Schütte. 
Detalje af epitafium nr. 11 (s. 1082). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Group portrait of the castle clerk and alderman Jens 
Madsen with his family, possibly painted by Hans Schütte. Detail of sepulchral tablet no. 11.
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Fig. 212. Mindetavle nr. 12, o. 1656, over Peder thomassen (†1621) og borgmester 
Peder Nielsen Arndrup (†1653) samt deres hustru Gertrud Clausdatter (†1656) (s. 
1085). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial tablet no. 12, c. 1656, commemorating 
Peder Thomassen (†1621) and Mayor Peder Nielsen Arndrup (†1653) and their wife Ger-
trud Clausdatter (†1656).
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indskrifter med forgyldt fraktur på sort bund, for-
oven Luk. 9,30-31 og forneden 1 Kor. 2,2; på de 
lodrette rammestykker er spinkle blomster- og 
bladornamenter. Hængestykkets masker har i de 
åbne gab sammenskrevne initialer, tv. »IML« for 
Jacob Madsen730 Lerche, th. »KMDL«731 for Ka-
ren Nielsdatter;732 skriftfeltet har indskrift med 
forgyldt fraktur i form af en opbyggelig religiøs 
sentens samt oplysning om epitafiets stiftere.
 Storfeltets maleri, olie på træ, 148×114 cm, 
med signatur »H. Schütte F(ecit)« forneden tv. 
(fig. 348), viser en todelt fremstilling, øverst med 
Korsbæringen, nederst af det afdøde ægtepar
omgivet af talrige familiemedlemmer, antagelig 
parrets børn, svigerbørn og børnebørn.733 
 Fremstillingen af Korsbæringen er udført efter 
kobberstik af Paulus Pontius (1632) efter maleri 
af Rubens. Forgrundens bibelske personer er 
fremhævet med kapper i klare farver (rødt, blåt, 
rosa, grønt og gyldent), de romerske soldater i 
baggrunden bærer sort harnisk, hjelme med va-
jende rød-hvide fjer og holder en rød fane.
 Familien er placeret på et jordsmon med en-
kelte plantevækster, alle knælende på puder i 
grønne, røde og rosa nuancer med hænderne 
samlet i bøn. Ægteparret Jacob Lerche og Karen 
Nielsdatter ses formentlig placeret som nr. 3 og 4 
i bageste række fra venstre. Han er vist med sort 
kalot, hvorunder kraftige ørelokker stikker frem, 
og grånende skæg, klædt i sort, knappet dragt og 
hvid, nedfaldende krave samt kappe. Hun bærer 
hvid underhue og sort, kriget overhue, stivet kra-
ve, sort kjole over hvid underklædning samt hvidt 
forklæde. De mandlige familiemedlemmer er vist 
barhovedede med lokket hår i forskellige nuan-
cer og skæg af varierende længde, de gifte kvin-
delige medlemmer af familien bærer diminutive 
under- og overhuer samt stivede, hvide kraver. I 
venstre side ses to ægtepar: Bagest en præst i or-
nat og hans hustru,734 der holder et spædbarn i 
kjole af rosa brokade på armen, en usædvanlig 
fremstilling på et epitafiemaleri (fig. 215). Forrest 
en yngre mand i sort dragt med knapkantet slag 
hvorunder poset, hvid skjorte med kvastprydet 
nedfaldskrave;735 hans hustru har hvid under-
klædning med flæsede ærmer og sort, kniplings-
kantet kjole. I højre side ses yderligere fire æg-

 12) (Fig. 212), o. 1656, over Peder thomassøn 
(thomassen), †30. nov. 1621, »wdi Hans Alders 
45 Aar«, og Peder Nielsøn (Nielsen) Arndrvp 
(Arndrup), borgmester, †17. juni 1653, »wdi 
Hans Alders 58 Aar«, samt deres hustru Giertrvd 
(Gertrud) Clavsdaater (Clausdatter), †14. juni 
1656, »Wdi Hindes 66 Aars Alder«.726 efter per-
sonalia et opbyggeligt vers:

»Her ligge vore Beene oc Hvile Sig
siælen Lefver hoes Gvd evindelig

Vore Vandrings Dage Finge Snarlig ende
Betenck Det Samme Kand Dig oc Hende

oc Skick Dit Lefnet i Verden Saa
At Du Den ævige Glæde Kand Faa«.

Indskriften afsluttes med et skriftsted (Visd. 3,1-
3).
 Mindetavle af sort marmor, 148×85 cm, ind-
skrift med fordybede, forgyldte versaler. tavlen 
fandtes oprindelig på sydvæggen i korets 2. fag 
(jf. fig. 36h og 183). efter restaureringen 1870-71 
indmuret i sydsiden af korets 2. fag, øst for vinduet.
 13) (Fig. 213-16), 1656, med signeret portræt-
maleri af Hans Schütte og rammeværk tilskrevet 
odensebilledskæreren Anders Mortensen, over 
Jacob Lercke (Lerche), r(ådmand) og t(older), 
(†1658)727 og hustru Karen Nielsdatter (†1660).18 
Af indskriften fremgår, at ægteparret lod tavlen 
bekoste og opsætte 1656 (jf. †gravsten nr. 51, 
†muret begravelse nr. 18).728

 epitafium i bruskbarok, 435×300 cm, tilskrevet 
billedskæreren Anders Mortensen i odense729 (jf. 
(†)korgitter s. 984, prædikestol s. 989). Storfeltets 
maleri er indsat i en bred ramme med forskellige 
profiler; inderst en tunget bort, yderst tovsnoning 
i gennembrudt arbejde samt en bølgeliste; ram-
mens øvre hjørner bærer kugler. Feltet støttes af 
to engle, klædt i knælange kjortler. Hængestykket 
har form af en bruskværksramme med vrænge-
masker med vidtåbne gab og nedhængende drue-
klaser. topstykket er en gentagelse af storstykket 
med en retkantet, profileret ramme, støttet af 
småengle. Derover en rudimentær, brudt topgavl 
af bruskværk, hvorimellem en topfigur af Den 
opstandne Kristus stående på jordkloden. Ram-
meværket er stafferet med rød og grøn lasur samt 
forgyldning, figurerne har tilsvarende staffering 
og naturlig karnation. Storstykkets ramme bærer 
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Fig. 213. epitafium nr. 13, 1656, over rådmand og tolder Jacob Lerche og hustru Karen Nielsdatter (s. 1085). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Sepulchral tablet no. 13, 1656, commemorating the alderman and customs officer Jacob 
Lerche and his wife Karen Nielsdatter.
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Fig. 214. Korsbæringen; i forgrunden rådmand Jacob Lerche og familie. Malet af Hans Schütte. Detalje af epitafium 
nr. 13 (s. 1085). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Carrying of the Cross; in the foreground Alderman Jacob Lerche and 
family. Painted by Hans Schütte. Detail of sepulchral tablet no. 13.
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 Bemalingen blev istandsat 1990-91. 1996 fandt 
man på loftet en vinge, som viste sig at høre til 
den venstre engel. en tilsvarende vinge udførtes 
til den højre engel, og begge vinger blev derpå 
påsat.
 epitafiet hang oprindelig i Skt. Gertruds Kapel 
på pillen mellem 2. og 3. fag, vendt mod øst,737 
men blev 1751 flyttet til pillens modstående side i 
forbindelse med opsætningen af Rasmus Poulsen 
Boesens mindetavle (nr. 23) (jf. fig. 36h og 183).469 
1871 opsat på sin nuværende plads på søndre kors-
arms østvæg.
 14) (Fig. 217-19), efter 1660, over en unavn-
given præstefamilie, måske sognepræst i Nyborg 
Mads Pedersen Lerche og hans kreds. I hænge-
stykkets sekundære indskrift er de portrætterede 
fejlagtigt identificeret med kirkens sognepræst 

tepar.736 Mændene er placeret bagest med hvide 
nedfaldende kraver over sorte dragter, kvinderne 
forrest med sorte, kniplingskantede kjoler og 
hvide forklæder. For an Karen Nielsdatter ses et 
lille barn samt et spædbarn, begge i hvidt ligtøj 
med en bladkrans om hovedet. Foran ægteparrene 
er malet i alt otte børn, de ældste klædt som de 
voksne i hvidt og sort, de yngste i stærkt grønne 
og rosa kjoler med hvide kraver og tilhørende 
huer eller kyser.
 topfeltets maleri (fig. 216), ligeledes olie på 
træ, 44×68 cm, er formentlig som ovennævnte 
malet af Hans Schütte, men usigneret. Det vi-
ser Forklarelsen på bjerget. I en lysglorie midt 
i billedet ses den hvidklædte Kristus på bjerget, 
omgivet af Moses, Peter, Jakob, Johannes og elias, 
klædt i farverige kjortler.

Fig. 215. Kvinde med spædbarn på armen. Detalje af epitafium nr. 13 (s. 1085). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Woman with infant in her arms. Detail of sepulchral tablet no. 
13.
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Danmarks Kirker, Svendborg
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Ram meværket er gråmalet med sorte og hvide 
detaljer, figurerne er hvidmalede og hængestyk-
kets skriftfelt sortmalet. Den sekundære indskrift, 
med forgyldt fraktur, er påført 1918: <»Hans Han-
sen Frick Sognepræst/ til Nyborg 1720-1746 og 
Herredsprovst til/ Vinding Herred, født i Bergen 
Januar/ 1693 død i Nyborg 25de Maj 1746. Gift 
før/ ste Gang med else Margrethe Burenæa død/ 
1720 og anden Gang 1722 med Petronelle Hen/ 
riette Hjort født 1701 død 24de April 1777«>.739

 Storfeltets maleri (fig. 218), olie på træ, 
162×121 cm, viser et ægtepar omgivet af syv 
børn.740 Familien er placeret i en arkitektonisk 
kulisse med kraftige profilsmykkede piller og et 
flisegulv med røde og hvide fliser. Bortset fra de 
to mindste børn knæler personerne på røde pu-
der med hænderne samlet i bøn. I midten ses 
familiens mandlige overhoved med brunt hår og 
skæg, han er i præsteornat med sort kalot på ho-

Hans Hansen Frick (1693-1746), hans to hustru-
er og børn (jf. ndf.).738

 Barokepitafium af sandsten, 414×240 cm. Stor-
stykkets portrætmaleri flankeres af joniske pilastre 
foran tilsvarende koblede pilastre. Diminutive si-
devinger, formet som bruskværkskartoucher, dan-
ner postament for stående frifigurer med skulder-
langt hår, folderig klædedragt og bøger, antagelig 
apostle eller evangelister. Hængestykket udgøres 
af et tværovalt indskriftfelt mellem postamenter 
med diamantbosser, forneden afsluttet med drue-
klaser. Selve rammen er formet som en brusk-
værkskartouche, foroven med tre skjoldfelter i 
tilsvarende rammer (dog tomme), forneden med 
en fantasimaske. over en rigt profileret arkitrav, 
smykket med et kerubhoved, ses topstykket, dan-
net som en brudt volutgavl med et kartouche-
indrammet, højovalt midtled, kronet af en kugle. 
Gavlstumperne bærer ægformede ornamenter. 

Fig. 216. Forklarelsen på bjerget. Detalje af epitafium nr. 13 (s. 1088). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Trans-
figuration. Detail of sepulchral tablet no. 13.
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Fig. 217. epitafium nr. 14, efter 1660, muligvis over sognepræst Mads Pedersen Lerche og hans familie (s. 1088). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Sepulchral tablet no. 14, after 1660, possibly commemorating the incumbent Mads 
Pedersen Lerche and his family.
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Fig. 218. Familieportræt, muligvis af sognepræst Mads Pedersen Lerche og hans familie. Detalje af epitafium nr. 
14 (s. 1089). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Family portrait, possibly of the incumbent Mads Pedersen Lerche and his 
family. Detail of sepulchral tablet no. 14.
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Selve rammeværket, der repræsenterer den tid-
lige enevældebarok, om end med visse konser-
vative bruskværksdetaljer, har nærmeste paral-
leller i eksempler fra årtierne umiddelbart efter 
1660 (epitafierne over Jacob Matthiesen, o. 1660, 
i Århus Domkirke (DK Århus 708), Anna Hase-
bart og Peder Pedersen Lerche,743 1668, i odense 
Domkirke (DK Odense 770), Jørgen von Veelen, 
o. 1668, i Helsingør Skt. olai (DK Frborg 245) 
og Bendix Mese, o. 1688, i Holmens Kirke (DK 
KbhBy 133). Jf. også familieportrætterne på nr. 
11 og 13 samt på (†)epitafium nr. 3. Det status- 
og kvalitetsprægede gravminde må under alle 
omstændigheder være sat over et fremtrædende 
medlem af den fynske gejstlighed.
 Det er derfor fristende at henføre epitafiet til 
en af Fricks forgængere i embedet, nemlig Mads 
Pedersen Lerche (1610-60), sognepræst i Nyborg 
fra 1639, og dermed identificere de afbildede med 
denne, hans hustru, elisabeth Andersdatter Schef-
fer (1619-90), og dennes anden ægtemand siden 
1664, amtsskriver og ridefoged i Nyborg, siden 
præsident sammesteds og derpå politimester i 
København, Claus Rasch (1639-1705), her måske 
gengivet over for sin hustru (jf. også gravsten nr. 
20).744 Den fremhævede placering af Rasch kan 
bestyrke tolkningen. Mads Pedersen Lerches tre 
sønner, Peder (*1642), Anders (*o. 1647) og Kor-
nelius (*1650), kan i givet fald være vist i bille-
dets venstre halvdel, mens datteren Sidsel (*1648) 
står til højre for moderen.745 Identiteten af de to 
småbørn er dog uvis. Som anført i Pontoppidans 
Danske Atlas fandtes der tidligere et epitafium 
i kirken (†epitafium nr. 5) over Mads Pedersen 
Lerche, hans hustru og dennes anden ægtemand; 
dette dog med portrætter malet på kobber, ikke på 
træ, ligesom det er anført, at Raschs anden hustru 
siden 1695, Anna Margrethe Lorentzen (†1710), 
var gengivet herpå.746 Disse udsagn er i modstrid 
med det her beskrevne epitafium, medmindre 
Pontoppidan har taget fejl af materialet og tilsva-
rende fejlidentificeret Lerches datter som Claus 
Raschs anden hustru.747 Det kan dog på den an-
den side ikke helt udelukkes, at Mads Pedersen 
Lerche og hans hustru yderligere var gengivet på 
et yngre monument, opsat af Claus Rasch efter 
1694 (jf. †epitafium nr. 7).

vedet. Ved hans højre side ses fire yngre mænd 
eller drenge, placeret efter alder. Personen nær-
mest den præsteklædte træder særlig frem, idet 
hans højre skulder overlapper den næstfølgende 
i rækken. I modsætning til de øvrige bærer han 
en sort kalot på hovedet, i datiden en hovedbe-
klædning, der anvendtes både af præster og læg-
folk (jf. også nr. 13 og *(†)epitafium nr. 2). Alle 
har skulderlangt, lokket hår og de to ældste et 
smalt overskæg, samtlige bærer ensartede, sorte 
dragter med hvide, nedfaldende kraver og po-
sede underærmer. I forgrunden til venstre ligger 
et afdødt spædbarn i ligtøj med røde sløjfer på 
en hvid pude med guldbesætning. I portrættets 
højre side ses den præsteklædtes hustru og for-
mentlig en voksen, ugift datter; hustruen bærer 
hvid underhue og sort, bådformet overhue, mens 
den ugifte datters rødgyldne, tilbagestrøgne hår 
er utildækket. Begge er klædt i udringede, sorte 
kjoler med hvide, gennemsigtige kraver, der hos 
den yngre kvinde er særlig smykket med en bred 
kniplingsbort, posede underærmer og forklæder 
af let, hvidt stof. De to kvinder har guldkæder 
om halsen og armringe af guld og koral. For-
an dem står en lille pige (fig. 219), der er særlig 
prægtigt klædt i en lys brokadekjole, rigt møn-
stret i rødt og brunt med blomster og blade og 
med en kniplingskantet krave som sin storesø-
ster. også hun bærer guldkæde og koralarmbånd 
og har på hovedet en brokadekyse med rød fjer-
besætning. I en lysåbning i skyerne over familien 
svæver fem englebørn, de to med laurbærkranse, 
der holdes over epitafiets præsteklædte hoved-
person, mens de andre har palmeblade og en 
krans med hvide blomster.
 At dømme efter klædedragterne og epitafi-
ets almindelige stilpræg må det være udført i 
1600-tallets tredje fjerdedel (jf. ndf.), hvilket 
udelukker identifikationen med de i den se-
kundære indskrift anførte personer. Her omtales 
sognepræst i Nyborg, Hans Hansen Frick (1693-
1746, sognepræst i Nyborg fra 1729) og hans 
to hustruer, else Margrethe Burenæus (†1720) 
og Petronelle Henriette Hjort (1701-77).741 til-
skrivningen til den væsentlig yngre personkreds 
ses tidligst hos Crone, der noterede, at epitafiet 
på hans tid stod ‘aldeles blottet for indskrift’.742 
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Fig. 219. Portræt af en lille pige. Detalje af epitafium nr. 14 (s. 1092). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Portrait of a 
little girl. Detail of sepulchral tablet no. 14.
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Fig. 220. Mindetavle nr. 15, o. 1662, over Peder Jensen (†1638), ridefoged på ellensborg Christen 
Jacobsen (†1645) og deres hustru Anne Sonnesdatter (†1662) (s. 1094). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Memorial tablet no. 15, c. 1662, commemorating Peder Jensen (†1638), the bailiff at Ellensborg Christen Jacobsen 
(†1645) and their wife Anne Sonnesdatter (†1662).

 1878 fik maler P. Lind betaling for at rense og 
male epitafiet,84 og 1918 blev indskriften tilføjet (jf. 
note 739). Det blev istandsat 1991, hvor to tvær-
revler af jern, der var fastgjort med skruer på bagsi-
den af maleriet, blev fjernet, og farvelaget repareret.

 epitafiet hang på den vestligste pille i midtskibets 
nordside (jf. fig. 36f og 183).748 1871 blev det flyttet 
til sin nuværende plads på tårnrummets vestvæg.
 15) (Fig. 220), o. 1662, over Peder Iensøn (Jen-
sen), †11. febr. 1638, »vdi hans alders 44 aar«, 
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Fig. 221. Mindetavle nr. 16, o. 1664, over kaptajn Johan Beckman von Aderndorf (†1664) og hustru 
Maria Qvehrenheims (s. 1096). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 16, c. 1664, com-
memorating Captain Johan Beckman von Aderndorf (†1664) and his wife Maria Qvehrenheims.

og Christen Iacobsøn (Jacobsen), ridefoged på 
Ælensborg (ellensborg (dvs. Holckenhavn)), †9. 
febr. 1645, »vdi hans alders 33 aar«, samt deres 
fælles hustru, Anne Zones daatter (Sonnesdatter), 
†20. aug. 1662, »vdi hendis alders 56 aar«.749

 Mindetavle af sort marmor, 102×80 cm, ind-
skrift med fordybede, delvis sammenskrevne, 
forgyldte versaler. tavlen var oprindelig opsat 
vestligst på sydvæggen i Skt. Gertruds Kapel (jf. 
fig. 36h og 183).750 1871 blev den indmuret på 
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 17) (Fig. 223), 1688, over Hans Mule Clausen, 
mag(ister), †1692, »udi hans alders 73 aar«, sogne-
præst i 32 år, provst i Vindinge Hrd. i  år, med 
sine to hustruer, ellen Christensdatter, datter af 
kgl. hofprædikant, doct(or) Christen If[!]ns sen 
(Jensen), †15. nov. 1681, 52 år gammel, efter 28 
års ægteskab, hvor parret fik tre sønner og to 
døtre; endvidere Christentze Backer, enke efter 
Hans Horneman i Nested (Næstved),753 †<1. 
aug. 1698>, »i hendes alders <62> aar«, efter otte 
års ægteskab ‘uden livsfrugt’. Af indskriften frem-
går, at epitafiet blev opsat 1688 (jf. †alterskranke 
nr. 2, †muret begravelse nr. 3).754

 Mindetavle af rødbrunt marmor, 138×85 cm, 
indskrift med malede, okkergule (oprindelig for-
gyldte) versaler. oprindelig i koret nord for alteret 
over Hans Mules begravelse (†muret begravelse nr. 
3) (jf. fig. 36f og 183).755 1871 blev tavlen indmuret 
i nordsiden af korets 2. fag, øst for vinduet.
 18) (Fig. 224), o. 1692, over Peder Lauritzøn 
(Lauritsen), »Gudtz oerds med tienere« (d.e. ka-
pellan) i 24 år, †1692, »i hans alders 63 aar«, og 

sin nuværende plads i søndre sideskibs 1. fag, øst 
for vinduet (jf. fig. 50).
 16) (Fig. 221), o. 1664, over Iohan (Johan) 
Beckman von Aderndorf, »Capitehn vber ei-
ne Compagnie avsgeschribene Følcker von der 
Fvnschen Schwaderon« (kaptajn for et kompagni 
udskrevne folk fra den fynske eskadron), *1606, 
†25. aug. 1664, »seines Alters 58 Iahr vndt 4 
Monaht«, begravet 2. sept. s.å., og hustru Maria 
Qvehrenheims, *1608 i Wehst Fahlen (Westfa-
len) zv Finsbech, †16 ,  år gammel. Parret 
blev gift 1636 og levede sammen 32[!] år og ni 
uger.751

 ottekantet mindetavle af sort marmor, 105×84 
cm, tysk indskrift med fordybede, gulbrune (op-
rindelig forgyldte) versaler. Stenen har forneden 
et fordybet, rektangulært felt med relief af ægte-
parrets to våbenskjolde (fig. 222), hvorpå spor af 
rød farve og forgyldning. oprindelig ophængt på 
vestvæggen i Skt. Gertruds Kapel (jf. fig. 36g og 
183).752 1871 indmuret i søndre sideskibs 4. fag, 
vest for vinduet (jf. fig. 112).

Fig. 222. Våbenskjolde for kaptajn Johan Beckman von Aderndorf og hustru Maria Qvehrenheims. Detalje af min-
detavle nr. 16 (s. 1096). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Coats of arms of Captain Johan Beckman von Aderndorf and his 
wife Maria Qvehrenheims. Detail of memorial tablet no. 16.
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Fig. 223. Mindetavle nr. 17, 1688, over sognepræst og provst Hans Mule Clausen (†1692) 
og hans to hustruer ellen Christensdatter (†1681) og Christentze Backer (†1698) (s. 1096). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial tablet no. 17, 1688, commemorating the incumbent 
and dean Hans Mule Clausen (†1692) and his two wives Ellen Christensdatter (†1681) and 
Christentze Backer (†1698).
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Fig. 224. Mindetavle nr. 18, o. 1692, over kapellan Peder 
Lauritsen (†1692) og hustru Kirstina Laura (†1693) (s. 
1097). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet 
no. 18, c. 1692, commemorating the curate Peder Lauritsen 
(†1692) and his wife Kirstina Laura.

der var velsignet med fem sønner og fem døtre. Af 
indskriften fremgår, at epitafiet blev opsat 1694 (jf. 
lysekrone nr. 3, †jordfæstebegravelse nr. 1).
 Mindetavle af sort marmor, 128×68 cm. Ind-
skrift med malede, okkergule (oprindelig for-
gyldte) versaler. tavlen hang oprindelig i midt-
skibet på pillen ved prædikestolen (jf. fig. 183).757 
Ved restaureringen 1870-71 blev den indmuret i 
nordre sideskibs 1. fag, øst for vinduet.
 20) (Fig. 226), o. 1699. »Saa Hastig Som en 
Raae Saa Fast Som Fvglen Flø/ ier Som Sandet 
Hastelig Sit timeglas Vdpløier/ Saa Hastig Løber 
Bort, Vor Leve tiid og Aar/ Det Viidner Disse 
Som, Her Neden under Staar«: Jørgen tho-
masen Brvn (Bruun), *1651 i København, blev 
1679 kontrollør ved Nyborg toldsted og 1702 
desuden toldinspektør ved strømtolden i Store-
bælt, †<15. juni 1733>, »Vdi Hans Alders <81> 
Aar«, med sin første hustru, Anna Søfrensdatter 
(Sørensdatter), * i Nyborg, †14. febr. 1699, »i 
Hendis Alders 45 Aar«, efter 19 års ægteskab, der 
var velsignet med en søn, og sin anden hustru, 
Anna Margaretha Friis, * i Vindinge præstegård, 
†<24. jan.> 17<45>, »udi Hendis Alders <69> 
Aar«, efter <34> års ægteskab, hvor de fik <syv> 
sønner og <to> døtre (jf. †glasmaleri(?) nr. 10, 
sygesæt nr. 1, †dørfløj nr. 2, †muret begravelse nr. 
17). under indskriften et opbyggeligt vers:

»tenck Læser tenck, At og Saa Du
Skal Bliue Støu, Som Jeg er Nu
thi Ieg og Før Har Veret Dig
I Førlighed, og Styrcke Liig«.

Mindetavle af marmor, 127×84 cm, brunmalet 
med indskrift med malede forgyldte versaler. I 
hjørnerne liljeornamenter og under indskriften 
en putto, der hviler venstre arm på et kranium 
på krydslagte knogler og i højre hånd holder et 
timeglas (fig. 227); alt udført med sølvfarve.
 oprindelig hang tavlen på sydvæggen i Skt. 
Gertruds Kapels 1. fag (jf. fig. 36h og 183).758 
1871 blev den indmuret i sydvæggen i søndre 
korsarm, øst for vinduerne.
 21) (Fig. 228), o. 1723. »I Iordens Mørche Vraa 
og Needen Afdelt Boelig/ Nv Hviler Sødelig Fra 
Modgangs Anstød Roelig«: Peder Søfrensøn (Sø-
rensen), rådmand i ti år, borgmester i 25 år, fattig-

hustru Kirstina Laura, †1693, »i hindis alders 44 
aar«. Parret var gift i 19 år og fik fire børn (jf. 
†gravsten nr. 62).
 Mindetavle af gråbrunt marmor, 134×80 cm. 
Indskrift med malede, okkergule (oprindelig for-
gyldte) versaler. oprindelig indmuret i det nord-
ligste sideskibs 1. fag (jf. fig. 183). Ved restaurerin-
gen 1870-71 flyttet til nordre sideskibs 4. fag, vest 
for vinduet.756

 19) (Fig. 225), 1694, over Søfren (Søren) tho-
masøn (thomasen), råd- og handelsmand, †20. 
dec. 1669, »udi hans alders 56 aar«, og hustru Ka-
ren Pedersdatter, †<31. okt. 1702>, »udi hindis 
alders <73> aar«, efter 22 år og 14 ugers ægteskab, 
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Fig. 225. Mindetavle nr. 19, 1694, over råd- og handelsmand Søren thomasen 
(†1669) og hustru Karen Pedersdatter (†1702) (s. 1098). Foto Arnold Mikkel-
sen 2013. – Memorial tablet no. 19, 1694, commemorating the alderman and merchant 
Søren Thomasen (†1669) and his wife Karen Pedersdatter (†1702).
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Fig. 226. Mindetavle nr. 20, o. 1699, over toldinspektør Jørgen thomasen Bruun (†1733) og 
hustruerne Anna Sørensdatter (†1699) og Anna Margaretha Friis (†1745) (s. 1098). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 20, c. 1699, commemorating customs inspector Jørgen Thomasen 
Bruun (†1733) and his wives Anna Sørensdatter (†1699) and Anna Margaretha Friis (†1745).
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Fig. 227. Putto med forkrænkelighedssymboler. Detalje af mindetavle nr. 20 (s. 1098). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Putto with Vanitas symbols. Detail of memorial tablet no. 20.

forstander i 19 år samt negotiant (handelsmand), * 
i Nyborg, †20. dec. 1723, »i Hans Alders 76 Aar«. 
Desuden hans første hustru, Maren Nielsdaatter 
(Nielsdatter), * i Nyborg, †3. maj 1695, »i Sit Al-
ders 30 Aar«, efter 13 års ægteskab, der var velsignet 
med tre sønner og fire døtre, og hans anden hu-
stru, Maria Kirstine Borchenfeldt, * i Middelfart, 
†17 , »i Hindes Alders  Aar«, uden livsarvin-
ger, efter 21 års ægteskab og  års enkestand (jf. 
†glasmaleri(?) nr. 9, †dørfløj nr. 2, lysekrone nr. 4, 
†muret begravelse nr. 16). efter personalia et vers:

»Gud Som Paa Jorden hen Dem samlede i Naade
og schiuler Deris Æren i grafuen Vden Waade

Hand hisset Sa(?)mle759 dem i æuig Fryd og Fred
og Krone Den(n)em Med, Af Naade sallighed«.

Mindetavle af marmor, 130×76 cm, sortmalet, 
med indskrift med malede forgyldte versaler og 
kursiv. I hjørnerne liljeornamenter, under ind-
skriften to krydslagte palmegrene, malet med sølv. 
 oprindelig hang tavlen på østvæggen i Skt. 
Gertruds Kapel (jf. fig. 183).760 1871 blev den 
indmuret i sydsiden af korets 2. fag, vest for vin-
duet (jf. fig. 50).

 22) (Fig. 229), o. 1745. »Denne Steen er opsat, til 
en Lovlig Amindelse For Alle efterkom(m)erne 
om de salige Guds Børen som ere I dette Be-
gravelse sted Her neder under Nedsatte Nem-
lig«: Anders Larsen, rådmand og borgmester, 
†13. april 1745, »i sin alders 69 aar«, og hans 
to hustruer, Anna elisabet Kirstine Rosenberg, 
datter af borgmester i Nyborg thønne (tønne) 
Madsøn (Madsen) Rosenberg, †23. juli 1727, »i 
sin alders 49 aar«, og Cicilia Friborg, datter af 
Niels Friborg, sognepræst i Hundsbye (Hun-
seby) i Laaland (Lolland), †<27. juni> 1<762>. 
Indskriften afsluttes med at fastslå, at begravel-
sen tilhører familien »til ævig tiid til arf og eye, 
uden nogen aarlig afgift der af til kirken at give« 
(jf. †skriftestol nr. 3, †lukket stol nr. 2, †muret 
begravelse nr. 13).
 Mindetavle af marmor, 127×78 cm, sortma-
let med indskrift med malede, forgyldte versaler, 
navne dog med kursiverede versaler. Nederst et 
forkrænkelighedssymbol i form af et kranium 
med kornaks voksende ud gennem øjenhuler og 
næseåbning, udført med sølvfarve (fig. 350). tav-
len fandtes oprindelig på nordvæggen i korets 2. 
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Fig. 228. Mindetavle nr. 21, o. 1723, over borgmester, fattigforstander og handels-
mand Peder Sørensen (†1723), og hustruerne Maren Nielsdatter (†1695) og Maria 
Kirstine Borchenfeldt (s. 1098). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial tablet no. 21, 
c. 1723, commemorating the mayor, poor house superintendent and merchant Peder Sørensen 
(†1723), and his wives Maren Nielsdatter (†1695) and Maria Kirstine Borchenfeldt.
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Fig. 229. Mindetavle nr. 22, o. 1745, over borgmester Anders Larsen (†1745) og hans 
to hustruer, Anna elisabet Kirstine Rosenberg (†1727) og Cicilia Friborg (†1762) (s. 
1101). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial tablet no. 22, c. 1745, commemorating 
Mayor Anders Larsen (†1745) and his two wives Anna Elisabet Kirstine Rosenberg (†1727) 
and Cicilia Friborg (†1762).
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Fig. 230. Mindetavle nr. 23, 1748, over kammerråd og tolder Rasmus Poulsen Boesen 
(†1757), hans første hustru, Karen Hansdatter Wiborg (†1706) og parrets to døtre Anna 
Margrethe Rasmusdatter Boesen og Bodil Rasmusdatter Boesen, samt hans anden 
hustru, Gyde Hansdatter With (†1731) (s. 1105). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memo-
rial tablet no. 23, 1748, commemorating the counsellor and customs officer Rasmus Poulsen 
Boesen (†1757), his first wife Karen Hansdatter Wiborg (†1706 ) and their two daughters 
Anna Margrethe Rasmusdatter Boesen and Bodil Rasmusdatter Boesen, as well as his second 
wife Gyde Hansdatter With (†1731).
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*1) (Fig. 232-36), 1628, over <Peder Nielsen, tol-
der og borgmester i 25 år, †12. sept. 1638 »i sit 56 
aar«, og hustru Sidtzel (Sidsel) Knvtzdater (Knuds-
datter) (jf. epitafium nr. 4), †24. april 1648 »i sit 74 
aar«>. Af indskriftens første del fremgår, at parret 
lod epitafiet bekoste og staffere 1628, ‘dem og de-
res venner til ære og kirken til beprydelse’, og at 
det blev opsat over deres begravelse (jf. s. 1161).765 
Indskriftens anden del, der er sekundært tilføjet, 
omfatter personalia (jf. †dåbsfad s. 974, lysekrone 
nr. 2, klokke nr. 4, gravsten nr. 13, *kisteplader nr. 
1-2). epitafiet, der blev nedtaget ved restaurerin-
gen 1971-72, opbevares i dag adskilt i mange styk-
ker på to forskellige lokaliteter ved kirken (jf. ndf.).

fag (jf. fig. 183).761 1871 indmuret i nordre side-
skibs vestvæg, nord for vinduet.
 23) (Fig. 230), 1751,469 over Rasmus Povelsøn 
(Poulsen) Boson (Boesen), kammerråd, tolder 
i Nyborg og ved strømtolden i Storebælt i 51 
år, *13. april 1668 i Svendborg, †<17. aug.> 
17<57>, og hans første hustru, Karen Hansda-
atter (Hansdatter) Wiborg, *8. juli 1684, †17. 
juli 1706, efter 6¾ års ægteskab, i hvilket de fik 
sønnen Povel (Poul) Rasmussøn (Rasmussen) 
Boson (Boesen) og døtrene Anna Margrethe 
Rasmusdaatter (Rasmusdatter) Boson (Boesen) 
og Bodild (Bodil) Rasmusdaatter (Rasmusdat-
ter) Boson (Boesen); de to sidstnævnte ligele-
des hvilende her. endvidere hans anden hustru, 
Gyde Hansdaatter (Hansdatter) With, *20. dec. 
1673, †12. marts 1731 efter 22½ års ægteskab. 
efter personalia ejerindskrift, hvoraf fremgår, at 
kirken ‘til evig tid’ skal nyde 10 slettedaler år-
ligt af en gård i Avnslev mod at holde familiens 
begravelse ved lige.762 (Jf. †lukket stol s. 1005, 
†dørfløj nr. 2, gravsten nr. 21, †muret begravelse 
nr. 18).
 Mindetavle af sort marmor, 126×82 cm, ind-
skrift med fordybede, forgyldte versaler. tavlen 
hang oprindelig på sydvæggen i Skt. Gertruds 
Kapels 2. fag (jf. fig. 36h og 183).763 1871 blev 
den indmuret vestligst på samme mur (jf. fig. 72).
 24) (Fig. 231), 1797, over Johan Baltazar Rief-
festhal, *1725 i Rade ved Bremen, †1789, og 
hustru Karen Braadt, *1729 i Faaborg, †1796. Af 
indskriften fremgår, at epitafiet var opsat 1797 af 
parrets seks, taknemmelige børn (jf. †lukket stol 
nr. 3, †muret begravelse nr. 20).
 Mindetavle af sort marmor, 69×40 cm, indskrift 
med fordybet, forgyldt kursiv. tavlen var oprin-
delig indrammet af profilerede gesimser foroven 
og forneden og kronet af en vase (jf. fig. 36h). 
1797/98 betalte apoteker Rieffestahl 40 rigsdaler 
for at få plads til sine afdøde forældres epitafium 
i Skt. Gertruds Kapel, hvor det blev ophængt i 
sydvesthjørnet (jf. fig. 36h-i og 183).764 1871 blev 
indskrifttavlen indmuret i søndre sideskibs vest-
væg, syd for vinduet, mens indramningen (‘fem 
marmor af forskellige størrelser, der før har hørt 
til et epitafium’) blev opbevaret i et pakhus og 
solgt 1874.18

Fig. 231. Mindetavle nr. 24, 1797, over Johan Baltazar 
Rieffesthal (†1789) og hustru Karen Braadt (†1796) 
(s. 1105). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial 
tablet no. 24, 1797, commemorating Johan Baltazar Rief-
festhal (†1789) and his wife Karen Braadt (†1796).
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kets maleri var indsat i en smal, profileret ramme 
og flankeredes af søjler med korintiske kapitæler 
og prydbælter hvorpå kartoucher med bosser, 
hvilende på søjlepostamenter, der på forsiden 
havde reliefhoveder, på siderne ovale bosser. Si-
devingerne havde form af konsoller hvorpå fri-
figurer af to bibelske figurer, antagelig profeter 
eller apostle. under en forkrøppet gesims var 
hængestykket udformet som en stor bruskværks-
kartouche omkring et tværrektangulært skriftfelt 
med indskrift med fordybede, delvis sammen-

Fig. 232. *(†)epitafium nr. 1, 1628, over borgmester og 
tolder Peder Nielsen (†1638) og hustru Sidsel Knuds-
datter (†1648) (s. 1105). Foto Marinus Andersen 1971. 
– *(†)Sepulchral tablet no. 1, 1628, comme mo rating the 
mayor and customs officer Peder Nielsen (†1638) and his 
wife Sidsel Knudsdatter (†1648).

Fig. 233-34. to profeter eller apostle, der har flankeret storstykket på *(†)epitafium nr. 1 (s. 1105). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Two prophets or apostles which once flanked the main section of *(†)sepulchral tablet no. 1.

 Det var arkitektonisk opbygget, udført af sand-
sten, marmor (søjleskafter og hængestykkets skrift-
felt) samt tin (malerifeltet) i bruskbarok med må-
lene 390×214 cm; beslægtet med nr. 6. Storstyk-
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kelse, forneden Peder Nielsen med familie, knæ-
lende i bøn på et flisegulv foran en lav kvadermur.
 Fremstillingen af Lazarus’ opvækkelse er ud-
ført efter kobberstik af Jan Muller efter maleri 
af Abraham Bloemaerts; dog er originalmaleriets 
meget dominerende mandsskikkelser med ud-
strakte arme udeladt på Nyborgepitafiet.766 Midt 
i billedet ses Lazarus halvt liggende, nøgen bort-
set fra det hvide ligklæde. over ham står Kristus 
i rød kjortel og blå kappe med højre hånd løftet 
i velsignelse; omkring dem talrige personer, ho-
vedsagelig klædt i rødt, gyldent og grønt.
 I maleriets venstre side ses Peder Nielsen med 
brunt hår og skæg, samt tre lyshårede sønner,767 
alle sortklædte med hvid pibekrave. I højre side 
Sidsel Knudsdatter samt en stor datter.768 De har 
begge hvid krave og forklæde over sort bluse og 
kappe. Moderen bærer kriget konehue, datteren 
jomfrukrone.769

 oprindelig hang epitafiet i midtskibets syd-
side på pillen nærmest koret (jf. fig. 183).770 1871 
blev det opsat på vestvæggen under orglet, nord 
for døren (jf. fig. 89), hvorfra det blev nedtaget 
i forbindelse med restaureringen 1971-72. I dag 
opbevares de to bibelske figurer på vingede kon-

skrevne versaler, flankeret af vingede, havfrue-
lignende fantasivæsener. under skriftfeltet var et 
reliefhoved og derunder en mindre kartouche, 
ophængt i bånd og støttet på en konsol, hvori 
to skjolde, det venstre med initialerne »PN« for 
Peder Nielsen og derunder de samme bogstaver 
sammenskrevet, det højre med Jesumonogram 
og initialerne »SKD« for Sidsel Knudsdatter. Al-
lernederst et kerubhoved. Krongesimsen, hvorpå 
et skriftsted med vistnok fordybede versaler (Joh. 
5,25) bar en brudt topgavl med en bruskværks-
indrammet medaljon, som oprindelig afsluttedes 
af en konsol med en topfigur; på gavlstumperne 
var kvindefigurer, den venstre hvilende på albu-
en, den højre siddende.
 Rammeværkets formentlig oprindelige staffe-
ring er lysegrå med forgyldte detaljer, figurerne 
har endvidere rødt på læber og kinder samt brune 
øjenbryn. Gravskriften er forgyldt; de malede ind-
skrifter i form af skriftsteder er ligeledes gyldne 
på sort bund; på den nedre gesims Job 19,25 samt 
årstallet for monumentets opsættelse: »1628«, på 
topgavlens medaljon Joh. 11,25, alt med fraktur.
 Storfeltets maleri (fig. 236), 121×116 cm, olie 
på tin, er todelt og viser foroven Lazarus’ opvæk-

Fig. 235. Hængestykke fra *(†)epitafium nr. 1 (s. 1105). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pendant from *(†)sepulchral 
tablet no. 1.
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vet i kælderen under en bagbygning til Kors-
brødregården; det gælder bl.a. gavlstykkerne med 
tilhørende figurer og medaljon med skriftsted, 
krongesimsen, den nedre gesims og søjlernes 
prydbælter (jf. fig. 349). Maleriet med Lazarus’ 

soller, som har flankeret storstykket, stående op 
ad væggen i præstegårdens kælder sammen med 
hængestykket, dog uden den nederste kartouche 
med de afdødes skjolde (fig. 233-35). Mindre 
dele af rammeværket opbevares i en skakt i gul-

Fig. 236. Lazarus’ opvækkelse; i forgrunden borgmester Peder Nielsen og familie. Detalje af *(†)epitafium nr. 1 (s. 
1108). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The Raising of Lazarus; in the foreground Mayor Peder Nielsen and his family. 
Detail of *(†)sepulchral tablet no. 1.
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pitur nr. 2, (†)gravsten nr. 13, †muret begravelse 
nr. 1). epitafiet blev nedtaget ved restaureringen 
1971-72 og opbevares i dag adskilt i flere enkelt-
dele sammen med nr. *(†)1 (jf. også ndf.). 
 epitafium i bruskbarok af sandsten og kobber 
(storfeltet), 390×200 cm. Indskrift med reliefver-
saler. Storstykkets tværovale portrætmaleri flan-
keredes af to udadsvajende englefigurer og var 
indrammet af forskellige bruskværkskartoucher; 
inderst en laurbærkrans. Foroven og forneden 
dannede to vandrette profilled overgang til hen-
holdsvis hænge- og topstykke. Hængestykket 
omfattede en tværrektangulær indskrifttavle med 
tekst om epitafiets stiftere, indrammet af viltert 
bruskværksornamentik, forneden var to skjolde, 
det venstre med initialerne »KBS« for Knud 
Bjørnsen samt relief af en bjørn, der stod på bag-
benene op ad et træ, det højre var todelt med 

opvækkelse og de afdødes portrætter står op ad 
væggen i kælderen under Korsbrødregården.
 *2) (Fig. 237-41), opsat 1653 som indhugget 
på hængestykket, over Knud Biørnsøn (Bjørnsen) 
(†1654) og hustru Mette Clavsdaatter (Clausdat-
ter) (Walter) (†1669).771 Portrætmaleriet, der kan 
være fuldført efter 1655, er tilskrevet Hans Schüt-
te. Af gravskriften fremgår endvidere, at parret lod 
epitafiet udføre »Gvd til ære kircken til zirat den-
nem sielf oc deris wenner til en evig ihvkommel-
se« (jf. †gulv s. 938, prædikestol s. 989, †orgelpul-

Fig. 237. *(†)epitafium nr. 2, 1653, over rådmand 
Knud Bjørnsen (†1654) og hustru Mette Clausdatter 
(†1669) (s. 1111). Foto Marinus Andersen 1971. – *(†)
Sepulchral tablet no. 2, 1653, commemorating Alderman 
Knud Bjørnsen (†1654) and his wife Mette Clausdatter 
(†1669).

Fig. 238-39. englefigurer fra *(†)epitafium nr. 2 (s. 1111). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Angel figures from 
*(†)sepulchral tablet no. 2.
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maleriet viser epitafiets stiftere, Knud Bjørnsen 
(o. 1593-1654) og Mette Clausdatter (1610-69) 
samt antagelig hans første hustru, Gertrud Jens-
datter (†før 1645),775 hvis initialer fandtes hugget 
på rammeværket sammen med Mette Clausdat-
ters. til personkredsen, der vel ligeledes er por-
trætteret, må også regnes Mette Clausdatters an-
den ægtemand (siden 1655), borgmester Laurids 
Jørgensen (o. 1610-81).776 Dette forudsætter, at 
storstykkets maleri er udført efter selve indskrift-
tavlens datering, eller at han er tilføjet maleriet 
kort efter opsætningen. Den yngre mand i ven-
stre side kan være Knud Bjørnsen og Gertrud 
Jensdatters søn, Bjørn Knudsen (†1679).777

 Formentlig kan den ældre mand med tilbage-
redt, mørkt hår og gråsprængt skæg, iklædt sort 
dragt med hvid krave, identificeres med den ca. 
63-årige Knud Bjørnsen; han er iklædt sort dragt 
med smal hvid krave. Bag hans venstre skulder ses 
en kvinde med gennemsigtig underhue og sort 
overhue, hvid krave og sort dragt, antagelig hans 
første hustru, Gertrud Jensdatter. tilsvarende må 
kvinden i maleriets højre side med transparent 
underhue og sort hue, udringet sort kjole med 
hvid, gennemsigtig krave, tilsvarende underklæd-
ning med gyldne borter samt forklæde, sandsyn-
ligvis identificeres med Mette Clausdatter. om 

bogstaverne »GID« for Knud Bjørnsens første 
hustru, Gertrud Jensdatter,772 samt Jesumono-
gram foroven, forneden initialerne »MCD« for 
hans anden hustru, Mette Clausdatter, samt en 
kvist med egeløv og agern. Som afslutning en 
løvehovedsmykket konsol. topstykket omfattede 
en rektangulær indskrifttavle, hvorpå et skriftsted 
(Matt. 25,13), flankeret af putti stående på brusk-
værk. Øverst en topgavl, dannet af bruskværk, 
som uden tvivl har båret en †topfigur. Rester af 
den antagelig oprindelige staffering, der endnu 
delvis kan ses på de bevarede led, omfatter ud 
over rig forgyldning rød, grøn og gylden lasur på 
laurbærkransen, mens englene har rødt på læber 
og kinder, blå øjne og brune øjenbryn. tidligere 
anedes, at englenes klæder var hvide, skjoldene 
var polykrome på hvid og blå bund og diverse 
ornamenter sortfarvede med forgyldning.773 
 Storstykkets maleri (fig. 241), 90×116 cm, 
olie på kobber, er tilskrevet Hans Schütte.774 Det 
viser halvfigursportrætter af i alt fem personer, 
hvis identitet dog ikke kan fastslås med sikker-
hed. Kredsen omfatter tre mænd og to kvinder. 
Af disse er to af mændene og de to kvinder vist 
som midaldrende eller ældre, mens brystbilledet 
af en ung mand yderst til venstre synes at være 
en sekundær tilføjelse. Det må tages for givet, at 

Fig. 240. Hængestykke fra *(†)epitafium nr. 2 (s. 1111). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pendant from *(†)sepulchral 
tablet no. 2.
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sen. Der er ikke umiddelbart synlige tegn på, at 
disse fire figurer ikke er malet samtidig. Det må 
derfor antages, at epitafiets rammeværk, således 
som hængestykkets indskrift angiver, har været 
under udarbejdelse eller måske endda var afslut-
tet i 1653. Portrætmaleriet må derimod først væ-
re afsluttet efter indgåelsen af Mette Clausdatters 
andet ægteskab 1655, eller være udført som en 
erstatning for et blot lidt ældre †maleri.778 en-
delig ses yderst til venstre bag Knud Bjørnsen en 
yngre mand med langt hår og antydet overskæg. 
Han adskiller sig fra de øvrige ved at være malet 
med blødere eller mere udflydende træk. Hans 
hage hviler på skulderen af den foranstående, 
og den unge mand kan måske derfor identifice-
res med Knud Bjørnsens søn af første ægteskab, 

højre håndled har hun gyldne armringe og på 
hænderne, der er samlet foran livet, prægtige, 
stenbesatte ringe. Halvt bag hende, men højere 
end de øvrige personer og således særlig frem-
hævet, også gennem sin kraftige rødlige karna-
tion, ses en mand med rødblondt, halvlangt hår, 
sort kalot, hvid nedfaldende krave med kvaster 
og sort jakke, fra hvis opslidsede ærme den hvide 
skjorte vælder frem. På venstre hånd, som han 
holder foran brystet, bærer han en stenprydet 
ring. Hans højre arm overlapper Knud Bjørnsens 
venstre, idet denne samtidig lægger sin højre 
hånd på hans ærme, måske i en anbefalende 
gestus over for sin eftermand. Den afbildede er 
formentlig Mette Clausdatters anden ægtemand, 
den 45-årige Nyborgborgmester Laurids Jørgen-

Fig. 241. Gruppeportræt af rådmand Knud Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter og deres kreds, tilskrevet Hans 
Schütte. Detalje af *(†)epitafium nr. 2 (s. 1112). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Group portrait of Alderman Knud 
Bjørnsen, his wife Mette Clausdatter and their circle, attributed to Hans Schütte. Detail of *(†)sepulchral tablet no. 2.
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og liljer, og i venstre hånd holder han en rød nel-
like; en markering af hans status som afdød. Ved 
Niels Jensen Ribers venstre side står de to hu-
struer. Den bageste, efter klædedragten at dømme 
hans første hustru, Anne Lauridsdatter, har hvid 
underhue, stærkt kriget, sort overhue, stivet krave 
og guldkæde om halsen. Den forreste, formentlig 
Karen Wandal, har bådformet sort overhue, hvid, 
transparent krave med sorte kvaster, sort overdel 
samt hvidt forklæde, hvorigennem skørtets bro-
kadestof anes. om hals og håndled guldkæder, 
desuden fingerringe. I en lang, gylden kæde, fæst-
net til forklædekanten, hænger en oval genstand, 
måske en balsambøsse eller et lugteæg. endvidere 
syv døtre, Anna, Karen, Marie, Gertrud, Sara, Anna 
og Helvig,784 opstillet efter alder, med tilbageskra-
bet hår og ørelokker, klædt som sidstnævnte. tre 
af dem (Anna, Karen og Sara) holder sammen-
slåede vifter i hænderne. Forrest ses den yngste 
datter, Maren,784 klædt i rødgylden brokade med 
blomstersmykket hue og formentlig markeret 
som afdød ligesom sin bror i billedets modsatte 
side. over familien svæver Den opstandne Kristus 
i en himmellysning mellem mørke skyer, udført 
efter kobberstik af Schelte Adamsz Bolswert efter 
maleri af Rubens.786

 Maleriet var oprindelig indfattet i en forment-
lig rigt ornamenteret ramme af sten. 1843 var 
rammen imidlertid så ødelagt, at man frygtede, 
den ville falde ned over folk.80 Snedker L. Wich-
mann blev betalt for at nedbryde epitafiet og lave 
en ny, ottekantet ramme af træ til maleriet; den 
blev hvidmalet med forgyldte kanter og forsynet 
med inskription af maler Karstensen.787 Maleriet 
blev istandsat 1991.
 oprindelig hang epitafiet i søndre sideskib på 
pillen mellem 2. og 3. fag ved indgangen til Skt. 
Gertruds Kapel (jf. fig. 36h og 183).788 1871 blev 
det opsat på sin nuværende plads på nordre kors-
arms vestvæg.

konsumptionsforvalter Bjørn Knudsen (jf. ovf.; 
jf. også epitafium nr. 13).779 Som nævnt ovenfor 
er den her foretagne identifikation af de afdøde 
ikke sikker, men må opfattes som et forsøg. 
 epitafiet hang oprindelig på pillen i korets syd-
side over afdødes begravelse (jf. fig. 183).780 1871 
blev det opsat på vestvæggen under orglet, syd for 
døren, hvorfra det blev nedtaget ved restaurerin-
gen 1971-72. I dag befinder englefigurerne, der 
flankerede maleriet, sig stående op ad væggen i 
præstegårdens kælder (fig. 238-39). Hængestyk-
kets skriftfelt står op ad væggen i kælderen un-
der en bagbygning til Korsbrødregården (fig. 240), 
mens topstykket med indskrift og flankerende 
putti findes i en skakt i gulvet sammesteds sam-
men med stykker af den laurbærkrans, der indram-
mede maleriet (jf. fig. 349). Maleriet med afdødes 
portrætter opbevares i Korsbrødregårdens kælder.
 3) (Fig. 242), 1672, over <Niels Iensen (Jensen) 
Riber, rådmand, (†1669)781 og hans to hustruer, 
Karen Wandal (†1680)781 og Anne Lauritsdatter 
(†før 1653), samt deres børn>.782 Af indskriften 
fremgår, at epitafiet blev opsat 1672 over afdødes 
begravelse (jf. gravsten nr. 21, †muret begravelse 
nr. 12).783

 Af epitafiet er kun storfeltet, med maleri, be-
varet. Det har form af en langstrakt ottekant og 
er indsat i en sekundær profileret ramme (lysmål 
102×86 cm), kronet af en diminutiv volutgavl, 
udført af snedker L. Wichmann 1843 (jf. ndf.). 
Nederst er en nyere plade med indskrift med op-
lysning om epitafiets stiftere. Rammen er hvid-
malet med forgyldte profiler, indskriften står med 
sorte versaler på hvid bund.
 Maleriet (jf. fig. 242), olie på kobber, 99×86,5 
cm, viser afdøde samt de i alt ti børn af andet 
ægteskab, alle stående. I billedets venstre side ses 
Niels Jensen Riber med langt, brunt hår og gråt 
skæg, klædt i sort dragt med hvid nedfaldende 
krave. Han har venstre hånd på brystet og højre 
hånd langs siden. Bag ham står en voksen søn, 
Johan Nielsen Wandal,784 blond, klædt som fa-
deren med en bog i hånden, og ved hans højre 
side vistnok en lille dreng,785 fornemt klædt i en 
rødgylden brokadekjole med bærestykke af hvide 
kniplinger og gennemsigtigt forklæde. På hovedet 
har han en hue med rød kant, pyntet med nelliker 

Fig. 242. (†)epitafium nr. 3, 1672, over rådmand Niels 
Jensen Riber og hustruerne Karen Wandal og Anne 
Lauritsdatter samt deres børn (s. 1114). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – (†)Sepulchral tablet no. 3, 1672, com-
memorating Alderman Niels Jensen Riber, his wives Karen 
Wandal and Anne Lauritsdatter, and their children. 
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Fig. 243. Plan af kirken med indtegnede gravsten m.m. 1:300. Målt og tegnet af Marinus Andersen 1971. 
I NM. – Plan of the church with tombstones etc. drawn in. 
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1) (Fig. 244), o. 1600, over Herman trøyel, †29. 
jan. 1600, og thomas von Baden, †13. juli 1607 
samt deres hustru (Mare)n Ba(ltz)ers Daatter 
(Baltzersdatter), †(7. aug.) 16(27).799

 Grå kalksten, 217×128 cm. Stenen er stærkt 
slidt, overfladen eroderet og de øvre hjørner af-
brækket. Indskriften er anbragt som randskrift 
med fraktur samt med fordybede versaler på 
skriftfeltet, der udfylder næsten hele fladen; beg-
ge dele er næsten udslidt. Randskriften afbrydes 
af hjørnemedaljoner med evangelisternes sym-

†ePItAFIeR

1) 1577, »Anno 1577 den 6 Dag Februarii kal-
lede Gvd erlig oc welbyrdiig Hans Barby, wel-
byrdig Anders Barbys Søn, aff denne forgengelige 
Werden oc til det euige Liff, oc bleff hand hastig 
afftage(n) her udi Nyborg aff sine uuenner. Gvd 
giffue hanno(m) en glædelig opstandelse medt alle 
Christ(n)e«.789 epitafiet, der var af træ (‘en særdeles 
smukt udskåret ramme’), blev brændt af en kirke-
værge 1874.790 Det hang ved prædikestolen.791

 2) 1584, »Her under ligger begravet, erlig og 
Welb(y)r(dig) eschild (eskild) Gøies (Gøye) og 
Fru Sibillæ (Sibylle) Gyldenstierns (Gyldenstier-
nes) 6 Salige Børn. 1584« (jf. †gravsten nr. 8).792 
Af træ, bemalet.793

 3) o. 1585, over Pasche Siegenbart von der Wis-
mar, †23. maj 1585.794 Med tysksproget indskrift.
 4) o. 1658, over købmand Lars Jørgensen 
Hind, †1658, 41 år gammel. Af sten.795

 5) o. 1660, over magister (sognepræst i Ny-
borg) Mads Pedersen Lerche (†1660) og hustru 
elisabeth Andersdatter Scheffer (†1690), hendes 
anden ægtemand etatsråd Claus Rasch (†1705) 
og dennes anden hustru Anna Margrethe Lorent-
zen (†1710) (jf. †særlige rumindretninger nr. 1, 
†lukket stol nr. 1, gravsten nr. 20, †gravkapel nr. 
2, †muret begravelse nr. 2 og 5). epitafiet, der 
kun kendes fra omtalen i Danske Atlas, havde 
portrætter af afdøde, malet på kobber.746 Det kan 
muligvis være identisk med epitafium nr. 14, men 
kan i teorien også være identisk med †nr. 7.
 6) o. 1687. Dette år fik politimester Claus  Rasch 
tilladelse til at opsætte et epitafium over nogle af 
hans afdøde venners begravelse i Nyborg Kirke 
»med deres contrafaite udi«; uvist hvilket.796

 7) o. 1694. Dette år fik politimester Claus 
 Rasch angivelig magistratens tilladelse til at op-
sætte et epitafium i kirken.797 Det vides ikke, om 
arbejdet blev udført. epitafiet kan i teorien være 
identisk med †epitafium nr. 5 og da formentlig 
være udført i forbindelse med Claus Rasch’ indgå-
else af sit andet ægteskab 1694. Dette forekommer 
dog mindre sandsynligt, jf. også epitafium nr. 14.
 8) o. 1695, over major af artilleriet Hans Chri-
stopher von Gersdorf, †1695 (jf. †gravudstyr s. 
1171 (faner nr. 3-4)).798

Fig. 244. Gravsten nr. 1, o. 1600, over Herman trøyel 
(†1600), thomas von Baden (†1607) og deres hustru 
Maren Baltzersdatter (†1627) (s. 1117). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 1, c. 1600, of Herman 
Trøyel (†1600), Thomas von Baden (†1607) and their 
wife Maren Baltzersdatter (†1627).
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(smallest forneden) er stærkt slidt, den er revnet 
tværs over ca. en tredjedel fra neden, og øverste 
venstre hjørne er afbrækket. Ved det nederste ven-
stre hjørne er en stor ortoceratit. Indskriften er 
helt udvisket; dog er der spor efter randskrift med 
reliefversaler foroven i højre side. I hjørnerne er 
næsten udslidte medaljoner med kerubhoveder. 
Stenen blev 1971 fundet under gulvet i nordre 
korsarms østlige del (jf. fig. 243 (nr. 20)). Den lig-
ger nu i den vestlige åbning til nordre korsarm.
 3) (Fig. 246), 1600-tallets begyndelse, over 
ukendt ægtepar.800 Lys rødlig kalksten, 197×91,5 
cm, stærkt slidt. Indskriften, med reliefversaler, 
anbragt som randskrift samt på skriftfelt nederst 
på stenen, er næsten helt udvisket; kun dele af 
randskriften forneden samt ved øverste venstre 
hjørne er bevaret: »Her(v)nde(r) ligger (…) (…)
dersen oc s Kierstine(?) (…)nno (…)«. Inden for 
randskriften er hjørnemedaljoner med evan-
gelisternes symbolvæsener med navneskjolde, 
foroven Mattæus (»(…)tt(…)«) tv. og Johannes, 
forneden Lukas tv., mens det højre, hvor Mar-
kus’ løve må have været, er helt udslidt. over 
skriftfeltet ses en fremstilling af Den opstandne 
Kristus med sejrsfanen, stående med højre hånd 
løftet i velsignelse og ligklædet flagrende ind 
mellem benene under en profileret trekløverbue, 
der hviler på volutkonsoller på rudimentære, 
profilerede pilastre. Stenen blev 1971 fundet un-
der gulvet i midtskibets vestende (jf. fig. 243 (nr. 
27)). Den ligger nu i den vestlige åbning til nor-
dre korsarm.
 4) (Fig. 247), o. 1600-25, genanvendt o. 1668. 
»Hervnder hviller erlige velactbare mend« Bertel 
Hansøn (Hansen), »raadmand her i Nyborg oc 
kongelig maistes (majestæts) tolder i Belt et livs 
oc retsindig øfrigheds exempel her i menighe-
den«, †7. aug. 1652 i sit 57. år, og Iacob (Jacob) 
Andersøn (Andersen) Scheffer, rådmand, »en 
velstvderet oc velbereist mand«, †3. april 1668 i 
sit 43. år; endvidere deres fælles hustru Anna Pe-
dersdatter af Lerche, »en dydig oc gvdelskende 
matrone«, død  16  (1680)801 i sit  år. 
Indskriften afsluttes af en latinsk sentens: »Hodie 
mihi cras tibi« (i dag mig, i morgen dig) (jf. †ly-
searm nr. 3, epitafium nr. 9, †muret begravelse nr. 
10).802

bolvæsener med skriftbånd, foroven Johannes og 
Mattæus, de nedre er helt udslidte. over skrift-
feltet er en lille fremstilling af Den opstandne 
Kristus i skybræmme, flankeret af slyngede bånd 
med spor af indskrift med fordybet antikva, på 
det venstre læses »Chri[st]us (…)e pro(.)ter (…)«, 
på det højre »(…) o(.)e (…)«. under skriftfeltet 
er svage spor af skjolde med afdødes initialer, tv. 
sammenskrevet »Ht« for den første ægtemand, 
Herman trøyel, i midten »MBD« for Maren 
Baltzersdatter, th. sammenskrevet »tB« for den 
anden ægtemand, thomas von Baden; endvidere 
vistnok rester af to kors. Stenen lå oprindelig ‘ne-
den for koret’; 1971 blev den fundet under gulvet 
i midtskibets vestlige del (jf. fig. 243 (nr. 12)). Nu 
i den vestlige del af nordre korsarm.
 2) (Fig. 245), o. 1600, over ukendt. Rød kalk-
sten, 120×70-80 cm. Den trapezformede sten 

Fig. 245. Gravsten nr. 2, o. 1600, over ukendt (s. 1118). 
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 2, c. 
1600, of unknown deceased. 
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Fig. 246. Gravsten nr. 3, 1600-tallets begyndelse, over 
ukendt ægtepar (s. 1118). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Tombstone no. 3, beginning of 1600s, of unknown 
married couple. 

 Grå kalksten, 209,5×110 cm. Den velhuggede 
og rigt udsmykkede sten er præget af slid, og en 
flig af øverste venstre hjørne er afslået. Indskriften 
med fordybede versaler er placeret som randskrift 
i form af en religiøs sentens (Joh. 11,26) samt på 
skriftfelt på stenens nedre del. Randskriften af-
brydes af hjørnemedaljoner med evangelisternes 
symbolvæsener og deres navne anført på ram-

men, foroven Mattæus »S. Mattevs« tv. og Markus 
»S. Marcvs«, forneden Lukas (»(…)l(…«) tv. og 
Johannes (»S. Iohannes«). over skriftfeltet er en 
fremstilling af Den opstandne Kristus med sejrs-
fanen i skybræmme, stående på den åbne grav. 
omkring ham er soldater, de to er vist sovende, 
en siddende og en som rytter til hest med løf-
tet lanse (fig. 249); alle bærer de hatte med store 
fjerprydelser. Foran graven desuden et kranium 
(Adams kranium). I baggrunden ses tv. Jerusalems 
tårne og huse, omgivet af bymuren (fig. 248),803 
th. de tre kors på Golgatha (jf. fig. 249). Motivet 
indrammes af et bueslag hvorover frugter; svik-
lerne udfyldes af blomster. under skriftfeltet er et 
timeglas, flankeret af to skjolde, på det venstre ses 
de sammenskrevne tal »2« og »8« (Bertel Hansens 
initialers placering i alfabetet, jf. epitafium nr. 9), 
på det højre et anker; det hele er indfattet i en 
kartouche, som langs skriftfeltets sider har kvin-
delige profilhermer (jf. nr. *(†)10) og nederst et 
skjold med en blomst, kronet af en lille fugl. Ste-
nen er beslægtet med *(†)gravsten nr. 10.
 1668 omtales stenen i forbindelse med, at gul-
vet blev omlagt.18 Den lå over Bertel Hansens 
begravelse i midtskibet ved prædikestolen (†mu-
ret begravelse nr. 10), hvor den afdækkedes 1971 
(jf. fig. 243 (nr. 8)). Nu findes den i det nordvest-
lige hjørne i nordre korsarm.
 5) (Fig. 250), o. 1600-25, genbrugt o. 1791. 
<Niels Mouritsøn (Mouritsen) Hoe, *24. ju-
ni 1717 i Døllefelde (Døllefjelde) Præstegård 
i Laaland (Lolland), »opholdt sig her i Nyborg 
ugift ved handelen fra sit alders 14de aar ind-
til han ved en salig død a(nn)o 1791 d(en) 4de 
november ombyttede det forgiengelige med det 
uforgiengelige«>. Indskriften afsluttes med et 
skriftsted (Matt. 6,20).804

 Lys grå kalksten, 235×130 cm, nederste ven-
stre hjørne er afbrudt. Den store sten har rig, 
oprindelig, men stærkt slidt udsmykning; den 
sekundære indskrift med fordybede versaler, der 
er placeret på et skriftfelt på stenens nedre del, 
står skarpt. I hjørnerne er medaljoner med evan-
gelisternes symbolvæsener, der holder skriftbånd, 
foroven Mattæus (»S. Matthevs«) tv. og Johannes 
(»S Io(…)«), forneden Markus tv. og Lukas (»S. 
Lvcas«). Medaljonerne afbryder en omløbende 
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Fig. 247. Gravsten nr. 4, o. 1600-25, genanvendt o. 1668, over rådmand og 
tolder Bertel Hansen (†1652), rådmand Jacob Andersen Scheffer (†1668) og 
deres hustru Anna Pedersdatter Lerche (†1680) (s. 1118). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Tombstone no. 4, c. 1600-25, re-used c. 1668, of the alderman and 
customs officer Bertel Hansen (†1652), Alderman Jacob Andersen Scheffer (†1668) 
and their wife Anna Pedersdatter Lerche (†1680).
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 Figursten af lys grå kalksten, 230×146 cm. Ste-
nen er stærkt slidt og indskriften med reliefversa-
ler, der er placeret som randskrift (personalia) og 
i skriftfelt forneden (Åb. 3,5), er næsten udslidt. 
Randskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med 
evangelisternes symbolvæsener med navneskjol-
de, foroven Mattæus tv. og Johannes, forneden 
Lukas tv. (med indskrift med store reliefversaler: 
»S L.cas«) og Markus. Ægteparret står let drejet 
mod hinanden under en dobbeltarkade, båret af 
volutkonsoller. Ægtemanden bærer lille pibekra-
ve, kort kappe med høj krave, posede knæbukser 
og tætsiddende hoser. I højre hånd holder han 
sine handsker. Hustruen er klædt i fodlang kappe 
med høj krave og stive folder langs siderne over 
tilsvarende kjole, hvorunder hendes tåspidser tit-
ter frem. Stenen blev 1971 afdækket i midtskibets 
vestende (jf. fig. 243 (nr. 25)). Den ligger nu ved 
østvæggen i nordre korsarm.

ramme, som formentlig oprindelig har rummet 
en nu borthugget randskrift. over skriftfeltet ses 
Den opstandne Kristus i skybræmme, stående 
med sejrsfanen på graven. Fremstillingen er bå-
ret af en atlant805 og flankeres af to soldater med 
sværd, den venstre siddende, den højre i færd 
med at rejse sig. Motivet indrammes af en tre-
kløverbue på volutkonsoller, hvilende på slanke 
joniske pilastre på høje postamenter. Skriftfeltet 
kantes af rulleværk og har forneden sekundært 
udhugget udsmykning i form af to fligede blade. 
under skriftfeltet er to helt udslidte skjolde. Ste-
nen er beslægtet med nr. 8 og *(†)9. 1971 blev 
den fundet under gulvet i midtskibets midterste 
del (jf. fig. 243 (nr. 10)). Nu ligger den i den øst-
lige del af nordre korsarm.
 6) (Fig. 251), o. 1603, over en borger i Nyborg, 
†13. marts …806, og hans hustru Kirsten807 Iens-
daater (Jensdatter), †9. maj 1603.808

Fig. 248-49. Detaljer af gravsten nr. 4 (s. 1118). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 248. Byen Jerusalem. 249. Rytter. – 
Details of tombstone no. 4. 248. The city of Jerusalem. 249. Horseman.
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Fig. 250. Gravsten nr. 5, o. 1600-25, genbrugt o. 1791, over Niels Mouritsen Hoe 
(†1791) (s. 1119). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 5, c. 1600-25, re-used c. 
1791, of Niels Mouritsen Hoe (†1791).
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skriftsted (Joh. 11,25), der hviler på pilastre med 
volutkapitæler. I sviklerne er nu helt udviskede 
skjolde, det venstre havde sammenskrevet »IS«, 
og omkring det stod initialerne »IS« for Jens Sø-
rensen, det højre havde Jesumonogram »IHS«, og 
omkring det sås initialerne »DND« for Dorethe 
Nielsdatter.810 Det omtrent kvadratiske skriftfelt 
kantes på alle sider af rulleværk. 1884 lå stenen 
halvt skjult under varmeledningen.811 År 1900 

 7) (Fig. 252), o. 1603, over Iens (Jens) Sørensen 
Viborig (Viborg), rådmand, †[30. juli] 1603, og 
hustru Dorrite (Dorethe) Nielsdater (Nielsdat-
ter), †[14. dec.]1601, med deres [syv] børn.809

 Lys grå kalksten, 231×120 cm, stærkt slidt. Ind-
skrift med reliefversaler, anbragt som randskrift 
i form af et skriftsted (Kol. 3,2-4; næsten udvi-
sket)810 samt i forsænkede bånd på et skriftfelt på 
stenens nedre halvdel. Randskriften afbrydes af 
hjørnemedaljoner med evangelistsymboler, for-
oven Mattæus tv. og Johannes, forneden Markus 
tv. og Lukas. over skriftfeltet er en velhugget 
fremstilling af Den opstandne Kristus med sejrsfa-
nen stående på graven og indfattet i en skybræm-
me. I forgrunden to flygtende soldater. Motivet 
indrammes af en profileret trekløverbue hvorpå et 

Fig. 251. Gravsten nr. 6, o. 1603, over Kirsten Jensdatter 
(†1603) og hendes ægtemand (s. 1121). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 6, c. 1603, of Kirsten 
Jensdatter (†1603) and her husband.

Fig. 252. Gravsten nr. 7, o. 1603, over rådmand Jens 
Sørensen Viborg (†1603) og hustru Dorethe Nielsdat-
ter (†1601) (s. 1123). Foto Arnold Mikkelsen 2014 – 
Tombstone no. 7, c. 1603, of Alderman Jens Sørensen Viborg 
(†1603) and his wife Dorethe Nielsdatter (†1601).
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ende i en skybræmme på graven. Motivet bæres 
af en atlant (jf. nr. 5 og *(†)9). Ved hver side af 
graven sidder en soldat på en lille konsol med 
hånden under hovedet. Motivet indrammes af en 
trekløverbue med volutkonsoller, hvilende på pi-
lastre med høje postamenter og joniske kapitæler; 
i sviklerne foroven er bladlignende kartoucher 
med initialer, tv. vistnok sammenskrevet »CB« for 
Claus Berider, th. »IND« for Johanne Nielsdatter. 
Skriftfeltet kantes på alle sider af rulleværk. Ste-
nen er beslægtet med nr. 5 og *(†)9, men der er 
benyttet et andet forlæg for soldaterne ved gra-
ven. Stenen blev 1971 afdækket i nordre sideskibs 
vestende (jf. fig. 243 (nr. 18)). Den ligger nu i den 
vestlige del af nordre korsarm.

blev den taget op og opsat på sin nuværende plads 
på kirkegården mod nordre korsarms østmur.
 8) (Fig. 253), o. 1603, over Claus Rasmussen 
(Be rider), †17. sept. 1603 »I hans Alders 69 Aar«, 
samt hans første hustru Johanne Clauses (Claus’) 
(Johanne Nielsdatter), †17. sept. 1584, og hans 
anden hustru Karen Clauses (Claus’), †15. febr. 
1624 »i Hendes Alders 59 Aar« (jf. †glasmaleri(?) 
nr. 1, mindetavle nr. 7).812

 Lys grå kalksten, 235,5×163,5 cm, stærkt slidt. 
Den næsten udslidte indskrift med reliefversaler i 
forsænkede bånd er placeret som randskrift samt 
i skriftfelt på stenens nedre del. Randskriften af-
brydes af hjørnemedaljoner med evangelisternes 
symbolvæsener, foroven Mattæus tv. og Johannes, 
forneden Markus tv. og Lukas. over skriftfeltet 
ses Den opstandne Kristus med sejrsfanen, stå-

Fig. 253. Gravsten nr. 8, o. 1603, over Claus Ras-
mussen Berider (†1603), hans første hustru Johanne 
(†1584), og anden hustru Karen (†1624) (s. 1124). Foto 
Ar nold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 8, c. 1603, of 
Claus Rasmussen Berider (†1603), his first wife Johanne 
(†1584), and his second wife Karen (†1624).

Fig. 254. Gravsten nr. 9, o. 1617, over rådmand Chri-
sten Pallesen (†1623) og hustru Johanne Berntsdatter 
(†1617) samt Anders Sørensen (†1649) (s. 1125). Foto 
Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 9, c. 1617, of 
Alderman Christen Pallesen (†1623) and his wife Johanne 
Berntsdatter (†1617) as well as Anders Sørensen (†1649).
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medaljoner med evangelistsymboler og skriftbånd 
(fordybede versaler), foroven Mattæus (»S…«) tv. 
og Johannes, forneden Markus (»..Ma…«) tv. og 
Lukas (»S Lv(..)as«). Skriftfeltet indrammes af 
ranker af fligede blade; den øvrige udsmykning 
er helt bortslidt. Stenen blev fundet under gul-
vet ved prædikestolen 1971 (jf. fig. 243 (nr. 9)). 
Den ligger nu i nordøsthjørnet i nordre kors-
arm.
 11) (Fig. 256), o. 1623, over Iacob (Jacob) Rawen 
Badsker, †9. dec. 1623.817

 Rød kalksten, 129×87 cm, med mange or-
toceratitter; stenen er brækket i tre stykker og 
samlet med cement, den nederste del er stærkt 

 9) (Fig. 254), o. 1617, over <Christen Pallesen, 
rådmand, †[23.] april 1623>, og hustru [Jo]anna 
(Johanne) Bernsdatt(e)r (Berntsdatter), »Christi-
an Pallesøns hvstro«, †12. aug. 1617; endvidere 
over <Anders Søfrensøn (Sørensen), †1649>.813

 Rød kalksten med ortoceratitter, 175×115 cm, 
revnet over venstre hjørne. Indskrift med for-
dybede, til dels kursiverede versaler; hustruens 
dødsdag og -år er til forskel fra de øvrige anført 
med romertal. I hjørnerne er firkantede felter 
med evangelisternes symbolvæsener, der holder 
skjoldlignende navneplader, foroven Mattæus (»S. 
Mattævs«) tv. og Markus (»S.Marcvs«), forneden 
Johannes (»S. Iohannes«) tv. og Lukas (»S. Lvcas«). 
Mellem de øvre felter er et tilsvarende med et 
dødningehoved over krydsede knogler, flanke-
ret af indskrifter, tv. de latinske ord: »Fiat tva«, th. 
anes kun bogstaverne »(…)do(…)ne«.814 Mellem 
de nedre hjørnefelter er en tavle med en opbyg-
gelig sentens »Dend dv nv est vaare/ vi i lifve 
det vi nv er/ skalt dv oc blifve alt/ hvor dv dig 
i vierden/ vender da blifver/ døden din sidste 
end«. Skriftfeltet er udformet som to rundbuede 
tavler, på den venstre læses gravskriften over de to 
mænd, adskilt af et indridset ornament i form af 
krydslagt spade og hakke, på den højre gravskrif-
ten over Christen Pallesens hustru; i sviklerne er 
rosetter. Feltet kantes på tre sider af indskrifter, 
langs venstre side »Forlad icke dine henders gier-
ning«, langs højre side »Herre din miskvndhed 
er evig«, foroven en ikke umiddelbart opløselig 
forkortelse, bestående af bogstaverne »BtHLF-
VAGDHHoH«, adskilt af punkter. Stenen blev 
udgravet 1971 i søndre sideskibs vestende (jf. fig. 
243 (nr. 14)). Den ligger nu ved vestvæggen i 
nordre korsarm.
 10) (Fig. 255), o. 1620, over Morten Iensen 
(Jensen), rådmand, †[6. aug.]815 1620, og hans hu-
stru, <(Maren) (…)daater, †16(…)>, samt vist-
nok hendes anden ægtemand.816

 Lys grå kalksten, 207,5×123 cm, stærkt slidt; 
en revne tværs over stenen er samlet med ce-
ment. Indskriften, der er placeret som randskrift 
med reliefversaler i form af en religiøs sentens 
(Job 14), samt som gravskrift med fordybede 
versaler i et skriftfelt på stenens nedre del, er næ-
sten helt udslidt. Randskriften afbrydes af hjørne-

Fig. 255. Gravsten nr. 10, o. 1620, over rådmand Morten 
Jensen (†1620) og hustru Maren (s. 1125). Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 10, c. 1620, of Alder-
man Morten Jensen (†1620) and his wife Maren.
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joner med kerubhoveder. Afdøde, der døde i en 
alder af knap tre år,819 er vist frontalt, stående i 
en udhugget niche, der fylder hele stenens flade. 
Hun bærer jomfrukrone, tætsiddende overdel 
med høj krave og fodlang underdel samt for-
klæde; underdelen har forneden vandrette bånd 
med tovsnoning. I hænderne holder hun en 
blomst. Stenen, der blev taget op af kirkegulvet 
år 1900,820 er indmuret i søndre korsarms sydvæg 
(jf. fig. 72).
 13) (Fig. 258), o. 1638, over borgmester Peder 
Nielsen, †1638, og hustru Sidsel Knudsdatter, 
†1648821 (jf. †dåbsfad s. 974, lysekrone nr. 2, klok-
ke nr. 4, epitafium nr. 4 og *(†)1, *kisteplader nr. 
1-2).822

 Figursten af lys grå kalksten, ca. 292×176 cm. 
Den meget store, rigt udsmykkede sten er stærkt 
slidt, dele af udsmykningen, bl.a. ægteparrets 
hoveder, hugget bort,823 og indskriften er helt 
udvisket. I hjørnerne er stiliserede nicher med 
evangelisterne, vist stående med deres symbolvæ-
sener (fig. 259-62); de øvre har profileret gesims 
og krones af en brændende flammeurne. Foroven 
ses Mattæus med englen tv. og Markus med lø-
ven (næsten helt ødelagt); forneden Johannes 
med ørnen tv. og Lukas med oksen. Figurerne 
står under en dobbeltarkade under en profile-
ret gesims, båret af tre hermer af let varierende 
udformning; de ydre har hænderne foran bry-
stet og fliget afslutning, den midterste holder en 
bog foran skødet og afsluttes af volutter; alle har 
skafter med beslagværk samt fødder. Figurfeltet 
krones af en medaljon med en fremstilling af en 
mand stående med udbredte arme; over ham ses 
Gudfader i en skybræmme, og omkring ham fire 
hoveder i tilsvarende indramning samt kranier og 
knogler; under medaljonen »ezek: 37 CA9«.810 
Motivet er en gengivelse af ezekiel, der på Guds 
bud befaler livsånden at blæse fra de fire verdens-
hjørner og gøre de dræbte levende (ez. 37,9).824 
endvidere forkrænkelighedssymboler i form af 
et kranium over krydsede knogler samt vistnok 
yderligere to kranier. Medaljonen flankeres af to 
skjolde, ophængt i bånd. Nederst er et tværrek-
tangulært felt, kronet af et kerubhoved, som har 
rummet gravskriften. Ægteparret er vist stående 
frontalt med hænderne samlet i bøn, tv. ægte-

slidt. Indskrift med fordybede, kursiverede versa-
ler. I hjørnerne er medaljoner med evangelister-
nes symbolvæsener vist som brystbilleder over 
skjoldformede navneplader, foroven Mattæus (»S. 
Matthevs«) tv. og Markus (»S. Marcvs«) th., forne-
den helt udviskede. Skriftfeltet, der udfylder næ-
sten hele fladen, kantes af rulleværk, foroven er to 
volutornamenter og nederst et bomærke. Stenen 
blev afdækket 1971 i nordre sideskibs vestende 
(jf. fig. 243 (nr. 19)); nu i den østlige åbning til 
nordre korsarm.
 12) (Fig. 257), o. 1630, over Karren (Karen) 
Lamberd Daater (Lambertsdatter), †7. april 1630, 
datter af byfoged Lamberdt (Lambert) Iensen 
(Jensen).818 
 Figursten af grå kalksten, 103×51 cm, stærkt 
slidt. Indskrift som randskrift med fordybede ver-
saler, tolinjet forneden, afbrudt af hjørnemedal-

Fig. 256. Gravsten nr. 11, o. 1623, over Jacob Rawen 
Badsker (†1623) (s. 1125). Foto Arnold Mikkelsen 
2013. – Tombstone no. 11, c. 1623, of Jacob Rawen Bad-
sker (†1623).
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datter), †  16 . Parret fik sammen ti børn, fem 
sønner og fem døtre.826

 Sort kalksten, 231×136 cm, forholdsvis velbe-
varet. Indskrift med fordybede, delvis sammen-
skrevne, kursiverede versaler. Firkantede hjørne-
felter med evangelistsymboler, foroven Johannes 
tv. og Mattæus, forneden Lukas tv. og Markus. 
under de øvre felter er skjolde med afdødes ini-
tialer, tv. »VAS« for Villum Adriansen hvorunder 
sammenskrevet »VA«, th. Jesumonogram »IHS« 

manden med pibekrave, midtknappet overdel og 
lang kappe med slidser, hvorigennem hans arme 
stikker ud; hustruen med hovedklædning og lang 
kåbe, der folder sig om hendes bøjede arme.
 Stenen, der oprindelig lå over parrets gravsted 
foran koret, blev år 1900 taget op og opsat på 
kirkegården på sin nuværende plads mod nordre 
korsarms østmur.
 14) (Fig. 263), o. 1650, over ukendt ægtepar.825

 Rød kalksten, 219×153,5 cm, med mange 
ortoceratitter. Den velhuggede og rigt udsmyk-
kede sten fremstår stærkt slidt. Indskriften, med 
reliefversaler i forsænkede bånd, er placeret som 
randskrift i form af en religiøs sentens, hvoraf 
den øvre og den nedre linje er bevaret, samt som 
gravskrift på skriftfelt på stenens nedre halvdel; af 
sidstnævnte læses kun enkelte bogstaver. Rand-
skriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evan-
gelisternes symbolvæsener samt skriftbånd med 
navne med fordybede versaler, foroven Mattæus’ 
engel (»S. Mathevs«) tv. og Markus’ løve (»S. Lv-
chas«[!]); forneden Johannes’ ørn (»S. Iohannes«) 
tv. og Lukas’ okse (»S. Lvchvas«); i sviklerne er 
små rosetter. Foroven ses Den opstandne Kristus 
med sejrsfanen i strålekrans, stående på graven; 
fremstillingen indfattes af et tungekantet bueslag 
med indskrift med fordybede versaler, hvoraf kun 
de første bogstaver er bevaret. Sviklerne udfyl-
des af kerubhoveder, endvidere ses forkrænke-
lighedssymboler, til venstre et vinget timeglas, 
til højre et kranium over krydsede knogler samt 
krydslagt spade og hakke. Skrifttavlen holdes af 
to stående engle på bruskværkskonsoller, iklædt 
lændeklæder, der er bundet i en stor knude med 
nedhængende snip (jf. nr. 15); over deres ene 
vinge er flergrenede blomster. under skriftfeltet 
ses et kerubhoved, indrammet af bruskværk, og 
nederst et frugtbundt, flankeret af to skjolde med 
helt udslidte medaljoner; over den højre medal-
jon anes initialerne »K(eller R)D«. Stenen blev 
fundet under gulvet i nordre sideskibs vestende 
1971 (jf. fig. 243 (nr. 17)). Den ligger nu i den 
østlige del af nordre korsarm.
 15) (Fig. 264), o. 1650, over Vellom (Villum) 
Adriiansen (Adriansen), født i oldenburg i Bre-
men Stift, †13. marts 16 , »vdi hans al 45 ar« og 
hustru Darete (Dorethe) tomes dater (thomas-

Fig. 257. Gravsten nr. 12, o. 1630, over Karen Lam-
bertsdatter (†1630) (s. 1126). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Tombstone no. 12, c1126 1630, of Karen Lam-
bertsdatter (†1630).
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Fig. 258. Gravsten nr. 13, o. 1638, over borgmester Peder Nielsen (†1638) og hustru Sidsel 
Knudsdatter (†1648) (s. 1126). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 13, c. 1638, of 
Mayor Peder Nielsen (†1638) and his wife Sidsel Knudsdatter (†1648).
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Fig. 259-62. evangelisterne. Detaljer af gravsten nr. 13 (s. 1126). 259. Mattæus. 260. Markus. 261. 
Johannes. 262. Lukas. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Evangelists. Details of tombstone no. 13. 
259. Matthew. 260. Mark. 261. John. 262. Luke.



1130 nyborg · vor frue kirke

 16) (Fig. 267), o. 1650, genanvendt 1689,828 over 
<Iens (Jens) Christensøn (Christensen), handels-
mand, †27. jan. 1689, »udi hans Alders 36 Aar«>.829

 Grå kalksten, 205×129 cm, stærkt slidt. Den 
sekundære indskrift er hugget med reliefversaler 
i et forsænket felt på skriftfeltets øvre del. I hjør-
nerne er medaljoner med evangelistsymboler, 
foroven Mattæus tv. og Markus, forneden Johan-
nes tv. og Lukas. over skriftfeltet ses Den op-
standne Kristus med sejrsfanen i en skybræmme, 
trædende på en djævel, der har en slange snoet 
om højre arm og et kranium i venstre hånd. Mo-
tivet er udført efter kobberstik af Hieronymus 
Wierix efter tegning af Maarten de Vos (jf. grav-
sten nr. 24).830 Fremstillingen kantes langs siderne 
af bånd med fligede blade. Stenen, der formentlig 

og derunder »DtD« for Dorethe thomasdatter. 
over skriftfeltet ses Den opstandne Kristus med 
sejrsfanen, stående på graven under et bueslag; i 
sviklerne rosetter. På hver side af skriftfeltet er 
en niche med en lavstammet figur, tv. en kvinde, 
som støtter skriftfeltet, th. en mand, der i hæn-
derne holder et lille kranium (fig. 265-66). Begge 
er nøgne bortset fra et lændeklæde, der er bundet 
i siden med en stor knude og lang snip (jf. nr. 
14).827 under skriftfeltet er en tværoval medaljon 
med et skriftsted flankeret af forkrænkeligheds-
symboler, tv. et vinget timeglas, th. et vinget kra-
nium over en knogle; nederst frugter. Stenen blev 
afdækket 1971 i midtskibets vestende (jf. fig. 243 
(nr. 16)); nu ligger den i den vestlige del af nordre 
korsarm.

Fig. 263-64. 263. Gravsten nr. 14, o. 1650, over ukendt ægtepar (s. 1127). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 264. Grav-
sten nr. 15, o. 1650, over Villum Adriansen og hustru Dorethe thomasdatter (s. 1127). Foto Arnold Mikkelsen 
2014.– 263.Tombstone no. 14, c. 1650, of unknown married couple. 264. Tombstone no. 15, c. 1650, of Villum Adriansen 
and his wife Dorethe Thomasdatter.
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Fig. 265-66. tavleholdende figurer. Detaljer af gravsten nr. 15 (s. 1127). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tablet-
holding figures. Details of tombstone no. 15.
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Fig. 267. Gravsten nr. 16, o. 1650, genanvendt 1689, over handelsmand Jens Christensen (†1689) 
(s. 1130). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 16, c. 1650, re-used 1689, of the merchant 
Jens Christensen (†1689).
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oprindelig lå i kirken, blev 1900 opsat mod kir-
kegårdens sydmur.820 Den ligger nu i græsset øst 
for kirken.
 17) (Fig. 268), o. 1650-1700, over ukendt barn, 
*i Nyborg.
 Gravflise af lys grå kalksten, 58,5×63 cm. Ne-
derste venstre hjørne er afbrækket, og indskriften 
med fordybede versaler, der udfylder hele fladen, 
er næsten helt udslidt, kun første del af hver linje 
kan læses, bl.a. ordet »barn«, månedsnavnene »iv-
ni« og, længere nede, »may«; derimellem ordene 
»fader« og »mand«. Stenen ligger ved pillen mel-
lem åbningerne til nordre korsarm.
 18) (Fig. 269), o. 1652, over Niels P(ovelsen) 
(Poulsen), [†19. nov. 1652 »udi hans Alders 68 
Aar«, og hustru Anna Niels Daatter (Nielsdatter), 
†  16  (1659)831 i sit  år. Parret var gift i 38 
år og havde sammen syv børn, fire sønner og tre 
døtre].832

 Rød kalksten, 178×111 cm, stærkt slidt; en stor 
revne over nederste venstre hjørne er samlet med 
cement. Indskrift med fordybede versaler. I hjør-
nerne er siddende evangelistfigurer, foroven Mat-
tæus tv. og Markus, forneden Lukas tv. og Johan-
nes. Mellem figurerne er bruskværkskartoucher, 
øverst med et skriftsted (Åb. 14,13), nederst med 
initialerne »NPS« og sammenskrevet »NP« for 

Fig. 269. Gravsten nr. 18, o. 1652, over Niels Poulsen 
(†1652) og hustru Anna Nielsdatter (†1659) (s. 1133). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 18, c. 
1652, of Niels Poulsen (†1652) and his wife Anna Niels-
datter (†1659).

Fig. 268. Gravflise nr. 17, o. 1650-1700, over ukendt 
barn (s. 1133). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tomb 
slab no. 17, c. 1650-1700, of unknown child. 

Niels Poulsen, samt initialerne »AND« for Anne 
Nielsdatter og Jesumonogram »IHS«. Midt på 
stenen er et højrektangulært skriftfelt, indrammet 
af bruskværk. oprindelig lå stenen i kirken over 
parrets begravelse. Nu indmuret i kirkegårdsmu-
ren som den vestligste sten.
 19) (Fig. 270), o. 1653, over ukendt. Gravflise af 
rød kalksten, 26×24,5 cm, uregelmæssigt afslut-
tet forneden. Indskrift med fordybede versaler i 
form af et sammenskrevet »tS«, derunder årstal-
let »1653«. Flisen ligger i gulvet sydøstligt i tårn-
rummet.
 20) (Fig. 271), o. 1660, over M(agister) Madt 
(Mads) Pedersøn (Pedersen) Lerke (Lerche), 
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og soldaten til venstre er udført efter kobberstik 
af Crispin de Pas efter tegning af Maerten de 
Vos.835 Motivet indrammes af en tredelt, forkrøp-
pet bue, sviklerne udfyldes af blomster. Skriftfel-
tet flankeres af dydefigurer, tv. Retfærdigheden 
med et sværd, th. Håbet med et anker, anbragt 
som karyatider på høje, medaljonprydede posta-
menter. under skriftfeltet er en bruskværkskar-
touche omkring to skjolde, på det venstre ses ini-
tialerne »MLP« for Mads Pedersen Lerche, på det 
højre »CR« for Claus Rasch; skjoldenes motiver 
er helt ødelagte. Mellem skjoldene er forkrænke-
lighedssymboler i form af et kranium med orme 
ud af øjenhulerne, hvorpå hviler et vinget time-
glas og derover et utydeligt ornament, måske et 
skjold. Stenen blev 1971 afdækket i midtskibets 
vestende (jf. fig. 243 (nr. 13)), men må oprindelig 
have ligget i eller ved koret (jf. †muret begravelse 
nr. 2). Den ligger nu i den østlige del af nordre 
korsarm.
 21) (Fig. 272), o. 1669, genanvendt 1760.18 op-
rindelig lagt over Niels Jensen Ribe (Riber), råd- 
og handelsmand, †29. nov. 1669, og hans »forrige 
Hustru« Anne Lauritz Daatter (Lauritsdatter) (jf. 
(†)epitafium nr. 3, †muret begravelse nr. 12). Den 
oprindelige indskrift har muligvis endvidere om-
fattet følgende oplysninger om ægteparrets gav-
mildhed mod skolen og dens personale: »Haver 
den Sal(ige) Mand med hans dyderige Hustrue 
gudeligen funderet og givet til Nyeborrig Kirke 
400 Slette d(a)l(e)r paa Rente, som en af Hører-
ne i Latine-Schole schall nyde Aarlig for at holde 
Hellig og Løverdags Afftenprædichen, saa og given 
til Dansche Schole 100 Sl(ette)d(ale)r, Som Scho-
lemesteren nyder«.836 Sekundært lagt over: <»Her 
hviler hvad ey allerrede hviler i Gud« af Rasmus 
Poulsen Boson (Boesen), kammerråd, samt hans 
før ham afdøde hustruer og døtre; »denne deres 
begravelse er friekiøbt og skal af kirken altiid ved-
ligeholdes«> (jf. †lukket stol s. 1005, †dørfløj nr. 2, 
mindetavle nr. 23, †muret begravelse nr. 18).
 Sort kalksten, 222×174 cm, med velbevaret, 
oprindelig udsmykning samt sekundær indskrift 
med fordybede versaler. I hjørnerne siddende 
evangelister med symbolvæsener, foroven Mat-
tæus tv. og Markus, forneden Lukas tv. og Johan-
nes, mellem dem er bruskværkskartoucher med 

sognepræst i Nyborg, provst i Vindinge Herred 
i 21 år, †1660, »udi sin Alders 51 Aar«.833 end-
videre [Claus Rasch, præsident i Nyborg, amts-
skriver og ridefoged over samme amt, †  16  
(1705), »udi sin Alders  (65)«], og deres fælles 
hustru elsebet (elisabeth) [Anders]datter [Sche-
fer (Scheffer), †  16  (†1690), »udi sin Alders 

 (71)«]834 (jf. †særlige rumindretninger nr. 1, 
†lukket stol nr. 1, epitafium nr. 14, †epitafium nr. 
5, †muret begravelse nr. 2 og 5).
 Lys grå kalksten, 252,5×155 cm, rigt dekoreret, 
men stærkt slidt. Indskrift med fordybede ver-
saler. Inden for en omløbende ramme, bredest 
foroven, er hjørnemedaljoner hvori brystbilleder 
af evangelisterne med deres symbolvæsener, for-
oven Mattæus med englen tv. og Markus med lø-
ven; begge er vist som ældre mænd med fuldskæg, 
klædt i folderige kutter, forneden Lukas med ok-
sen tv. og Johannes med ørnen; førstnævnte med 
skaldet isse og folderig dragt, Johannes skægløs 
og med langt, lokket hår. over skriftfeltet ses 
Den opstandne Kristus med sejrsfane og stråle-
glorie, stående på graven i en skybræmme. Han 
omgives af to soldater, den venstre liggende på 
knæ i færd med at rejse sig, den højre siddende 
på graven med hovedet i hånden; Kristusfiguren 

Fig. 270. Gravflise nr. 19, o. 1653, over »tS« (s. 1133). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tomb slab no. 19, c. 
1653, of “TS”.
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Fig. 271. Gravsten nr. 20, o. 1660, over sognepræst Mads Pedersen Lerche (†1660), præsident 
i Nyborg Claus Rasch samt deres hustru elisabeth Andersdatter Scheffer (s. 1133). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 20, c. 1660, of the incumbent Mads Pedersen Lerche 
(†1660), Municipial Chairman in Nyborg Claus Rasch and their wife Elisabeth AndersdatterScheffer.

skriftsteder (foroven 1 Sam. 2,6 og 1 Joh. 5,11; 
forneden Kol. 3,4). Midt på stenen er et cirkulært 
skriftfelt i ramme af laurbærblade; det flankeres 

af dydefigurer anbragt som joniske karyatider, tv. 
Håbet med fugl og anker, th. troen med kors og 
bog. Stenen er beslægtet med nr. 24.
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Fig. 272. Gravsten nr. 21, o. 1669, genanvendt 1760, over kammerråd Rasmus Poulsen Boesen samt hustru og døtre 
(s. 1134). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 21, c. 1669, re-used in 1760, of Counsellor Rasmus Poulsen 
Boesen, his wife and daughters. 
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Danmarks Kirker, Svendborg
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hele stenens flade, er næsten helt udvisket. Rand-
skriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evan-
gelistsymboler med skriftbånd, foroven Mattæus’ 
engel tv. (»S M…«) og formentlig Markus’ løve, 
forneden Johannes’ ørn tv. og Lukas’ okse (»… 
Lvcas«), sidstnævnte er vist drejet en kvart om-
gang med uret, således at dyrets ben peger mod 
venstre. Langs skriftfeltets sider er dekorative 
bånd med bladværk. Det krones af et kerubho-
ved, og under det ses tre helt udslidte skjolde. 
Stenen er beslægtet med *(†)gravsten nr. 14. Den 
lå formentlig oprindelig i kirken; nu i græsset øst 
for denne.
 23) (Fig. 274), 1680,839 over »der wolgeborne« 
(den velbårne) everhart Lvdewig (Ludvig) von 

Fig. 273. Gravsten nr. 22, o. 1671, over en ukendt 
borger (†1671) (s. 1137). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Tombstone no. 22, c. 1671, of an unknown citizen 
(†1671)

Fig. 274. Gravsten nr. 23, o. 1680, over everhart Ludvig 
von Dvnewalt (s. 1137). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 
– Tombstone no. 23, c. 1680, of Everhart Ludvig von 
Dvnewalt.

 1760 erhvervede Rasmus Poulsen Boesens ar-
vinger stenen, der ‘for længst’ var hjemfalden til 
kirken, for 16 rigsdaler, for at lægge den på hans 
begravelse i vestenden af Skt. Gertruds Kapels 2. 
fag (jf. fig. 183, †muret begravelse nr. 18).18 efter 
restaureringen 1870-71 lå den i søndre korsarm, 
hvor den 1899 var den eneste synlige gravsten i 
kirken.837 opsat mod vestmuren i søndre kors-
arm (jf. fig. 72).
 22) (Fig. 273), o. 1671, over en borger, †1671, 
og formentlig hans hustru.838

 Grå kalksten, 202×127 cm, stærkt slidt. Ind-
skriften, med fordybede versaler, der er placeret 
som randskrift (»Af ior … paa iorden vi gaar til 
iorden … enden faar til dommen angaar«)838 
samt på et stort skriftfelt, der udfylder næsten 
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Fig. 275. Gravsten nr. 24, o. 1690, over rådmand Hans olsen Wiborg (†1690) og 
hustru Anna Margaretha Nielsdatter Riber (†1720), hendes anden ægtemand, borg-
mester Hans Pedersen Holmer (†1730) og deres datter Anna Catharina Rasch samt 
hendes to børn (s. 1139). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 24, c. 1690, 
of Alderman Hans Olsen Wiborg (†1690) and his wife Anna Margaretha Nielsdatter Riber 
(†1720), her second husband, Mayor Hans Pedersen Holmer (†1730), their daughter Anna 
Catharina Rasch and her two children.

Dvnewalt, †12. juni 1680, »seines Alters 35 Iahr« 
(i sin alders 35 år), »desse sele Got genedich sey« 
(Gud være hans sjæl nådig).840

 Lys, grå kalksten, 182×109 cm. Stenen er stærkt 
slidt, en revne over venstre hjørne er repareret 
med cement. tysksproget indskrift med reliefver-
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tharina Rasch, samt hendes to børn>. Af grav-
skriften fremgår endvidere, at afdøde havde købt 
gravstedet 1690.843 1751 fornyede arvingerne det 
<»og for dets/ faste og uryggelig beholdelse saa 
længe verden/ staar givet vederlag til kirken./ 
Deris stoere gavmildhed mod kirken skoelen 
og/ de fattige og deris mange aars troelig tieni-
ste mod/ Nyborg bye bliver i ævig ære og tak-
ke minde/ og til erkiendelighed bor (bør) deris 
been og levnin/ ger være her i roelig hviile«> (jf. 
†glasmaleri(?) nr. 4, †muret begravelse nr. 7).844

 Rød kalksten, 223,5×153 cm, med velbevaret 
oprindelig udsmykning samt oprindelig rand-

saler i forsænkede bånd på skriftfeltets øvre del. 
Hjørnemedaljoner med evangelisternes symbol-
væsener med skriftbånd, hvorpå indskrift med 
fordybede versaler, foroven Mattæus (»S. Mattvs«) 
tv. og Markus (»S. Markvs«), forneden Johannes 
(S. Iohanes«) tv. og Lukas (»S. Lvcas«). Skriftfeltet 
indrammes af bruskværk, der forneden omslutter 
to helt udslidte medaljoner. Stenen lå oprinde-
lig over afdødes begravelse i østenden af nordre 
sideskib (jf. fig. 243 (nr. 5)); nu i det sydvestlige 
hjørne i nordre korsarm.
 24) (Fig. 275), o. 1690, indskriften nyhugget 
o. 1751. over <Hans oesen[!] (olsen) Wiborg, 
rådmand, (†1690)841 og hustru Anna Margaretha 
Nielsdaatter (Nielsdatter) Riber (†1720),842 samt 
hendes anden ægtemand, Hans Pedersen Holmer, 
borgmester (†1730),784 og deres datter Anna Ca-

Fig. 276. Gravflise nr. 25, o. 1722, over Zacharias Frisch 
(†1722) (s. 1140). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tomb 
slab no. 25, c. 1722, of Zacharias Frisch (†1722).

Fig. 277. Gravsten nr. 26, o. 1727, over bager Steen 
Mathissen (†1727) og hustru elsabeth Jørgensdatter 
(†1729) (s. 1140). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Tombstone no. 26, c. 1727, of the baker Steen Mathissen 
(†1727) and his wife Elsabeth Jørgensdatter (†1729).
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delfart kirker (s. 2196, 2340 og 2358 f.), med 
hvilke den bl.a. deler gengivelsen af Kristus, der 
træder Satan under fode.846 Stenen lå over fami-
liens †begravelse i midtskibet (†muret begravelse 
nr. 7), hvor den blev afdækket 1971 (jf. fig. 243 
(nr. 7)). Den ligger nu ved østvæggen i nordre 
korsarm.
 25) (Fig. 276), o. 1722, over Zacharias Frisch, 
†24. sept. 1722.
 Gravflise af rød kalksten, 50×31,5 cm. Stenen 
er revnet tværs over, øverste højre hjørne afbræk-
ket og overfladen stærkt eroderet. Indskrift med 
fordybede versaler, derunder et indridset streg-
ornament (Jesumonogram?). Stenen ligger i den 
vestlige del af nordre korsarm.
 26) (Fig. 277), o. 1727, over Steen Mathissen, ba-
ger, †1727, »i hans alders 54 aar«, og hustru elsabeth 
Iørgensdatter (Jørgensdatter), †<19. aug. 1729>.847

 Rød kalksten, 162×96 cm. en stor revne tværs 
over stenen er repareret med cement, og hjørne-
spidserne, på nær den øverste venstre, er afbræk-
ket. Indskrift med fordybede versaler. Dekora-
tionen, ligeledes fordybet, omfatter hjørneorna-
menter med blomstergrene, over indskriften er to 
krydslagte palmegrene, og under den to oliven-

skrift med fordybede versaler i form af en opbyg-
gelig sentens i vers (»Wi lefve her som vandr(i)
ngsmend/ der vandre maa hver dag fort hen/ thi 
alle ting en ende faar/ hvad mennesket har/ det 
snart forgaar«) samt henvisning til tre skriftsteder 
(Hebr. 13, Job 7, Joh. 5), mens den sekundære 
gravskrift med fordybede versaler er indhugget 
på skriftfeltet på stenens midte. I hjørnerne er 
siddende evangelister med deres symbolvæse-
ner, foroven (på bruskværkskonsoller) Mattæus 
tv. og Markus, forneden Lukas tv. og Johannes. 
over skriftfeltet ses Den opstandne Kristus med 
sejrsfanen i en skybræmme, trædende på en djæ-
vel med flagermusevinger, der har en slange om 
sin ene arm (udført efter forlæg af Hieronymus 
Wierix, jf. nr. 16). Skriftfeltet flankeres af dyde-
figurer på arkadeprydede konsoller, tv. Retfær-
digheden med sværd og vægtlod, th. Håbet med 
anker. under skriftfeltet er en stor bruskværks-
kartouche med tre skjolde med initialer; på det 
venstre »RPSB«, på det midterste »ICR«,845 på 
det højre »NH«. Det midterste skjold hviler på et 
timeglas, stående på et vinget kranium med orme 
krybende ud af øjenhulerne.
 Stenen er beslægtet med gravsten nr. 16, 21 og 
(†)13 samt med gravminder i Bogense og Mid-

Fig. 278. Gravflise nr. 27, o. 1730, over Lisbet Madsdat-
ter (†1730) (s. 1141). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 
Tomb slab no. 27, c. 1730, of Lisbet Madsdatter (†1730).

Fig. 279. Gravflise nr. 28, o. 1800, over sognepræst 
Peder Schonning (†1800) (s. 1141). Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – Tomb slab no. 28, c. 1800, of the incumbent 
Peder Schonning (†1800).
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*1) (Fig. 280a-b), o. 1575-1625, over et eller fle re 
medlemmer af slægten Gyldenstierne (jf. ndf.).851

 Grå kalksten. Af stenen, der oprindelig målte 
ca. 193×115 cm, er bevaret 6 fragmenter, men 
flere partier mangler, bl.a. hele den nederste del. 
I øverste højre hjørne ses slægten Gyldenstier-
nes våben, mens der af det våben, som har væ-
ret anbragt i venstre hjørne, kun er bevaret flige 
af hjelmklædet. Derimellem er en fremstilling af 
Den opstandne Kristus, omgivet af flere skikkel-
ser, indrammet af en trekløverbue med halvcirku-
lært indsnit i den midterste runding, båret af joni-
ske pilastre på høje baser. endvidere ses rester af et 
skriftbånd med indskrift med fordybede versaler 
»… men«. Skriftfeltet er en rulleværkskartouche 
med indsnit med kerubhoveder i de lodrette si-
der. Af indskriften med reliefversaler er bevaret 
enkelte bogstaver, et »G« og et »I«, anbragt som 

grene omkring en kronet bagerkringle. Nederst 
et dødningehoved på krydsede knogler. 1971 
blev stenen afdækket i midtskibets vestende (jf. 
fig. 243 (nr. 26).848 Den ligger nu ved vestvæggen 
i nordre korsarm. 
 27) (Fig. 278), o. 1730, over Lisbet Madsdatter, 
†23. dec. 1730.
 Gravflise af rød kalksten, 48,5×48,5 cm; en flig 
er slået af i højre side, og en revne går derfra på 
skrå ned til underkanten. Indskrift med fordybe-
de versaler. Ligger ved pillen mellem åbningerne 
til nordre korsarm.
 28) (Fig. 279), o. 1800, over Peder Schonning, 
sognepræst i Nyborg i 50 år, tidligere dansk præst 
i tønder i 12 år, †3. nov. 1800, 93 år gammel (jf. 
†lukket stol nr. 2, *maleri nr. 6).
 Gravflise af rødgrå granit, 44×43 cm. Indskrift 
med fordybede versaler, optrukket med sort. op-
rindelig på kirkegården;849 1919 indmuret i nor-
dre sideskibs vestvæg, nord for vinduet.850

Fig. 280a-b. *(†)Gravsten nr. 1, o. 1575-1625, over et eller flere medlemmer af slægten Gyldenstierne (s. 1141). a. 
tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 1, c. 1575-
1625, of one or more members of the Gyldenstierne family. 
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ret, har udfyldt hele bredden. Fragmentet opbe-
vares på Nyborg Slot.
 *4) (Fig. 283), o. 1600-1650, over ukendt.
 Lys rødlig kalksten, 33×58 cm; sammensat af to 
fragmenter, der udgør øverste del af en gravflise. 
Af indskriften med reliefversaler i forsænkede 
bånd, der har udfyldt hele stenens bredde, er kun 
den øverste linje bevaret (»(h)er liger begra(f)vid 
…«. Fragmentet opbevares på Nyborg Slot.
 *5) (Fig. 284), 1600-tallet, over ukendt.
 Grå kalksten. Af stenen er bevaret tre fragmen-
ter, hvoraf de to udgør stenens øverste venstre 
hjørne og overkant (ca. 39×82 cm), det tredje, 
med spor af en stråleglorie (ca. 13×15 cm), stam-
mer ligeledes fra stenens øverste del. I venstre 
hjørne er en medaljon med en engel, evangeli-
sten Mattæus’ symbolvæsen, og midtpå et bue-
slag, under hvilket ses de spidse takker af en strå-
leglorie; uden tvivl har stenen oprindelig været 
prydet med en fremstilling af Den opstandne 
Kristus. I sviklerne har vistnok været kerubhove-
der, og over bueslaget ses en spinkel ornament-
bort. Fragmenterne opbevares på Nyborg Slot.

sidste bogstav i to efter hinanden følgende linjer. 
Fragmenterne opbevares på Nyborg Slot.
 *2) (Fig. 281), o. 1600-1650, genanvendt 1776, 
over (Hans Jørgen trohnsen),852 <†19. april 1776 
»i sit 67de alders aar«>.
 Rødlig kalksten, ca. 85×131 cm; fire fragmen-
ter, der tilsammen udgør det nederste af stenen, 
er bevaret. Indskriften, med fordybede versaler, 
er anbragt som randskrift samt på et retkantet 
skriftfelt, der indrammes af oprullede, sneglehus-
lignende ornamenter. I de nedre hjørner afbrydes 
randskriften af medaljoner med allegoriske frem-
stillinger af liv og død, tv. en opstandelsesscene 
(overkroppen af et menneske med oprakte arme), 
th. ærens eller livets krone (en krone, båret af to 
‘skyhænder’). tilsvarende udnyttelse af hjørne-
felterne kendes fra sten i Bogense og Middelfart 
kirker fra o. 1598 (DK Odense 2191 og 2350), 
samt fra gravsten i Maribo og Præstø amter, date-
ret til første halvdel af 1600-tallet.853

 Stenen, der oprindelig må have ligget i kirken, 
blev 1776 erhvervet for 8 rigsdaler af afdødes 
bror, som lod den lægge på gravstedet på kirke-
gården øst for kirken, hvorfra den blev kasseret 
1832.854 Fragmenterne opbevares siden 1975 på 
Nyborg Slot.
 *3) (Fig. 282), o. 1600-1650, over ukendt.
 Lys grå kalksten, 39×31 cm. Fragmentet udgør 
øverste venstre hjørne af en gravflise. Indskriften, 
med reliefversaler i forsænkede bånd, hvoraf kun 
enkelte bogstaver i linjernes begyndelse er beva-

Fig. 281. *(†)Gravsten nr. 2, o. 1600-1650, genanvendt 
1776, over Hans Jørgen trohnsen (†1776) (s.1142). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 2, 
c. 1600-1650, re-used 1776, of Hans Jørgen Trohnsen 
(†1776).

Fig. 282. *(†)Gravflise nr. 3, o. 1600-1650, over ukendt 
(s. 1142). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tomb slab 
no. 3, c. 1600-1650, of unknown deceased. 
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68×42 cm), mens de to øvrige udgør partier af 
stenens flade.856 Stenen er formentlig identisk 
med en anonym gravsten, aftegnet af From (fig. 
285a). Den har randskrift med fordybede versaler 

 *6) (Fig. 285a-b), 1600-tallet, over ukendt.855

 Lys grå kalksten. Af stenen, der oprindelig 
målte ca. 210×146 cm, er bevaret fire fragmen-
ter, hvoraf de to udgør øverste venstre hjørne (ca. 

Fig. 283-84. 283. *(†)Gravflise nr. 4, o. 1600-1650, over ukendt (s. 1143). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 284. *(†)
Gravsten nr. 5, 1600-tallet, over ukendt (s. 1143). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 283. *(†)Tomb slab no. 4, c. 1600-
1650, of unknown deceased. 284. *(†)Tombstone no. 5, 1600s, of unknown deceased.

Fig. 285a-b. *(†)Gravsten nr. 6, 1600-tallet, over ukendt (s. 1143). a. tegning af voldmester Jørgen Peter From. I 
NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 6, 1600s, of unknown deceased.
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 Lys kalksten, ca. 210×137 cm; af stenen er be-
varet ti fragmenter, dog mangler øverste venstre 
hjørne, dele af overkanten og et stykke af venstre 
side. Indskrift med skråtstillede, fordybede versaler, 
placeret som randskrift samt på skriftfelt på ste-
nens nedre halvdel. Randskriften, der har form af 
et skriftsted (Job 19,25), afbrydes af hjørnemedal-
joner med evangelisternes symbolvæsener med 
skriftbånd, foroven Mattæus tv. (»S. Mat…s«) og 
Johannes (helt udvisket), forneden Markus tv. (»S. 
Ma…«) og Lukas (»S. Lvkas«). under de øvre me-
daljoner er to helt udviskede skjolde. over skrift-
feltet ses Den opstandne Kristus stående på graven 
i en skybræmme med sejrsfanen i hånden, flan-
keret af to siddende soldater. Motivet indrammes 
af en trekløverbue hvilende på joniske pilastre og 
bæres af en atlant (jf. gravsten nr. 5 og 8). Derunder 
ses skriftfeltet, kantet af bladranker med oprullede 
ender. Stenen er beslægtet med nr. 5 og 8, men 
forlægget for vagterne ved graven er forskelligt. 
Stenen blev fundet i midtskibets vestende 1971 (jf. 
fig. 243 (nr. 15)). Den opbevares på Nyborg Slot.
 *10) (Fig. 289a-b), 1620’erne (?), over ukendt, 
[†30. marts 162.(?)].859

 Lys grå kalksten. Af stenen, der oprindelig mål-
te ca. 204×120 cm, er bevaret seks fragmenter, 
der tilsammen udgør hovedparten af stenens høj-
re side. Indskriften med fordybede versaler er an-
bragt som randskrift samt på et næsten kvadratisk 

Fig. 286. *(†)Gravsten nr. 7, 1600-tallet, over ukendt (s. 
1144). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone 
no. 7, 1600s, of unknown deceased.

Fig. 287. *(†)Gravsten nr. 8, 1600-tallet, over ukendt (s. 
1144). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone 
no. 8, 1600s, of unknown deceased.

i form af et skriftsted (Joh. 11,25), hvoraf kun de 
sidste bogstaver er bevaret.857 Randskriften afbry-
des af hjørnemedaljoner med evangelistsymboler, 
men kun den øverste venstre, Mattæus, er at fin-
de i dag. Nederst på skriftfeltet, der var indfattet 
i en kartouche og udfyldte næsten hele stenens 
flade, sås et skjold. Stykkerne opbevares på Ny-
borg Slot.
 *7) (Fig. 286), 1600-tallet, over ukendt.
 Lys grå kalksten, 75×62 cm. Fragmentet, der er 
samlet af to dele, den ene med en stor ortoceratit, 
udgør hjørnet af en gravsten. to indridsede linjer 
danner en smal ramme langs kanten, der afbrydes 
af en cirkulær hjørnemedaljon. Indskriften er helt 
udslidt. Fragmentet opbevares på Nyborg Slot.
 *8) (Fig. 287), 1600-tallet, over ukendt.
 Sort kalksten, 57×73 cm. Fragmentet, der er 
samlet af tre dele, udgør øverste venstre hjørne af 
en gravsten. Af den tilsyneladende tysksprogede 
indskrift med fordybede versaler er kun bevaret 
få bogstaver i begyndelsen af hver linje (»Hier …/ 
even …/ etet …«; i den følgende linje ses bl.a. et 
»x«). Fragmentet opbevares på Nyborg Slot.
 *9) (Fig. 288a-b), o. 1603, over Hans Walter, 
borgmester i 23 år, †[2]3. april 1603 »i det 95 
h(ans) ars alder«, og hustru Giertvd (Gertrud) Pe-
ders dater (Pedersdatter), †9. juni 1621 »vdi det 
80 hindis ars alder«, samt deres fem børn (jf. epi-
tafium nr. 5).858
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skriftfelt på stenens nedre del. Randskriften af-
brydes af hjørnemedaljoner med evangelistsym-
boler, foroven th. Markus (»Marcvs«), forneden 
th. Johannes (»Iohannes«); oprindelig sås endvi-
dere foroven tv. Mattæus og forneden tv. Lukas. 
Øverste højre hjørnespids er udfyldt af en lille, 
trebladet roset. På stenens øvre del sås en frem-
stilling af Den opstandne Kristus med sejrsfanen, 
stående på graven i en skybræmme og omgivet 
af tre sovende vagter, udført efter samme forlæg 
som vagterne på gravsten nr. 4, men anderledes 
placeret (bevaret er en del af skybræmmen samt 
en vagt). Motivet indrammedes af et bueslag, og i 
sviklerne var rosetter. Skriftfeltet på stenens nedre 
halvdel havde langs de lodrette sider kvindelige 
profilhermer, jf. gravsten nr. 4, hvoraf den ene er 
delvis bevaret, og under det sås et vinget timeglas 

Fig. 288a-b. *(†)Gravsten nr. 9, o. 1603, over borgmester Hans Walter (†1603) og hustru Gertrud Pedersdatter 
(†1621) (s. 1144). a. tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tomb-
stone no. 9, c. 1603, of Mayor Hans Walter (†1603) and his wife Gertrud Pedersdatter (†1621).

(en vinge bevaret). Fragmentet opbevares på Ny-
borg Slot.
 *11) (Fig. 290a-b), 1630, over else Ien[s] daater 
(Jensdatter), †[1?]0. april 162[5], og hendes æg-
temand Iens (Jens) Mickelsøn (Michelsen), †20. 
nov. 1628.860 Af indskriften fremgik, at stenen var 
bekostet af borgmester Peder Nielsen 1630.
 Lys grå kalksten, ca. 176×117 cm; af stenen er 
bevaret 13 fragmenter; dog mangler dele af ven-
stre side, nederste venstre hjørne og to mindre 
partier af stenens flade. Indskrift med fordybede 
versaler, placeret som randskrift samt på to skrift-
felter. Randskriften, der rummer oplysning om 
stenens giver (»Denne sten hafver bekostet erlig 
oc velact mand Peder Nielsen Borgeme(ster) i 
Nyborig«), afbrydes af hjørnemedaljoner med 
evangelistsymboler, foroven Mattæus tv. (»S. Mat-
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Jesumonogram »IHS«, og nederst bogstaverne 
»PK«, antagelig afdødes initialer. Flisen opbevares 
på Nyborg Slot.
 13) (Fig. 296), o. 1654, over Knud Biørnsen 
(Bjørnsen), rådmand, †9. aug. 1654, »udi sit Al-
ders 61 Aar«, og hustru Mette Clausdaatter (Claus-
datter) (Walter), †  (1669), »i Hendes Alders 

 (59)«, samt hendes mor eline Knudsdaatter 
(Knudsdatter), †21. aug. 1652, »i sit Alders 78 
Aar«. Resen, Fyn meddeler endvidere at »Dette 
epitaphium er opsat 1653«, vel en oplysning om 
epitafiet ovenover (nr. *(†)2). Af indskriften på 
gravstenen fremgik endvidere, at »For dette Be-

tevs«) og Markus (»S. Marcvs«), forneden Johan-
nes th. (»S. …hannes«), mens venstre hjørne med 
Lukas mangler. Foroven er et tværrektangulært 
skriftfelt med indskrift i form af et skriftsted (Joh. 
11,25), indrammet af beslagværk, hvorfra hænger 
frugtklaser. Derunder et højovalt skriftfelt med 
personalia, støttet af engle iklædt lændeklæde. 
Nederst et vinget kranium. Stenen, der lå ‘neden 
for koret’, opbevares på Nyborg Slot.
 *12) (Fig. 291), 1640’erne, over ukendt (»PK«).
 Gravflise af lys grå kalksten, 56×44 cm; højre 
side er afbrækket. Indskrift med fordybede versa-
ler: Øverst formentlig et årstal »164.«, derunder 

Fig. 289a-b. *(†)Gravsten nr. 10, 1620’erne(?), over ukendt (s. 
1144). a. tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 10, 1620s (?), 
of unknown deceased.
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gravelse Sted haver Knud Biørnsen, saa og hans 
kiere Hustrue Mette Clausdaatter givet til denne 
Kirke 300 Rigsd(a)l(er) og til Latine Skole 1000 
Slette Dal(er) og der foruden bekostet det Cho-
ret med Ølands Fliser er lagt«.861 (Jf. †gulv s. 938, 
prædikestol s. 989, †orgelpulpitur nr. 2, *(†)epi-
tafium nr. 2, †muret begravelse nr. 1).
 Den store sten af grå kalksten med indskrift 
med reliefversaler har hjørneornamenter i form 
af siddende evangelistfigurer med symbolvæsener, 
foroven Mattæus tv. og Markus, forneden Lukas 
tv. og Johannes. Mellem figurerne er bruskværks-
kartoucher, foroven med indskrift, formentlig en 
religiøs sentens, forneden med to skjolde. Det rek-
tangulære skriftfelt flankeres af stående figurer på 

Fig. 290a-b. *(†)Gravsten nr. 11, 1630, over else Jensdatter (†1625) og hendes ægtemand Jens Michelsen (†1628) 
(s. 1145). a. tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 
11, 1630, of Else Jensdatter (†1625) and her husband Jens Michelsen (†1628).

Fig. 291. *(†)Gravflise nr. 12, 1640’erne, over ukendt 
(»PK«) (s. 1146). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)
Tomb slab no. 12, 1640s, of unknown deceased (“PK”).
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næsten hele stenens flade. Randskriften afbrydes 
af hjørnemedaljoner med evangelisternes sym-
bolvæsener, øverst th. Markus (»S. Marcvs«), ne-
derst th. Lukas (»S. Lvcas«); øverst tv. sås oprindelig 
Mattæus, nederst tv. Johannes. Skriftfeltet kantes 
af rulleværk og kronedes af et kerubhoved (højre 
vinge bevaret); under det var to skjolde flankeret 
af bruskværksornamenter (delvist bevaret). Stenen 
er beslægtet med gravsten nr. 22, både hvad angår 
randskriften og den dekorative udsmykning, og 
kan formentlig dateres nogenlunde som denne.
 Fragmenterne opbevares på Nyborg Slot.
 *15) (Fig. 293), o. 1687, over et lille barn af 
Henrich Louys Lore(…),*1686, †11. jan. 1687, 
13 dage og syv timer gammel.863

bruskværkskonsoller, tv. Moses med Lovens tavler, 
th. Johannes Døberen med lammet ved foden.
 Stenen er beslægtet med gravsten nr. 24. Den 
ligger over ægteparrets begravelse under gulvet i 
korets sydside og er delvis synlig gennem en lem 
under kortrappen.
 *14) (Fig. 292a-b), o. 1670(?) (jf. ndf.), over en 
mand, [Nie.. (Niels)], og hans hustru [Ann.(?)], 
†[16..], samt deres seks børn.862

 Lys grå kalksten, ca. 200×125 cm. Fragmentet, 
der er samlet af fire stykker, udgør stenens højre 
side; bevaret er endvidere et stykke af skriftfeltet 
(ca. 42×35 cm). Indskrift med reliefversaler, an-
bragt som randskrift (»… iorden … gaar …«), samt 
på et stort, rektangulært skriftfelt, der udfylder 

Fig. 292a-b. *(†)Gravsten nr. 14, o. 1670(?), over en mand, Niels, og hans hustru samt deres seks børn (s. 
1148). a. tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tomb -
stone no. 14, c. 1670(?), of a husband, Niels, and his wife as well as their six children. 
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1) o. 1548, over Frands Brockenhuus’ børn Lau-
ritz, Peder og Hilleborg, alle †Hellig trefoldig-
heds Søndag (27. maj) 1548. På stenen sås våben-
skjolde for Brockenhuus og tinhuus.868

 2) o. 1557, over Niels Perssøn (Pedersen), sog-
nepræst, †4. april 1557.869 Stenen må have ligget 
i koret, jf. s. 1162.
 3) o. 1574, over Lauritz Hanssøn (Hansen), 
sognepræst, †26. febr. 1574.870 Stenen har antage-
lig ligget i koret.
 4) o. 1576, over Jep Mand, rådmand, †29. maj 
1576 (jf. *epitafium nr. 2).
 5) o. 1579, over Lauritz Jensen, slotsskriver, †6. 
aug. 1579 (jf. *epitafium nr. 2).
 6) o. 1581, over Peder Holst, borgmester, †4. 
febr. 1581.871

 Gravflise af grå kalksten, 74×53 cm; fragment, 
sammensat af tre dele. tysksproget indskrift med 
fordybede versaler. opbevares på Nyborg Slot.
 *16) (Fig. 294a-b), o. 1696,864 over [Jacob 
Feigenba]um, »dero zu Dannemark und Nor-
vegen Køneglig Maje. Bestalter Capitain unter 
dene Lobigen holk(?)ischen leib regiment Dra-
goner« (Deres til Danmarks og Norges kgl. ma-
jestæts bestaltede kaptajn under det prisværdige 
holckiske(?) dragonlivregiment), og hustru [eli-
sabethen] (elisabeth) samt en søn.865

 Lys grå kalksten. Af stenen, der målte ca. 145×83 
cm, er bevaret tre fragmenter, som udgør øverste 
højre hjørne (ca. 37×30 cm) og et parti af neder-
ste venstre del (ca. 47×47 cm). Den tysksprogede 
indskrift med fordybede versaler er anbragt dels 
som tolinjet randskrift langs stenens lodrette sider 
i form af skriftsteder (langs højre side Rom. 10,4, 
langs venstre Åb. 14,13), dels som personalia, der 
udfylder næsten hele stenens flade. I hjørnerne 
var forsænkede felter med forskelligt udformede 
blomster, hvoraf kun den øverste højre er bevaret. 
Mellem de øvre var et cirkulært felt med et vå-
benskjold, mellem de nedre et kranium på kryds-
lagte knogler, hvorfra udgik blomster.
 Stenen må oprindelig have ligget på afdødes 
gravsted i søndre sideskib ved opgangen til præ-
dikestolen (†jordfæstebegravelse nr. 5). Fragmen-
terne opbevares på Nyborg Slot.
 *17) (Fig. 295), o. 1777(?), over Søren Poulsen 
Lemming, transportforvalter, †1736, og hustru 
Regine Han(sdatter) Hæ(nsken), †(1732).866 Af 
indskriften fremgår, at parrets begravelsessted blev 
købt 1777.
 Rødlig kalksten, ca. 110×95 cm; fragment, 
sammensat af tre dele. Indskriften, med fordy-
bede versaler, udfylder næsten hele fladen.
 Stenen lå oprindelig på afdødes gravsted i det 
nordligste sideskib. 1834 blev den angiveligt an-
bragt som dæksten på †sprøjtehuset (s. 876).867 
opbevares på Nyborg Slot.
 Ikke identificerede fragmenter. 16-1700-tallet. I alt 
20 fragmenter af grå eller rød kalksten, det største 
ca. 38×31 cm, det mindste ca. 8×6 cm, med spor 
af bogstaver eller ornamentik. Fragmenterne kan 
ikke med sikkerhed henføres til specifikke grav-
sten.

Fig. 293. *(†)Gravflise nr. 15, o. 1687, over et 13 dage 
gammelt barn (†1687) (s. 1148). Foto Arnold Mikkel-
sen 2014. – *(†)Tomb slab no. 15, c. 1687, of a 13-day-old 
child (†1687).
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 7) o. 1581, over Arent Ling von Wachenbrug-
ge, som druknede ud for Nyborg med 27 andre 
mennesker på Skt. Andreas dag (30. nov.) 1581.872 
Antagelig en gravsten, som lå ‘neden for koret’.
 8) Før 1584 (jf. †epitafium nr. 2), over eskild 
Gøye og Sibylle Gyldenstiernes seks børn, fem 
døtre og en søn, af hvilke den ældste kun blev 11 
uger. Stenen lå under epitafiet, uvist hvor.873

 9) o. 1590, over Maren, Mads Lerches hustru, 
datter af Jacob Pedersen i odense, †juleaften 
1590, »efter at Hun hafde lagt paa hendes Syge 
Seng mere end 3 Aar« (jf. lysekrone nr. 1, epita-
fium nr. 4).874 Antagelig en gravsten.
 10) o. 1592, over Hendrich (Heinrich) von 
Baden, rådmand, †10. jan. 1592.875

 11) o. 1592, over Christiern (Christian) Niel-
søn (Nielsen) Brun (Bruun), sognepræst og provst, 
†febr. 1592.876 Stenen lå i koret.877

 12) o. 1594, over Frantz (Frands) von Fastinoe-
ve (Fastenove), †15. sept. 1594, og hustru Sidzel 
(Sidsel), datter af Henrich (Heinrich) von Baden 
(jf. nr. 10), †29. nov. 1612. Hun »levede i det hel-
lige egteschab« med sin anden ægtemand tomas 
(thomas) troyel (trøyel), †25. dec. 1613, i 17 år, 
og de fik sammen fem børn.878

 13) Antagelig 1600-tallet, genbrugt 1689, over 
Claus Hansen Skipper (†1688). For stenen, der 
stod i våbenhuset, betaltes 10 daler (jf. nr. 15).879

 14) Antagelig 1600-tallet, genbrugt 1690, da 
rådmand Anthoni Hansen købte den. Den lå på en 
uspecificeret begravelse i kirken; efterfølgende må 
den være lagt på hans begravelse i søndre sideskib 
(†glasmaleri(?) nr. 8, †muret begravelse nr. 11).18

 15) (Fig. 297), antagelig 1600-tallet, genbrugt 
1699, over (Claus) Hansøn (Hansen) Sk(i)pper, 
†19. jan. (16)88, »Alders .(?)7 Aar«, og hustru 

Fig. 294a-b. *(†)Gravsten nr. 16, o. 1696, over kaptajn Jacob Feigenbaum og hustru elisabeth (s. 1149). a. tegning af 
voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 16, c. 1696, of Captain 
Jacob Feigenbaum and his wife Elisabeth.
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 17) 1601, over Biørn (Bjørn) Marcussen, råd-
mand, †16. maj 1621, og hustru Giertrud (Ger-
trud) Hans Daatter (Hansdatter), †1. dec. 1612. Af 
indskriften fremgik, at parret bekostede stenen 
1601.881

 18) o. 1603, over Jørgen Pedersen Alsing, †28. 
juli 1603, og hustru Karen, †26. jan. 1608.882

 19) o. 1603. »Mag. Christiern (Christian Chri-
stensen Blymester, sognepræst) sammen med sin 
hustru Cathrine Svanning sov sødt ind i det Her-
rens år 1603 d.  august«.883 Stenen, der havde 
indskrift på latin, lå i koret.
 20) o. 1603, over Giert (Gert) torborch (tor-
borg), rådmand, †3. nov. 1603,884 og »Christen 
Mænds«18 (d.e. hustruen Kirsten Madsdatter) (jf. 
†orgelpulpitur nr. 1, †lysearm nr. 2, *epitafium 
nr. 2). en stor gravsten, som lå ‘neden for koret’. 
1694 var stenen sunket og blev hævet.18

 21) o. 1607, over Jørgen erichsen, †29. dec. 
1607.885 Antagelig en gravsten.
 22) o. 1608. »Her under ligger« Peder Jensen 
Skriver, tolder og borgmester, †2. maj 1608, og 
hustru »Sitzel«886 Knuds Daatter (Knudsdatter), 
†16  (jf. †sygesæt nr. 1, fontegemme s. 974, 
†orgelpulpitur nr. 1, epitafium nr. 3).887 Antage-
lig en gravsten. Resen, Fyn, meddeler endvidere 
»Deris epitaph. er opsat 1607«; formentlig som 
et supplement til gravstenens oplysninger.
 23) o. 1614, over Hans Sørensen Weile (Vejle), 
sognepræst og provst, »udvandrede fredeligt fra 
dette kummerfulde liv til sit himmelske fædre-
land« 16  »i sin alders « efter 19 år i embe-
det, og hustru Maren, datter af borgmester Niels 
Pedersen i Århus, †9. maj 1614, 36 år gammel. 
Parret var gift i 16 år og to måneder; hun efterlod 
mand og syv børn i sorg.888 Indskriften var på 
latin, og stenen lå i koret.
 24) o. 1619, over erich engelbretsen, rådmand, 
†19. maj 1619 »i Hans Alders 57 Aar«, og hu-
stru Inger Knuds Daatter (Knudsdatter), †30. aug. 
1629 »udi Hendes Alders 66 Aar«. Parret var gift 
i 30 år og fik sammen otte børn.889

 25) o. 1621, over Hans Rasmussen Aarslef 
(Aarslev), †11. juni 1621.890

 26) o. 1622, over Anne Berents Daatter (Be-
rentsdatter), Peder Walter Rådmands hustru, »som 
levede med sin Kiere Mand paa andet Aar«, †14. 

Kar(en) (Rasmus) Daater (Rasmusdatter), †20. 
marts 1691 »Hendes Alders 63 Aar« (jf. †pulpitur 
nr. 1).880

 Ca. 193×102 cm, med evangelistmedaljoner 
i hjørnerne. Midt på stenen var en stor brusk-
værkskartouche med to krydslagte ankre, og over 
og under denne var indskrift. Nederst sås et ti-
meglas og et cirkulært ornament. 1699 betalte 
sognepræst Claus Mule 30 daler for at stenen, der 
stod i våbenhuset, kunne blive lagt på ‘Karen, sa-
lige Claus Skippers’. en sten, der hidtil havde lig-
get på graven (vel †gravsten nr. 13), blev samtidig 
solgt til Mathias Buxslager for 2 daler.18

 Stenen, der lå i midtskibets vestende, blev fun-
det itubrudt under gulvfliserne 1871 og kasseret.
 16) Antagelig 1600-tallet eller begyndelsen af 
1700-tallet, formentlig genbrugt 1738, da engel-
brecht thaysen erhvervede et gravsted sammen 
med den sten, der lå på det (†jordfæstebegravelse 
nr. 4).18

Fig. 295. *(†)Gravsten nr. 17, o. 1777(?), over trans-
portforvalter Søren Poulsen Lemming (†1736) og 
hustru Regine Hansdatter Hænsken (†1732) (s. 1149). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 17, 
c. 1777(?), of the transport manager Søren Poulsen Lem-
ming (†1736) and his wife Regine Hansdatter Hænsken 
(†1732).



1152 nyborg · vor frue kirke

 30) (Fig. 298), o. 1626, over Anders Hansen, 
Danmarks riges skriver i 15 år og rådmand i fem 
år, †8. febr. 1626, »i hans Alders 49 Aar«, og hustru 
Kirsten erichs Daatter (eriksdatter), †25. okt. 
1635. Parret var gift i 12 år og fik sammen seks 
børn (jf. epitafium nr. 6).893

 Ca. 200×177 cm, revnet på langs. Stenen havde 
randskrift med versaler i form af et skriftsted (Job 
19,25), afbrudt af hjørnemedaljoner med evan-
gelistsymboler, foroven Mattæus tv. og Marcus, 

nov. 1622 »i sit Alders 20 Aar« (jf. epitafium nr. 
6).874 Antagelig en gravsten.
 27) o. 1623, over Johanne, Jacob Lerches datter, 
†3. dec. 1623.891 Antagelig en gravsten.
 28) o. 1624, over Jacob olstittsen, rådmand, †5. 
aug. 1624.892 Antagelig en gravsten, der lå ‘neden 
for koret’.
 29) o. 1625, over Niels erichsen, †26. febr. 
1625, og hustru Johanne Matzdaatter (Madsdat-
ter), †2. febr. 1625.885 Antagelig en gravsten.

Fig. 296. (†)Gravsten nr. 13, 1653, over rådmand Knud Bjørnsen (†1654) og hustru Mette Clausdatter (†1669), samt 
hendes mor eline Knudsdatter (†1652) (s. 1146). Foto Morten Aaman Sørensen 1971. – (†)Tombstone no. 13, 1653, 
of Alderman Knud Bjørnsen (†1654) and his wife Mette Clausdatter (†1669), and her mother Eline Knudsdatter (†1652).
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 32) o. 1629, over M(ester) Didrich Keller Bad-
scher (Badskærer), †2. april 1629, 39 år og ni dage 
gammel. Han var gift med Margrete Hermands 
Daatter (Hermansdatter) trøyel i otte år, 18 uger 
og tre dage.885 Antagelig en gravsten.
 33) o. 1629, over Berendt Bestling, †2. april 
1629 »udi Hans Alders 37 Aar«.894 Gravstedet var 
i søndre sideskib.895

 34) (Fig. 299), o. 1629, over Hans Pedersen, 
skolemester i den danske skole, †16. juni 1629.896

 Ca. 88×63 cm. Skriftfeltet, der udfyldte det 
meste af fladen, var indrammet af bruskværks-
ornamentik. Nederst var to eller tre skjolde, det 

forneden antagelig Lukas tv. (ses ikke) og Johan-
nes. Det rektangulære skriftfelt kronedes af en 
bruskværkskonsol med et vinget kranium og et 
timeglas, endvidere en siddende skikkelse, vel en 
putto, der støttede et timeglas mod sit knæ (en 
tilsvarende figur har formentlig været anbragt på 
konsollens modsatte side). Skriftfeltet støttedes af 
stående figurer på konsoller; under det sås et ke-
rubhoved. Stenen lå i koret.
 31) o. 1628, over Peder Jensen Riibe (Riber), 
†10. febr. 1638, og Karen Matz Datter (Mads-
datter), †26. okt. 1628.891 Antagelig en gravsten.

Fig. 297. †Gravsten nr. 15, antagelig 1600-tallet, gen-
brugt 1699 over Claus Hansen Skipper (†1688) og 
hustru Karen Rasmusdatter (†1691) (s. 1150). tegning 
af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. – †Tomb-
stone no. 15, presumably 1600s, re-used in 1699 for Claus 
Hansen Skipper (†1688) and his wife Karen Rasmusdatter 
(†1691).

Fig. 298. †Gravsten nr. 30, o. 1626, over skriver og råd-
mand Anders Hansen (†1626) og hustru Kirsten eriks-
datter (†1635) (s. 1152). tegning af voldmester Jørgen 
Peter From. I NLA. – †Tombstone no. 30, c. 1626, of the 
clerk and alderman Anders Hansen (†1626) and his wife 
Kirsten Eriksdatter (†1635).
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 40) o. 1640, over Frantz (Frands) thomassen 
trøyel, kirkeværge, †20. marts 1640, »udi Hans 
Alders 39 Aar«, og hustru Anne Pedersdatter, †  
16  »udi Hendes Alders «. Parret var gift i ni 
år.887 Antagelig en gravsten.
 41) o. 1640, over Hans Mortensen, rådmand, 
†23. dec. 1640 »i sit Alders 56 Aar«, og hustru 
Mette terchels Daatter (therkelsdatter), †  16

,  år gammel. endvidere hendes anden æg-
temand Jens terchelsen (therkelsen), †  16 , 

 år gammel. Af indskriften fremgik, at afdøde 
havde betalt 100 daler til kirken og 100 daler 
til skolen samt givet fire boder til de fattige 
for gravstedet.900 Stenen, der havde indskrift på 
dansk med enkelte ord på latin (»die«, »ætat«), lå 
‘neden for koret’, dvs. i midtskibet, men blev 
1679 hensat i våbenhuset og siden bortsolgt (jf. 
s. 1052). Hullet i gulvet efter graven blev dækket 
med mursten.18

 42) o. 1641, over Jesper Hansen Stampe, ka-
pellan i 26 år, derpå sognepræst i 22 år, †1641 
»udi sit alders 78 Aar«, og hustru Maren Jensdaat-
ter (Jensdatter), †2. dec. 1611 »udi sit alders 70 
Aar«.901 Stenen lå i koret.
 43) o. 1642, over Magdalena Pedersdaatter 
(Pedersdatter), †8. febr. 1642 »i Hendes Alders 16 
Aar«.874 Antagelig en gravsten.
 44) o. 1643, over Matz (Mads) Nielsen Koch, 
†10. nov. 1643 »udi hans Alders 73 Aar«, og hu-
stru Karen Jacobs Daatter (Jacobsdatter), †15. 
febr. 1647 »udi Hendes Alders 53 Aar«.902

 45) o. 1645, over Hans Pedersen Hiort, †8. 
febr. 1645, 32 år og fire måneder gammel, og hu-
stru Anne Niels Daatter (Nielsdatter), † 16 .903

 46) (Fig. 300), antagelig o. 1650 og genanvendt 
o. 1707 med indskrift over Hans Andersen, her-
redsskriver til Gudme Hrd. og birkedommer til 
Holckenhavn og Glorup birker samt privilegeret 
prokurator på Fyn, †8. april 1707, »i hans alders 
61 Aar«.904

 Grå kalksten, ca. 217×136 cm, indskrift med 
versaler og kursiv. Stenen, der var i bruskbarok stil, 
havde randskrift i form af en opbyggelig sentens: 
»Af Jorden vi er, paa Jorden vi gaar, til Jorden vi 
kom(m)er, Den ende vi faar, thil Domen angaar«. 
I hjørnerne var evangelistsymboler, foroven »S. 
Matheus« tv. og »S. Marcus«, forneden »S. Lucas« 

venstre med sammenskrevne initialer »HP« for 
Hans Pedersen.
 35) o. 1629, over Jens Christensen Hvarre, stads-
skriver på Nyborg Slot, †  aug. 1629 »udi Hans 
Alders 44 Aar«, og hustru Anne Peders Daatter 
(Pedersdatter), †  16 , samt deres tre børn.897

 36) o. 1631, over Johan Johansen, søn af Johan 
Petersen på Sprogø (jf. nr. 37), †28. jan. 1631.885 
Antagelig en gravsten.
 37) o. 1635, over Johan Petersens (Petersen), 
boende på Sprogø, †15. okt. 1635, og hustru 
Mette Frantz Daatter (Frantsdatter), †  16 , 
med deres syv børn, fem sønner og to døtre.898

 38) o. 1637, over Mette Dobbelsteins, †19. 
sept. 1637.885 Antagelig en gravsten.
 39) o. 1638, over thomas Brun, borgmester, 
†1638 (jf. †støttemur s. 875).899

Fig. 299. †Gravsten nr. 34, o. 1629, over skolemester 
i den danske skole Hans Pedersen (†1629) (s. 1153). 
tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. 
– †Tombstone no. 34, c. 1629, of the schoolmaster in the 
Danish school Hans Pedersen (†1629).
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 57) 1668, over Claus Bendixøn (Bendixsen), 
†28. febr. 1658 »udi Hans Alders 57 Aar«, og hu-
stru oline Jens Daatter (Jensdatter), †  marts 
1658 »udi Hendes Alders 54 Aar«. Parret levede 
sammen i 30 år. Af indskriften fremgik, at deres 
efterladte ‘døtre og svogre’ lod gravstedet og ste-
nen bekoste 1668.917 Gravstedet fandtes i søndre 
sideskib.895

 58) o. 1669, over Benedict Hubert, †10. aug. 
1669.918 Antagelig en gravsten.
 59) o. 1672, over »erlig og Lærdt Person« 
Jens Rasmussen, †27. marts 1672.885Antagelig en 
gravsten.
 60) o. 1678, over Richard Studt, kaptajn, †1678. 
Stenen, hvis placering er uvis, blev 1693 rettet 
op.18 
 61) o. 1679, over Anders Pedersen, rådmand 
og overformynder (†1702) og hustru Karen 
(†1679). Stenen lå på parrets †(jordfæste?)be-

tv. og »S. Iohannes«. På stenens øvre del var en stor 
kartouche med to skjolde med hhv. bomærke og 
Jesumonogram »IHS« og derunder et skriftsted. 
Skriftfeltet, der udfyldte stenens nedre del, var 
indrammet af brusk værk.
 47) o. 1653, over rådmand Niels Boesen (†1653) 
(jf. alterstager s. 971, epitafium nr. 10). 1690 blev 
stenen, der lå på hans gravsted i søndre sideskib, 
rettet op.905 
 48) o. 1654, over Friederich (Frederik) Jesper-
sen, †31. jan. 1654 »udi Hans Alders 55 Aar«, og 
hustru Anne Jens Datter (Jensdatter), †  16
(1679)906 »udi hendes Alders «. Parret var gift i 
23 år og syv måneder; Gud velsignede dem med 
12 børn, otte sønner og fire døtre.907

 49) o. 1656, over Mogens Kaas, lensmand, †3. 
nov. 1656.908 Stenen har muligvis ligget i eller 
nær ved †gravkapel nr. 1 (jf. s. 1160).
 50) o. 1656, over Niels Mikkelsøn (Mikkel-
sen), byskriver, †23. nov. 1656.909 Stenen lå i vå-
benhuset.18 
 51) o. 1658, over Jacob Matzen (Madsen) Ler-
che, rådmand og tolder i Nyborg, †17. febr. 1658, 
62 år, syv måneder og fire dage gammel, og hustru 
Karen Niels Daatter (Nielsdatter), †24. jan. 1660, 
66 år, otte måneder og tre dage gammel. Antage-
lig en gravsten.910 Resen, Fyn anfører endvidere: 
»Dette epitaphium er opsatt 1656«; formentlig 
som en supplerende oplysning (jf. epitafium nr. 
13). Stenen må have ligget over ægteparrets be-
gravelse i Skt. Gertruds Kapel (†muret begravelse 
nr. 18).911

 52) o. 1659, over Niels Pedersøn (Pedersen), 
byskriver, †2. maj 1659.912

 53) o. 1660, over Wulff Iensøn (Jensen), kapel-
lan, †3. april 1660.913

 54) o. 1661, over Lisabeth (Lisbeth) Hans Dat-
ter (Hansdatter), * i Haabelef (Horbelev) Præste-
gård på Falster, g.m. oberstløjtnant Georg Møller, 
†31. marts 1661, 28 år og 16 dage gammel.914 
Antagelig en gravsten.
 55) o. 1661, over Niels Dinesøn (Dinesen), 
dansk skoleholder, †1. sept. 1661.915

 56) o. 1664, over Arent Madsen, søn af Matz 
(Mads) Hansen Byschriver (Byskriver), †7. juni 
1664 i sit første år, otte måneder, en uge og tre 
dage gammel.916 Antagelig en gravsten.

Fig. 300. †Gravsten nr. 46, antagelig o. 1650, genan-
vendt o. 1707, over herredsskriver, birkedommer og 
privilegeret prokurator på Fyn Hans Andersen (†1707) 
(s. 1154). tegning af voldmester Jørgen Peter From. I 
NLA. – †Tombstone no. 46, presumably c. 1650, re-used c. 
1707, of the district clerk, district judge and licensed attorney 
on Funen, Hans Andersen (†1707).
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 Kapellet synes kun at have bestået i sin oprin-
delige form i en kortere årrække. Kisterne blev 
flyttet til krypten 1683, da arvingerne ikke holdt 
begravelsen ved lige.923 Rummet blev møbleret 
med et bord og en stol (jf. †særlige rumindret-
ninger nr. 1), og i hvert fald fra 1701/02 omtales 
det som ‘sakristiet’.18 1699 købte oberst og kom-
mandant Henning Mathias von Pogrell plads til sin 
hustru og parrets tre børn i krypten (også beteg-
net ‘den adelige begravelse’ ligesom nr. 2), for 60 
rigsdaler,435 og op gennem 1700-tallet blev for-
skellige prominente personer gravsat der. 1738 
betalte kirken for at få krypten kalket;18 1746 
kaldes den for ‘kirkens murede begravelse’.18 Git-
teret blev taget ned, muligvis allerede i begyndel-
sen af 1700-tallet (jf. ndf.), mens epitafiet forblev 
i sakristiet til restaureringen 1870-71, hvor det 
flyttedes til søndre korsarm.91

 Smedejernsgitter (fig. 301-02), 1649, udført af 
kunstsmed Caspar Fincke. Gitteret, der har to 
dørfløje samt to faste sidestykker under en fælles 
overligger hvorpå afdødes initialer i relief (»I F K 
K H R«, hhv. for Johan Friis, Karen Krabbe og 
Holger Rosenkrantz), er fæstnet til to murede 
stolper i åbningen mellem korets 1. og 2. fag mod 
søndre sideskib. Fløjene har på midten vandrette 
tværjern med indskrift med reliefversaler »Anno 
1649«, som deler dem i 2×2 felter; forneden er 
1872 tilføjet to nye fodstykker, hvorpå tværrekt-
angulære, med knapper markerede fyldinger (jf. 
ndf.). Hvert sidestykke er tilsvarende delt i to fel-
ter. De enkelte felter udfyldes af rigt varieret git-
terværk, udformet som rosetter eller i skråtstil-
let rudemønster, dannet af rundstave, hvis ender 
er oprullet i spiraler eller afsluttes af liljer, blade, 
småspyd m.m. I det højre sidestykkes nedre felt 
ses Caspar Finckes signatur, en korslagt hammer 
og nøgle (fig. 302). topstykket udgøres af en 
knækket spidsbue med de afdødes fladt udham-
rede våbenskjolde (tv. Friis, i midten Krabbe, th. 
Rosenkrantz); det krones af tre opstandere med 

gravelse i nordre sideskib ud for skibsfolkenes 
stol (†embedsstol nr. 10).919 1693 blev den lagt 
lige.18

 62) o. 1693, over Kirstine Hansdatter, enke ef-
ter kapellan Peder Lauritsen, †1693 (jf. minde-
tavle nr. 18). Stenen kostede 14 daler.18 Den lå på 
parrets gravsted i det nordligste sideskib.920

 63) 1750, over Claus Aagesens hustru, Anna 
Kirstine, der dette år blev begravet i kirken.921 
Samtidig blev der betalt for at lægge en sten på 
graven (jf. †lukket stol nr. 4).
 64) Før 1760. Dette år købte ingeniørofficer 
Dines Lemming en gravsten af kirken for 16 
rigsdaler (jf. †lukket stol nr. 8, †muret begravelse 
nr. 6 med †kisteplade nr. 2).18

†GRAVKAPeLLeR

1) Karen Krabbes kapel blev indrettet 1649 ved 
korets sydside (jf. fig. 86). Åbningen mod sønd-
re sideskib skærmedes med et prægtigt smede-
jernsgitter, og på østvæggen opsattes et stort 
sandstens epitafium, der næsten dækkede vinduet. 
I rummet stod flere †kister.
 Karen Krabbe erhvervede gravstedet 1638 for 
400 rigsdaler, efter at hun var blevet enke før-
ste gang efter Johan Friis til Ørridslev. Af skødet, 
der fik kongelig konfirmation 1639, fremgår, at 
gravstedet strakte sig 10 alen i længden fra øst-
muren mod vest, og 7 alen 3 kvarter i bredden 
fra muren mod koret i nord til kirkens sydmur 
(ca. 6,3×4,9 m).922 Selvom det af skødet ses, at 
der var tale om et gravsted ‘over jorden’, har man 
formentlig i første omgang blot etableret den 
krypt, der fandtes under kapellet, såfremt den 
da ikke var der i forvejen. Af epitafiet fremgår, 
at indretningen af et egentligt kapel (et »heder-
lig Begrafvelsessted«) først skete 1649, da Karen 
Krabbe atter var blevet enke, denne gang efter 
Holger Rosenkrantz til Glimminge; et årstal, der 
bekræftes af et tilsvarende på gitterlågen (jf. ndf.). 
Det skaktavlede flisegulv, der ses på fig. 86, kan 
være lagt i denne forbindelse. Formentlig blev 
det store stenepitafium opsat samtidig, og Karen 
Krabbes dødsdato og alder tilføjet efter hendes 
død. Ligeledes må kisterne med de afdøde anta-
ges opstillet disse år.

Fig. 301. Smedejernsgitter, 1649, udført af kunstsmed 
Caspar Fincke til Karen Krabbes †Kapel (s. 1156). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Wrought iron lattice, 1649, 
made by the metalworker Caspar Fincke for the Karen 
Krabbe †Chapel.
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 Epitafium (fig. 303), 1649, over Iohan (Johan) 
Friis til Ørritzsløf (Ørridslev), kgl. befalings-
mand på tranekær Slot, †1635 på Løgtved, »i 
hans alders 50 aar«, samt Holger Rosenkrantz 
til Glimming (Glimminge), kgl. befalingsmand 
på Hammershus, †1647 i odense, »i hans alders 
61 aar«, med deres hustruer Lene Gyllenstiern 
(Gyldenstierne), †1640 på Demmestrup, »hen-
des alder(s) 51 aar«, og Karen Krabbe, †<14. 
maj> 16<62>, »hendes alders <65> aar«. Af 
indskriften fremgår, at Holger Rosenkrantz og 
Karen Krabbe var gift i seks år på nær seks uger, 
samt at Karen Krabbe lod gravstedet indrette 
1649.926

 epitafium af sandsten og sort marmor (stor-
stykkets skriftfelter), 392×348 cm, indskrift 
med fordybede versaler. Storstykkets skriftfelt, 
hvorpå personalia, er indsat i en bred ramme 
med de afdødes anevåbener arrangeret i to 
bånd (i alt 64 våbener), der udgår vandret og 
lodret fra fire hjørnefelter med indskrift, såle-
des øverst tv. »Holger Rosenkrantz 8 fæderne 
oc møderne wab(en)«, øverst th. »Iohan Friis 8 
fæderne oc møderne waben«; nederst tv. »F(ru) 
Lene Gyilenstiern 8 fæde(rne) oc møderne 
waben« og nederst th. »F(ru) Karen Krabbes 8 
fæderne oc møderne waben«. Våbenrækkerne 
er inddelt i felter af 2×4 våbener, adskilt i de 
vandrette flanker af lodrette bånd, i de lodrette 
flanker af vandrette, rektangulære plader. Medal-
jonprydede konsoller på hver side af skriftfeltet 
bærer figurer af Moses med Lovens tavler (tv.) 
og Johannes Døberen med en bog (to fingre på 
venstre hånd er afbrækket). Fodstykket udgøres 
af en indskrifttavle med oplysninger om indret-
ningen af begravelsesstedet, flankeret af rulle-
værk. Monumentet krones af et brudt gavlstyk-
ke med tværovalt skriftfelt med et vers: »I reyser 

fladjern oprullet i spiraler. Lignende dekorative 
elementer, blandt andet det lille firpas i højre 
dørfløjs nederste felt, kan findes på flere af Cas-
par Finckes lidt ældre værker, se gitre i odense 
Domkirke (DK Odense 833 (fra 1636)) og Århus 
Domkirke (DK Århus 686 (fra 1634), 842 (fra 
1637) og 843 (fra 1639)), ligeledes med rigt va-
rieret dekoration. Gitteret står sortmalet, dog er 
våbenskjoldene malet med de heraldiske farver 
og forgyldt.
 Gitteret blev muligvis nedtaget allerede i be-
gyndelsen af 1700-tallet og hensat til opbevaring 
i kirkens nordøsthjørne.924 1834 blev halvdelen 
af det anbragt som port for kirkegården (jf. s. 
850);925 det betegnedes da som et ‘sindrigt me-
sterværk (der) ønskes konserveret’. Samtidig blev 
det sortmalet og våbnerne dekoreret og forgyldt, 
et arbejde, der blev gentaget jævnligt de følgende 
årtier.84 1872 fik smed J. Jensen betaling for en 
større istandsættelse med nye rammer, fornyelse 
af rustne dele samt levering af to nye fodstyk-
ker til fløjene.84 1908 blev det opsat på sin nu-
værende plads mellem korets sydfag og søndre 
sideskib.92 

Fig. 302. Kunstsmed Caspar Finckes signatur. Detalje 
af smedejernsgitter fra Karen Krabbes †Kapel (s. 1156). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Signature of the metal-
worker Caspar Fincke. Detail of wrought iron lattice from the 
Karen Krabbe †Chapel.

Fig. 303. epitafium, 1649, over de kgl. befalingsmænd 
Johan Friis (†1635) og Holger Rosenkrantz (†1647) 
samt deres hustruer Lene Gyldenstierne (†1640) og 
Karen Krabbe (†1662) (s. 1158). Foto Arnold Mikkel-
sen 2014. – Sepulchral tablet, 1649, commemorating the 
royal officers Johan Friis (†1635) and Holger Rosenkrantz 
(†1647) and their wives Lene Gyldenstierne (†1640) and 
Karen Krabbe (†1662).
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2) Kaptajn Erik Flemming Ulfeldt til Raschenbergs 
kapel, også betegnet ‘den adelige begravelse’ lige-
som krypten under nr. 1 (jf. fig. 86 og 183).935 
Indrettet 1711 i nordøsthjørnet oven på politi-
mester Claus Rasch til Raschenbergs begravelse 
(†muret begravelse nr. 5). Rummet strakte sig ca. 
5 m i længden fra kirkens nordmur til pillen ved 
døbefonten, og ca. 3,5 m i bredden fra østgav-
len mod vest. Stedet blev 1711 solgt for 200 rigs-
daler til kaptajn erik Flemming ulfeldt til Ra-
schenberg, som lod det indhegne med et ‘smukt’ 
†smedejernsgitter mod øst og syd.936 Købet skete i 
forbindelse med hans hustru, Claus Raschs enke, 
Anna Margrethe Lorentzens død året forinden (jf. 
†epitafium nr. 5).937 Kapellet blev allerede 1721 
solgt til hans kreditor, kancelliråd og regimentskvar-
termester Adam Casper Lerche, og gik derpå i arv til 
dennes svoger, professor Thomas Aabyes børn, hvor-
efter det 1754 hjemfaldt til kirken.938 Samme år 
blev klejnsmed Jacob Johansen betalt for en ny 
nøgle og reparation af låsen for gitteret,18 og i for-
bindelse med generalinde ellebrachts begravelse 
1760 blev der betalt for rengøring og flytning af 
en kiste i kapellet.18 1844 blev rummet hvidtet.84 
Kapellet blev nedbrudt 1871 og gitteret angivelig 
anbragt på kirkegården mellem kirkens nordøst-
hjørne og gitteret mod Kirkestræde.939

Begravede: Anna Margrethe Lorentzen †1710 (jf. †epi-
tafium nr. 5); oberst og kommandant Anton Gynther 
ellebrachts første hustru Antonette Catrina 27. juli 
1753; justitsråd og amtsforvalter Bartholomæus Ber-
telsens hustru Catrina Maria 11. jan. 1757;940 general-
major ellebrachts anden hustru Mette Sophia Pultz 
30. maj 1760;941 stiftamtmandinde With 10. juni 1760 
(hensat i 6-7 uger);942 frøken Schiöler 28. sept. 1761;943 
generalmajor, kammerherre og kommandant Holger 
Christensen Wind indsat i kapellet ‘en kort tid’ 10. juni 
1763;944 kaptajn Bryning 19. febr. 1773; Holger Winds 
hustru Hedvig Albertine Ahlefeldt 28. april 1775;945 
general, kommandant Magnus ernst Fircks 5½ år gamle 
datter Lovise 6. aug. 1777; konferensråd Bartholomæus 
Bertelsen de Cederfeld bisat 3. maj 1784;946 kapellan 
Anders Larsen Schonnings lille barn 28. dec. 1785.

†Kister. Da gravkapellet blev nedbrudt 1871, blev 
kisterne med konferentsråd de Cederfeld og hu-
stru flyttet til den samtidigt indrettede krypt un-
der søndre korsarm. På kisterne var †kisteplader 
med hædrende omtale.947

till ded rete fæderneland/ oc lader mig i en sør-
gelig stand/ I lefver vdi den gledelige sall/ mens 
ieg i denne iammer dall«. over skriftfeltet samt 
over gavlstykkerne er volutkonsoller med kug-
ler. Rammeværk og figurer er gråmalede med 
forgyldte detaljer, konsollernes medaljoner samt 
fod- og gavlstykkets skriftfelter sortmalede med 
forgyldte indskrifter; våbnerne er malet med de 
heraldiske farver.
 1836 blev murermester Knudsen betalt for at 
udbedre skader på epitafiet, da noget på våbnerne 
og andre steder på stenen var slået af, og 1839 fik 
maler Strange betaling for at reparere og fernise-
re ‘stamtavlen’ i sakristiet.80 Ved en istandsættelse 
1998-2002 blev sekundære opmalinger afrenset 
og den oprindelige staffering og forgyldning 
repareret. Anevåbnerne, hvor farven var næsten 
helt afskallet, blev opmalet 2008.927

 epitafiet var oprindelig opsat mod østvæggen 
(jf. fig. 183), således at det næsten dækkede for 
vinduet. 1871 blev det opsat på sin nuværende 
plads mod søndre korsarms sydmur mellem vin-
duerne, idet storstykket samt sidefigurerne hviler 
på et muret postament, hvori fodstykket er ind-
muret (jf. fig. 72).

Begravede: Johan Friis †1635; Holger Rosenkrantz 
†1647; muligvis lensmand Mogens Kaas †1656 (jf. 
†gravsten nr. 49);928 Karen Krabbe †1662; oberst 
Pogrells hustru eleonore elisabeth von offenberg 
†1697;929 oberst og kommandant Henning Mathias 
von Pogrell 30. sept. 1701;930 desuden tre af parrets små 
børn; oberst Schorns hustru Anna Sybille von Serbsten 
6. marts 1709;931 oberst Hans Didrik Schorn 10. juni 
1709;931 generalløjtnant og kommandant Abraham 
Adam Gafrong 23. juni 1738; generalmajor, general-
bygmester og kommandant David elias von Häusser 
2. april 1745;932 major og vicekommandant Chri-
stian Vind Bülow 30. dec. 1752;933 hans hustru Vibeke 
Magdalene Brockenhuus von Löwenhielm 15. marts 
1753; kammerråd Bruun 20. aug. 1779; Anna Margrete 
Rasch 9. maj 1792. 

De (helt) forgyldte †kister med de jordiske rester 
af Karen Krabbe og hendes to ægtemænd hen-
stod endnu 1673 i kapellet.934 1683 blev de ned-
sat i krypten (jf. ovf.); muligvis er det bl.a. disse, 
der omtales 1752, da fire karle blev betalt for at 
flytte kisterne og gøre plads i den murede begra-
velse under sakristiet.18 
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vesthjørnet og i Skt. Gertruds Kapel, fordelte de 
mange jodfæstebegravelser sig over hele kirken. 
I de ældste regnskaber anføres oftest blot, at af-
døde var begravet ‘i kirken’ eller ‘i våbenhuset’ 
(dvs. tårnrummet), men hen mod år 1700 bliver 
oplysningerne mere præcise. Således blev tolder 
Laurids Jørgensens enke Susanne 1697 begravet 
‘bag den nordre kirkedør’, kaptajn Lorentzens 
datter blev samme år begravet ved barnestolen (jf. 
s. 1004), og 1712 blev kapellan Anders Schiødts 
lille barn begravet ‘uden for fonten’ (dvs. uden 
for †fontegitteret (s. 978)). Begravelserne kunne 
strække sig ind under stolestaderne, f.eks. blev 
Anders Hansen 1733 begravet under den nordre 
række kvindestole.18 Jordfæstelserne kunne være 
i flere lag, således blev Arent Simonsen Byskri-
vers enke 1732 nedsat ved rådmand Knud Peder-
sens begravelse (†muret begravelse nr. 6) ‘oven på 
hendes mands kiste’, 1733 blev apoteker Claus 
oldenborg begravet ved barnestolen »paa sin Sl: 
Koenis Liig«,953 og samme år blev skipper Niels 
Knudsens kone begravet i den smalle pigegang, 
dvs. i det nordligste sideskib, ‘oven på hendes sø-
sters kiste’.18 I hele perioden skete mange jordfæ-
stelser i våbenhuset.
 Fra 1746/47 er der bevaret en oversigt over 
takster for begravelser i kirken (jf. også fig. 86):18 
en muret begravelse i koret kostede 50 rigsda-
ler, en jordfæstebegravelse samme sted 30 rigs-
daler. en plads i det, der betegnedes ‘kirkens 
murede begravelser’, kostede 24 rigsdaler; disse 
lå i midtskibet, under sakristiet og døbefonten 
samt i nordvesthjørnet og omfattede formentlig 
de gravkrypter, der på dette tidspunkt var hjem-
faldne til kirken. en jordfæstebegravelse i midt-
skibet kostede 20 rigsdaler. I korsgangen mellem 
norddøren og Skt. Gertruds Kapel samt inde i 
kapellet var prisen for en muret begravelse 20 
rigsdaler, for en jordfæstebegravelse 16 rigsdaler. 
I søndre og nordre sideskib var prisen hhv. 16 og 
12 rigsdaler, og samme pris gjaldt i den vestlige 
tværgang. endelig kostede en muret begravelse i 
den nordligste gang 12 rigsdaler, en jordfæstebe-
gravelse 8 rigsdaler. Såfremt adelige ønskede at 
have lig stående ‘over jorden’, var prisen højere. 
taksterne gjaldt for voksne over 15 år, mens børn 
mellem 5 og 15 år kostede to tredjedele af taksten 

†eFteRMIDDeLALDeRLIGe 
 BeGRAVeLSeR

Som vanlig i købstæderne fandtes under kirke-
gulvet et stort antal begravelser i form af murede 
gravkrypter og jordfæstebegravelser.
 Den ældst kendte fortegnelse over begravel-
serne er udarbejdet o. 1767 på baggrund af ældre 
dokumenter i kirkens arkiv.948 Den omfatter 15 
murede begravelser og fem jordfæstebegravelser 
og nævner desuden †gravkapel nr. 2. Forteg-
nelsen redegør for begravelsernes beliggenhed, 
størrelse og ejerforhold. Ifølge denne var én 
gravkrypt placeret under koret (nr. 1), én under 
sakristiet, hvor den havde hørt til Karen Krab-
bes kapel (†gravkapel nr. 1, jf. ovf.), tre fandtes i 
nordøsthjørnet (nr. 4-6), to lå under midtskibets 
gulv (nr. 7-8), en i søndre sideskib (nr. 11), en i 
det nordligste sideskib (nr. 13), to i nordvesthjør-
net (nr. 14-15), og endelig var der indrettet fire 
murede begravelser under de sammenlagte ka-
peller ved kirkens sydside, der samlet betegnedes 
Skt. Gertruds Kapel (nr. 16-19) (jf. fig. 86).
 Fortegnelsen må formodes at omfatte samt-
lige kendte, murede begravelser i kirken i anden 
halvdel af 1700-tallet, men der har sandsynligvis 
eksisteret ældre, sløjfede begravelser. Således må 
borgmester Mads Lerches begravelse i midtski-
bet,949 borgmester Peder Nielsens begravelse ‘for 
korsdøren’, dvs. foran indgangen til koret,577 og 
borgmester Peder Jensen Skrivers begravelse ‘in-
den for korsdøren’,950 der kendes fra dokumen-
ter vedrørende donationer til kirken, alle have 
været murede begravelser, anlagt eller erhvervet 
o. 1600.951 1665 nævnes, at en Jens thorkildsens 
lig måtte flyttes fra Fraugde Kirke til Nyborg og 
nedsættes i hans begravelse der.952 også i kirkens 
regnskaber omtales murede begravelser, der ik-
ke er at finde på fortegnelsen fra o. 1767, bl.a. 
borgmester Jens Madsens begravelse i midtskibet 
(†muret begravelse nr. 9) og rådmændene Ber-
tel Hansen og Niels Jensen Ribers begravelser 
(†muret begravelse nr. 10 og 12). Det kan ikke 
udelukkes, at flere af de nævnte begravelser er 
identiske, men blot har fået nye ejere.
 Mens de murede begravelser tilsyneladende var 
samlet i og omkring koret, i midtskibet, i nord-
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steembedet, er uvist. I 1700-tallet nød sognepræ-
sterne fri jordfæstebegravelse i kirken, 1746 blev 
Hans Hansen Frick begravet under alteret, og 
1750 fik Joachim Crondahl frit lejersted i kir-
ken.18 I og omkring koret fandtes endvidere mu-
rede begravelser for fremstående medlemmer af 
byens styre.
 Kirken rummede desuden begravelser for en 
del personer med tilknytning til militæret. 1659, 
dvs. under Karl Gustav-krigene (1657-60), blev to 
svenske kaptajner begravet i kirken, ligesom også 
rigsadmiralens køkkenskriver, og året efter en 
hollandsk sergent.18 også mange fra garnisonen 
fandt deres sidste hvilested her, f.eks. blev løjt-
nant Sell, der tjente under kaptajn Feigenbaum, 
begravet i det nordligste sideskib 1671, 1673 be-
gravedes kornet Bastian, og 1681 kvartermester 
Zacharias Richter.959 1750 blev løjtnant Parthesi 
begravet ved Hjulby stole, dvs. i nordre sideskib; 
dog blev betalingen nedsat til 8 rigsdaler pga. 
pladsmangel i det nordligste (billigere) sideskib, 
hvor liget ellers skulle være nedsat.77 
 Ændringer og istandsættelser. I 1600- og 1700- 
tallet blev der jævnlig fyldt op over sunkne be-
gravelser og gulvet over dem omlagt. Kirkens 
ældste embedsbog fra 1650 rummer et påbud til 
dem, der ejede begravelser i kirken, som var sun-
ket sammen, om at lade dem opfylde og jævne, 
da det ellers var farligt for ‘fattige, gamle og tyk-
synede folk at gå i kirke’.29 1655 blev en grav 
inden for vestdøren fyldt op, og 1691/92 måtte 
en stor gravsten nær døbefonten tages op, hvorpå 
der måtte køres fyld ind fra kirkegården for at 
opfylde de sammenfaldne kisters plads.18 Vedlige-
holdelsen af selve begravelsen påhvilede ejeren. 
Da kirken 1751 betalte Hans Sørensen tømmer-
mand for at beklæde en åben begravelse med fyr-
rebrædder og lægge egebjælker over den, var den 
formentlig hjemfalden til kirken.18

 1805 blev begravelser inde i kirken forbudt, og 
ved de næste årtiers istandsættelser blev flere be-
gravelser sløjfet.960 1831 blev otte murede begra-
velser istandsat med nye, brunmalede karme og 
lemme;80 1834 blev murermester Knudsen betalt 
40 rigsbankdaler for at mure hvælvene over tre 
åbne begravelser.84 1846/47 konstateredes, at ki-
sterne i de murede begravelser i Skt. Gertruds Ka-

og børn mellem 0 og 5 år en tredjedel. Ret til at 
lægge en sten på graven kostede 4 rigsdaler.
 enkelte blandt kirkens eget personale blev for-
undt gratis begravelse i kirken. Det gjaldt ud over 
præsterne bl.a. kapellan Gregers Sørensen Hjort 
og Johan Klokker i 1668.954 Rådmand Anders 
Pedersens datter Gertrud blev i maj 1677 ned-
sat i sine forfædres begravelse uden at betale af-
gift til kirken, da Anders Pedersens forældre (d.e. 
Peder Nielsen Arndrup og Gertrud Clausdatter, 
jf. mindetavle nr. 12)955 tidligere havde ‘gjort kir-
ken og byen temmelig god tjeneste’ ligesom han 
selv under krigen, men siden var han kommet i 
fattigdom og stod uden midler (jf. †gravsten nr. 
61).956 I juni samme år blev borgmester Lambert 
Jensen begravet i sine børns begravelse uden be-
taling, da han »imidlertiid udi Krigs tiid udstan-
den stor Gien vordighed, saa Hand nu udi sin 
høye Alderdom udi største Armoed var geraadet, 
og aldelis ingen Middel sig efterlat«.957 I enkelte 
tilfælde kunne betalingen antage andre former. 
Da rådmand Niels Bartram blev begravet i kirken 
1682, var der ingen midler i boet, hvorfor der 
blev gjort udlæg i en bryggerkedel, som imidler-
tid ikke kunne sælges, og en gammel kistebænk, 
for de 48 rigsdaler, begravelsen samt ringning 
med alle kirkeklokker havde kostet.18 
 Præsterne blev begravet i koret. 1557 blev sog-
nepræst Niels Pedersen (†gravsten nr. 2) begravet 
i koret mod betaling af 10 joachimsdaler. Liget 
blev imidlertid taget op og gravlagt et andet sted 
i kirken, ifølge lensmand Frands Brockenhuus 
fordi der skulle være plads i koret til de sendebud 
for fremmede fyrster, som ofte kom til en slotsby 
som Nyborg og kunne dø under opholdet. Det 
pålagdes ham dog at sørge for, at præsten blev 
genbegravet i koret.958 om præstebegravelserne 
vidner en række †gravsten (nr. 2, 3, 11, 19, 23 og 
42), der lå i koret; endvidere muligvis epitafium 
nr. 14, jf. også †epitafium nr. 5, og gravsten nr. 20 
over Mads Pedersen Lerche, der må formodes at 
have været i koret, ligesom Hans Mule Clausens 
mindetavle (nr. 17), der hang ved alterets nord-
side. I hvert fald for de to sidstes vedkommende 
synes der at have været tale om murede begra-
velser (nr. 2-3), men hvornår disse er indrettet, 
og om de også er benyttet til forgængere i præ-
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skiver nr. 3-4). Ved hustruen Mette Clausdatters 
død 1669 viste begravelsen sig imidlertid at være 
for smal til, at hendes kiste kunne komme ned. 
Laurids Jørgensen blev tilladt at udvide den mod 
at betale 50 rigsdaler til kirken i erkendelse af de 
gaver, Mette Clausdatter sammen med sin første 
ægtemand havde skænket kirken og skolen, som 
var anvendt til at bygge en ny prædikestol og staf-
fere orglet; endvidere havde de bekostet korets 
gulv belagt med ølandsfliser.966 1705 bekostede 
Knud Bjørnsens sønnesøn, Jacob Bjørnsen Ler-
che, begravelsen istandsat med nye hængsler, lås 
og nøgle.967 I forbindelse med istandsættelsen af 
koret 1822 blev nedgangen til begravelsen fyldt 
op.968

Begravede: Rådmand Knud Bjørnsen 17. aug. 1754; 
borgmester Laurids Jørgensens hustru (Knud Bjørnsens 
enke Mette Clausdatter Walter) 9. juli 1669; hans bror 
Jørgen969 29. jan. 1675; tyge Koldevig 13. april 1679; 
Bjørn Knudsen (†1679);970 major Lerche, hvis lig 
ankom fra odense og blev nedsat i den åbne begra-
velse under koret, »hvor same indgang er udj Cors 
døren«, 26. juni 1734;971 hans hustru 23. dec. 1738 ‘i 
begravelsesstedet under koret’.18

2) Sognepræst Mads Pedersen Lerches begravelse ( jf. 
epi tafium nr. 14, †epitafium nr. 5, gravsten nr. 
20). I koret.972

Begravede: Mads Pedersen Lerche 28. maj 1660; amts-
forvalter Jens Gregersens hustru Sidsel Kirstine Mads-
datter Lerche 26. aug. 1691;973 Jens Gregersen 11. juli 
1695 (antagelig her) (jf. †glasmaleri(?) nr. 2). 

3) Sognepræst Hans Mule Clausens begravelse (jf. min-
detavle nr. 17). I koret, formentlig ved alterets 
nordside. Begravelsen, der målte ca. 4,4×3,1 m, 
blev 1670 bevilget Hans Mule uden betaling af 
magistraten.974

Begravede: Sognepræst Hans Mule Clausen 21. nov. 1692; 
sognepræst Claus Mules datter 8. juni 1697; Hans Mule 
Clausens hustru Christentze Bacher 8. aug. 1698 (jf. 
†alterskranke nr. 2).

4) Forvalter på Hirschholm Jørgen Meineche og hu-
stru Gertrud Raschs begravelse. under døbefonten, 
dvs. ved korets nordside. en muret og hvælvet 
begravelse med adgang via en muret trappe og 
med lufthul ud til kirkegården. Begravelsen blev 

pel var angrebet af svamp. Snedker L. Wichmann 
leverede fem nye kister, og de gamle blev gravet 
ned på kirkegården. Desuden blev der etableret 
ventilation ud til kirkegården.961 Ved renoverin-
gen 1858 blev det gamle dåbsaflukke og krypten 
under det indrettet til rum for varmeanlægget (s. 
942). Knoglerne fra begravelsen (nr. 4) blev sam-
let i en ny kiste og sammen med en af de gamle 
kister anbragt i begravelsen ved siden af (nr. 5).80 
 Gravkrypterne under Skt. Gertruds Kapel blev 
sammen med begravelserne i det nordligste si-
deskib fyldt op, da de pågældende bygningsafsnit 
blev nedrevet ved restaureringen 1870-71.962 De 
kister, hvis gravsteder endnu ikke var hjemfald-
ne til kirken, blev nedsat i en ny gravhvælving 
under den nyopførte søndre korsarm.963 Ved re-
staureringen 1971-72 afdækkedes flere krypter 
i midtskibet (jf. fig. 184 og 304), tilsyneladende 
dog uden at blive nærmere undersøgt.
 I det følgende beskrives de murede begravelser, 
der omtales i fortegnelsen over begravelser fra o. 
1767 eller i kirkens regnskaber. Først anføres de 
murede grave i koret samt syd og nord for dette, 
derpå gravene i midtskibet samt i det søndre og 
de nordre sideskibe, og endelig gravene i Skt. 
Gertruds Kapel. Af jordfæstebegravelser er kun 
medtaget dem, der optræder i fortegnelsen fra o. 
1767, mens oplysninger om de resterende må sø-
ges i kirkens regnskaber. Blandt begravede er kun 
nævnt dem, der ud fra regnskaberne med sikker-
hed kan henføres til den pågældende begravelse; 
navnene er suppleret efter Crone, Samlinger. Hvis 
ikke andet er oplyst, refererer de anførte datoer 
til den dato, hvor betalingen for begravelsen er 
indført i kirkens regnskaber.964

†MuReDe BeGRAVeLSeR

1) Rådmand Knud Bjørnsens begravelse (jf. †gulv 
s. 938, prædikestol s. 989, †orgelpulpitur nr. 2, 
*(†)epitafium nr. 2, (†)gravsten nr. 13). I korets 
sydside. Rummet målte ca. 4,6×2,5 m, og en ca. 
2,2 m lang, 1,3 m bred trappe førte derned; ind-
gangen var lukket med en bræddelem. Begravel-
sen tilhørte først Knud Bjørnsen, der 1653 købte 
den for 300 rigsdaler,965 siden hans eftermand i 
ægteskabet, borgmester Laurids Jørgensen (jf. †ur-
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(Nicolai) Steinberg. G.m. forvalter på Hirchholm 
(Hirschholm) Jørgen Meiniche (Meineche) 19. 
april 1670; deres ægteskab blev velsignet med to 
sønner, »som alleerede før hende var hos Her-
ren«, og parret var gift i seks år på nær fire dage. 
»Saligen hensovet paa det kong(e)l(ige) Huus 
Hirschholm 1676 d. 15. April Kl. halvgaaen 12 
formiddag, efter hun havde levet i denne moii-
sommelige Werden berømmelig og lovværdig 34 
Aar 6 Maaneder mindre 4 Dage«.967

5) Præsident, siden politimester, justits- og etatsråd 
Claus Rasch til Raschenbergs begravelse (jf. †lukket 
stol nr. 1, †særlige rumindretninger nr. 1, †epita-
fium nr. 5 og 7; gravsten nr. 20). I det nordøstlige 
hjørne, nord for døbefonten, dvs. under †gravka-
pel nr. 2. Rummet målte ca. 2,5×2,5 m, og der 
var brudt et lufthul i muren ud til kirkegården. 
Gravstedet blev købt og indrettet af Claus Rasch, 

købt og indrettet af politimester Claus Rasch til 
Raschenberg på vegne af hans svoger, forvalter på 
Hirschholm Jørgen Meineche og hustru Gertrud 
Rasch; antagelig i forbindelse med sidstnævntes 
død 1676.447 1858 blev begravelsen omdannet til 
fyrrum (jf. s. 942 og ovf.).

Begravede: to sønner af Jørgen Meineche og Gertrud 
Rasch (†før april 1676, jf. †kisteplade); Gertrud Rasch 
(†15. april 1676, jf. †kisteplade); borgmester og kancel-
liråd Bernt Holmsted 1739;975 provisor Knud Barfoed 
30. okt. 1761; Bernt Holmsteds hustru Dorthea Marie 
Kryssing 28. nov. 1761 (jf. †prædikestolsbeklædning nr. 
2); fuldmægtig Peder Døstrup 6. maj 1762.

†Kisteplade, 1676, over Giertrud (Gertrud) Rasch, 
*19. okt. 1641 »udi Holstein (Holsten) i Angel i 
Qværn (Kværn) Sogn i Nye Herret (Ny Herred)«, 
datter af Peter Rasch til Vesterholm, »Kongel(ig) 
maii(estæ)ts Regiering Raad og Foeg et til Flens-
borg Huus (Flensborghus)«, og Cathrine Nicolaii 

Fig. 304. Murede begravelser under gulvet. Foto Marinus Andersen 1971. – Masonry tomb vaults under the floor. 



1165†eFteRMIDDeLALDeRLIGe BeGRAVeLSeR

holdelse helt frem til 1860, hvorefter den blev 
indrettet til kulkælder.80 Den blev fyldt op 1871, 
da det nordligste sideskib blev revet ned. Hans og 
hustruens kister findes angivelig i krypten under 
søndre korsarm (jf. note 963).

Begravede: Rådmand Knud Pedersen 5. april 1709;979 
oberstløjtnant og kommandant Peter Berings barn 19. 
juni 1711; Peder Knudsen 4. sept. 1733; borgmester 
Jacob Lerches to børn 23. sept. 1746; hans datter 21. 
dec. 1747; sognepræst Peder Schonnings første hustru 
Ingeborg Sørensdatter Lemming980 4. nov. 1750; Jacob 
Lerches barn 8. nov. 1756; Sophia Friderica Wiltha-
gen 26. febr. 1757; ingeniørofficer Dines Lemmings 
datter 6. juli 1771; byskriver Poul Nielsens spædbarn 
20. sept. 1771; borgmester Jacob Lerche 11. juli 1772; 
Dines Lemmings hustru Karen Knudsen 14. nov. 1775 
(jf. †kisteplade nr. 1); Dines Lemming 1. juli 1782 (jf. 
†kisteplade nr. 2).

†Kister. Da graven blev opfyldt 1871, fandtes 
flere skrøbelige kister, der blev nedgravet østligt 
på kirkegården. Dog blev Jacob Lerches kiste, der 
var velbevaret og forsynet med en †kisteplade af 
metal (nr. 2), angiveligt hensat i den nyopførte 
krypt under søndre korsarm (jf. note 963).981

 †Kisteplader. 1) o. 1675, over Karen Knudsen, 
†6. nov. 1775, med hædrende indskrift: ‘Hun sire-
de sin stand med uhyklet gudsfrygt, godgørenhed 
mod fattige, oprigtig redelighed, kærlighed mod 
sin mand, og omhyggelig ømhed for sine børn 
(…) Hun havde et svageligt helbred og bar sine 
lidelser med tålmodighed’. Af metal.982

 2) o. 1782, over Dines Lemming, †23. juni 
1782, med hædrende indskrift: Han var ‘religio-
nens sande elsker, en kærlig mand og øm fader, 
godgørende mod fattige og oprigtig mod sine 
venner’. Af metal.983

7) Rådmand Hans Olsen Wiborgs begravelse (jf. 
gravsten nr. 24). I midtskibets sydside ved råd-
mandsstolene og prædikestolen. Rummet var 
ca. 2,9 m langt og 3,8 m bredt.984 Hans olsen 
Wiborg købte begravelsen 1690, hvorefter den 
gik i arv til hans eftermand i ægteskabet, borg-
mester Hans Pedersen Holmer (jf. †glasmaleri(?) 
nr. 4, †lukket stol s. 1005), der som tak for sin 
omtrent ti år lange tjeneste som kirkeskriver, sin 
omhu ved kirkens reparation og dens indtægters 
forbedring, kun skulle betale en reduceret afgift 

tilsyneladende senest 1675 i forbindelse med 
broderens død. 1767 var begravelsen hjemfalden 
til kirken.447 Ved nedbrydelsen af det nordligste 
sideskib 1871 blev den fyldt op.

Begravede: Cornelius Rasch (†8. april 1675, jf. †kiste-
plade(?) nr. 1); Claus Raschs datter elisabeth Catrine 7. 
juli 1676 (jf. †kisteplade(?) nr. 2); oberst Friis’ barn 22. 
maj 1682; Claus Raschs hustru elisabeth Andersdatter 
Scheffer 9. okt. 1690 (jf. †epitafium nr. 5, gravsten nr. 
20); Claus Raschs søn 25. maj 1698; Claus Rasch 30. 
marts 1705.

†Kister. Ved opfyldningen af graven 1871 blev ki-
sterne, bl.a. en egekiste med spor efter †kisteor-
namenter, der formodedes at tilhøre Claus Rasch, 
nedgravet på den østlige del af kirkegården.976

 †Kisteplader(?). 1) o. 1675, over »erlig og Høy-
agtbaaren Mand« Cornelius Rasch, rådmand og 
konsumptionsforvalter, *3. april 1644 på en ons-
dag »kl. 1 efttermidnat« i »Holstein (Holsten) i 
Angel i Zvern (Kværn) Sogn i Nye-Herrit (Ny 
Herred)«, søn af Peder Rasch til Vesterholm, 
»Ko(ngelig) Mayts (majestæts) Rigens Mand og 
Foged til Flensborg-Huus (Flensborghus)«, og 
Cathrine Nicolaj Steenberg (Steinberg), †8. april 
1675 kl. 9½ formiddag, »efter at Hand hafde levet 
i denne Verdens elendighed 31 Aar 5 Dage og 8 
timer«.977

 2), o. 1676, over elisabeth Catrine Rasch, *25. 
dec. 1664, datter af præsident Claus Rasch til 
Raschenberg og elisabeth Schefer (Andersdatter 
Scheffer), †7. juni 1676 kl. to slet eftermiddag, 11 
år, 5 måneder og 13 dage gammel i København, 
begravet i Nyborg 7. juli.978

6) Rådmand Knud Pedersens begravelse (jf. †glas-
maleri(?) nr. 3). I nordsiden op til politimester 
Claus Raschs begravelse (nr. 5) og strækkende 
sig til tjenestepigernes stole. Rummet målte ca. 
2,5×2,4 m. Knud Pedersen købte begravelsen i 
1694 for 50 daler.18 Siden tilhørte den hans søn, 
Peder Knudsen, derpå dennes eftermand i ægte-
skabet, borgmester Jacob Lerche (jf. sygesæt nr. 2) og 
endelig som arving ingeniørofficer Dines Lemming 
(jf. †lukket stol nr. 8).435 1760 købte sidstnævnte 
en gravsten for 16 rigsdaler, formentlig for at 
lægge den over begravelsen (†gravsten nr. 64).18 
Hans arvinger betalte for begravelsens vedlige-
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delig kvadratiske rum, ca. 2,4×2,4 m, fandtes un-
der gulvet i søndre sideskib foran indgangen til sa-
kristiet, mellem en muret begravelse i øst (krypten 
under †gravkapel nr.1) og kirkens syddør. Der var 
brudt et lufthul i muren ud mod kirkegården og 
præsteboligen. Anthoni Hansen erhvervede begra-
velsen 1694, og 1715 lod han den udvide, så den 
målte ca. 2,4×4 m. Begravelsen gik i arv til sønnen 
Tønne Drejer, og da den siden hjemfaldt til kirken, 
overtog borgmester Johannes Hetting, skolekasserer 
Niels Tygesen og stadskæmner Bo Boyesen den (jf. 
†lukket stol s. 1012).435 Allerede 1690 havde An-
thoni Hansen erhvervet en gravsten, der lå på en 
ældre grav i kirken, antagelig med henblik på at 
genanvende den på sit eget gravsted (†gravsten nr. 
14).18

Begravede: Rådmand Anthoni Hansens hustru Anna 
Kathrine Rubens 4. jan. 1694; hans sønnedatter 8. 
juni 1697; hans steddatter 1. juli 1697; købmand Wulf 
Christian Schmeichels hustru Kirstine Købke 21. nov. 
1698; Anthoni Hansens sønner 24. maj 1700 og 19. 
aug. 1701; hans datter 12. juni 1704; Anthoni Hansen 
11. marts 1720; tønne Drejer 13. april 1754;469 skole-
kasserer Niels tygesens hustru Birthe Kirstine Boye-
sen 1. marts 1759; borgmester Johannes Hettings søn 
Arent988 29. aug. 1760; hans hustru Gyde Nielsdat-
ter Boyesen 8. sept. 1761; Niels tygesens søn 27. nov. 
1762; Niels tygesen 12. nov. 1764;989 Johannes Het-
tings anden hustru Anna elisabeth Birch 16. febr. 1767; 
Johannes Hetting 1. okt. 1771.

12) Rådmand Niels Jensen Ribers begravelse (jf. 
(†)epi tafium nr. 3, gravsten nr. 21). en muret begra-
velse i søndre sideskib ved indgangen til Skt. Ger-
truds Kapel, umiddelbart nord for Rasmus Poulsen 
Boesens begravelse (nr. 18).18 Den sten (gravsten 
nr. 21), der lå på graven, var 1760 ‘for længst hjem-
falden’; den blev solgt og lagt på nabogravstedet.

Begravede: Rådmand Niels Jensen Riber 10. dec. 1669; 
hans enke Karen Wandal 21. juni 1680; rådmand Hans 
olsen Wiborgs barn 9. nov. 1682; rådmand Mathias 
Fibigers hustru Anna Kathrine Morville 8. nov. 1728; 
Mathias Fibiger 21. marts 1741 (jf. †sygesæt nr. 3).990

13) Købmand Wulf Christian Schmeichels begravelse. I 
det nordligste sideskib, umiddelbart vest for Knud 
Pedersens begravelse (nr. 6) og strækkende sig ind 
under tjenestepigernes stolestader. Begravelsen var 
2,4 m lang, 2,1 m bred. Den måtte lukkes med sten 

deraf.18 Siden gik begravelsen i arv til sidstnævn-
tes ‘sted- og svigersøn’, assessor Johan Caspar Rasch 
til Rønninge Søgaard. 1767 var den hjemfalden 
til kirken.447

Begravede: Rådmand Hans olsen Wiborg 11. juni 
1690; amtsforvalter Buchholts lille barn 1. sept. 1702; 
rådmand Hans Holmers hustru Anna Margaretha 
Nielsdatter Riber 13. febr. 1720 (jf. gravsten nr. 24); 
landstingshører Johan Caspar Raschs hustru Anna 
Kathrine 19. sept. 1733. 

8) Ammunitions-, provisions- og materialforvalter Poul 
Corneliussens begravelse (jf. †alterklæde nr. 2). I 
midtskibets sydside ved den anden pille fra vest. 
et kvadratisk rum på ca. 2,5×2,5 m, 1,9 m højt.447 
Poul Corneliussen købte begravelsen i 1675 for 
80 rigsdaler og lod den mure.18 1767 var den 
hjemfalden til kirken.447

Begravede: Assessor Poul Zachariassens barn 29. juni 
1682; sammes søn 16. juli 1697;985 Poul Corneliussens 
enke Margaretha Matthiasdatter Foss 24. marts 1717.

9) Slotsskriver og rådmand Jens Madsen (Rosen-
bergs) begravelse (jf. epitafium nr. 11 og note 717). 
I midtskibet, erhvervet af Jens Madsen 1655 for 
120 slettedaler. Hans epitafium hang på pillen 
overfor.18 Siden tilhørende hans svigersøn, borg-
mester Tønne Madsen (jf. †urskiver nr. 3-4).

Begravede: Jens Madsens barn 9. aug. 1655; hans yng-
ste datter 30. jan. 1662; hans svigersøn rådmand tho-
mas Købkes barn 19. juni 1671; tønne Madsens søn 
Anders986 15. maj 1678; thomas Købkes barn 16. dec. 
1680; tønne Madsens hustru Kirsten Jensdatter Rosen-
berg 29. juli 1687 (jf. epitafium nr. 11); rådmand Chri-
stian Vigant 16. april 1689; tønne Madsen 7. jan. 1696.

10) Ridefoged Bertel Hansens begravelse (jf. †lysearm 
nr. 3, epitafium nr. 9, gravsten nr. 4). I midtskibet, 
strækkende sig ind under Knud Rasmussens hu-
strus stolestade.77

Begravede: Muligvis rådmand Jacob Andersen Schef-
fer 14. april 1668 og hustru Anna Pedersdatter Lerche, 
enke efter Bertel Hansen (jf. gravsten nr. 4), †1680;987 
muligvis Hans Bertelsens enke Margrethe Hansdatter 
Friis 22. aug. 1701; sammes datter Margrete 10. okt. 
1701; Baggesens hustru 10. dec. 1759 (midlertidigt).20 

11) Rådmand Anthoni Hansen Drejers begravelse (jf. 
†glasmaleri(?) nr. 8, †gravsten nr. 14). Det oprin-
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15) Rådmand Daniel Schnetters begravelse. I nordre 
sideskibs vestende ved gangen mellem første og 
anden række kvindestole. Rummet strakte sig i 
længden fra kirkens vestvæg ca. 2,4 m mod øst, 
og tilsvarende i bredden fra nordvæggen hen 
mod vestdøren.447 Daniel Schnetter købte begra-
velsen 1712. Den gik siden i arv til hans sviger-
søn, rektor ved latinskolen magister Hans Svane (jf. 
†lukket stol s. 1012).435 1803/04 skænkede arvin-
gerne begravelsen til kirken ‘til fri disposition’.18 
Begravelsen blev fyldt op ved nedbrydningen af 
sideskibet 1871.
Begravede: Daniel Schnetters hustru Kathrine Christine 
Jakobsdatter ullitz 20. okt. 1728; kammerråd Friis’ lille 
barn 21. maj 1732; Daniel Schnetter 29. sept. 1742; 
Hans Svanes børn 7. marts og 9. aug. 1749, 4. febr. 
1750 og 15. april 1755; Hans Svane 9. maj 1776.

16) Borgmester Peder Sørensens begravelse (jf. †glas-
maleri(?) nr. 9, †dørfløj nr. 2, lysekrone nr. 4, min-
detavle nr. 21).997 Østligst i Skt. Gertruds Kapel 
(jf. fig. 86). Rummet målte ca. 2,8×2,7 m.447 Pe-
der Sørensen købte begravelsen 1693 for 50 da-
ler, lod den mure og dække med en lem.998 1698 
var begravelsen sunket, så et stort hul måtte fyldes 
og tildækkes med nye og gamle mursten.18 1728 
skænkede Peder Sørensens enke, Maria Kirstine 
Borchenfeldt, 120 rigsdaler til vedligeholdelse af 
begravelsen.999 en kiste med de jordiske rester af 
Anders Sørensen og hans to hustruer findes an-
givelig i krypten under søndre korsarm (jf. note 
963).

Begravede: Rådmand Peder Sørensens barn 24. april 
1693; hans første hustru Maren Nielsdatter Riber 11. 
maj 1696; toldkontrollør Jørgen Bruuns hustru Anna 
Sørensdatter 21. juli 1699; Peder Sørensens datter 
Karen Pedersdatter 11. marts 1700; hans enke Maria 
Kirstine Borchenfeldt 20. juli 1750.

17) Toldinspektør og kontrollør Jørgen Bruuns begra-
velse (jf. †glasmaleri(?) nr. 10, sygesæt nr. 1, †dør-
fløj nr. 2, mindetavle nr. 20). I Skt. Gertruds Kapel, 
umiddelbart vest for Peder Sørensens begravelse 
(nr. 16) (jf. fig. 86). Det kvadratiske rum målte ca. 
2,4×2,4 m og strakte sig i bredden fra sydmuren til 
mandsstolene.435 Jørgen Bruun købte begravelsen, 
der var beregnet til to lig, i 1702 eller 1703 for 33 
rigsdaler.1000 1745 gav arvingerne 60 rigsdaler til 
kirken til at betale den årlige afgift af begravelsen 

eller lemme, dog kun således, at der som tidligere 
kunne sættes to stole oven på den.447 Wulf Christi-
an Schmeichel købte begravelsen, der var beregnet 
til to lig, i 1701.18 1744 fik hans eftermand i ægte-
skabet, borgmester Anders Larsen, overdraget begra-
velsen ‘med nogen udvidelse’ (jf. †skriftestol nr. 3, 
†lukket stol nr. 2, mindetavle nr. 22). til gengæld 
skænkede han kirken et stykke jord ned til kanalen 
til udvidelse af kirkegården samt 20 rigsdaler til 
dets indhegning (jf. s. 845).435 I forbindelse med 
else Bruuns begravelse 1757 blev to stole flyttet 
og istandsat.77 Begravelsen blev fyldt op ved ned-
brydningen af det nordligste sideskib 1871.

Begravede: Borgmester Anders Larsen †13. april 1745; 
toldinspektør Christian Bruuns hustru else Niko-
line Larsen 24. febr. 1757; borgmester Anders Larsens 
hustru Cicilia Friborg 5. juli 1762; sognepræst Peder 
Schonnings anden hustru, Anders Larsens datter, Anna 
elisabeth Kirstine Larsen 10. febr. 1766. 

14) Borgmester Dines Lerches begravelse (jf. †glasma-
leri(?) nr. 5, †alterklæde nr. 3, †messehagel nr. 4, 
†prædikestolsbeklædning nr. 1). I nordvesthjørnet 
bag norddøren. Begravelsen var ca. 4,4 m lang, 
2,4 m bred, klædt med brædder og bjælker og 
havde to lufthuller ud til kirkegården. Nedgang til 
begravelsen skete via en trappe på sydsiden, dæk-
ket med lemme.447 Dines Lerche købte retten til 
at indrette en begravelse på stedet i 1695 for 100 
daler. Selve indretningen skete imidlertid først 
efter hans død 1698 (jf. ndf.),991 hvorefter hans 
enke, Apollonia Lund, nævnes som ejer. Begravel-
sen gik i arv til hans søn, kancelliråd Adam Caspar 
Lerche, derefter til svogeren, professor Thomas Aabye 
og dennes søn, justitsråd og amtsforvalter Claus Aa-
bye.435 1796/97 hjemfaldt begravelsen til kirken.18

Begravede: Borgmester Dines Lerche blev 30. dec. 1698 
nedsat i Anthoni Hansens begravelse (nr. 11), indtil 
hans egen var færdiggjort det følgende år;992 Dines 
Lerches søn Lorentz Lerche 24. okt. 1704; kancelliråd 
Adam Caspar Lerche 3. aug. 1733;993 rådmand Mathias 
Fibigers spædbarn 3. juli 1734; professor thomas 
Aabye 9. aug. 1748;994 frk. Catharine Finche 30. marts 
1758; regimentskvartermester Laurids Aabyes spæd-
barn 6. juni 1761; justitsråd Claus Aabyes spædbarn 26. 
juni 1764; Claus Aabye 6. maj 1767; amtsfuldmægtig 
Hans Ramus 12. febr. 1773;995 major ejler Petersens 
hustru fra tallerupgård 27. april 1776; ejler Petersen 
fra tallerupgård 13. okt. 1788.996
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og lade de daværende trælemme over den erstatte 
med en sten eller en muret bue.1001 1760 blev der 
lagt en sten på graven (gravsten nr. 21).77 en kiste 
med afdøde samt hans to hustruer findes angivelig 
i krypten under søndre korsarm (jf. note 963).

Begravede: Formentlig rådmand Jacob Lerche 3. febr. 
1658 og hustru Karen Nielsdatter 24. jan. 1660 (jf. epi-
tafium nr. 13); kammerråd Rasmus Poulsen Boesen 31. 
aug. 1757.

19) Gæstgiver Niels Hendrichsens begravelse. I Skt. Ger-
truds Kapel, umiddelbart vest for Rasmus Poulsen 
Boesens begravelse (nr. 18) (jf. fig. 86). et kvadratisk 
rum på ca. 2,5×2,5 m, der i bredden strakte sig fra 
sydmuren til mandsstolene.447 Niels Hendrichsen 
købte begravelsen for 33 rigsdaler 2 mark i 1716.18 
1769 blev begravelsen, der var hjemfalden til kir-
ken, solgt til stadskæmner og købmand Villads Knudsen 
for 50 rigsdaler.1002 en kiste med de jordiske rester 
af sidstnævnte samt hustru og barn skal findes i 
krypten under søndre korsarm (jf. note 963). 1858 
anvendtes begravelsen til opbevaring af oversky-
dende gulvfliser samt tre brøstfældige træepitafier.84

med fremover.435 Kisterne med de jordiske rester 
af Jørgen Bruun og hans to hustruer skal findes i 
krypten under søndre korsarm (jf. note 963).

Begravede: toldinspektør Jørgen Bruuns lille barn 28. 
aug. 1702; sammes barn 2. marts 1712; Jørgen Bruun 
23. juni 1733; madam Aadder 21. febr. 1759.

18) Kammerråd og tolder Rasmus Poulsen Boesens 
begravelse (jf. †lukket stol s. 1005, †dørfløj nr. 2, 
mindetavle nr. 23, gravsten nr. 21). I Skt. Ger-
truds Kapel, umiddelbart vest for Jørgen Bruuns 
begravelse (nr. 17) (jf. fig. 86). Det kvadratiske 
rum målte ca. 2,5×2,5 m og lå ved indgangen til 
kapellet, lige op til rådmand Niels Jensen Ribers 
begravelse ‘næst ved samme kapel’ (nr. 12).447 Ras-
mus Poulsen Boesen købte begravelsen 1712.18 
Den synes oprindelig at have tilhørt rådmand Jacob 
Lerche (jf. epitafium nr. 13, †gravsten nr. 51), fra 
hvem den imidlertid var hjemfalden til kirken.469 
1748 stiftede Rasmus Poulsen Boesen en sum på 
6 rigsdaler 4 mark årlig af en gård i Avnslev til 
begravelsens vedligehold; samtidig sikrede han sig 
ret til at indsætte en sten i muren over begravelsen 

Fig. 305. *Kisteplade nr. 1, 1638, over borgmester Peder Nielsen (†1638) (s. 1170). I Østfyns Museer. Foto Arnold 
Mikkelsen 2013. – *Coffin plate no. 1, 1638, of Mayor Peder Nielsen (†1638).
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1) Rådmand Søren Thomasen og Karen Pedersdatters 
begravelser (jf. lysekrone nr. 3, mindetavle nr. 19). 
to begravelser i midtskibets sydside, formentlig 
jordfæstebegravelser. Karen Pedersdatter betalte 
20 rigsdaler for sit sted 1672.435

Begravede: Søren thomasen 30. dec. 1669; Karen 
Pedersdatter 6. nov. 1702.

2) Købmand Jens Larsens begravelse. en jordfæste-
begravelse i midtskibet mellem prædikestolen og 
vestdøren, ved siden af Søren thomassens jord-
fæstebegravelse (nr. 1). Købt af købmand Jens 
Larsen 1738 for 40 rigsdaler (jf. lukket stol s. 
1011).435

Begravede: Købmand Jens Larsens hustru Margrethe 
Pedersdatter 3. febr. 1747; Jens Larsen 24. marts 1753.

3) Knud Rasmussens begravelse. en jordfæstebegra-
velse i midtskibets vestende mellem stolestade nr. 
13 i sydrækken og nr. 14 i nordrækken. Knud 
Rasmussen købte gravstedet, der var beregnet til 

Begravede: Niels Hendrichsen 22. dec. 1719;1003 hans 
enke Karen 21. febr. 1748 (jf. †dørfløj nr. 2); rådmand 
og brandinspektør Johan Mancinus 30. okt. 1761 
(uden betaling, da han var i fattige omstændigheder 
og desuden havde været medlem af magistraten); Lars 
Langes spædbarn 4. jan. 1772; købmand Villads Knud-
sen 26. aug. 1772; Villads Knudsens hustru Anna Chri-
stine Graa 26. jan. 1776, hans lille barn før 1782.1004

20) Johan Baltazar Rieffesthals begravelse (jf. †lukket 
stol nr. 3, mindetavle nr. 24). Identisk med en af 
de fire begravelser i Skt. Gertruds Kapel. erhver-
vet 1769.18 1870 blev Johan Rieffesthals helt for-
faldne kiste nedgravet på kirkegården, mens hans 
hustrus kiste, der var forsynet med en †kisteplade 
med indskrift, blev hensat i den nye gravkrypt 
under søndre kapel.1005 Ægteparrets sønnedat-
ter Karen Gertrudine Charlotte Rieffesthal te-
stamenterede 1875 400 kr. til vedligeholdelse af 
begravelsen i kirken.91

Begravede: Johan Baltazar Rieffesthal 16. maj 1789; hans 
enke Karen Braadt 30. maj 1796; hans søn Johan Peter 
Rieffesthals spædbarn 29. sept. 1797; sidstnævntes 
hu stru Anna Marie Gregoria Arensbach 3. sept. 1798.

Fig. 306. *Kisteplade nr. 2, 1648, over Sidsel Knudsdatter (†1648) (s. 1170). I Østfyns Museer. Foto Arnold Mik-
kelsen 2013. – *Coffin plate no. 2, 1648, of Sidsel Knudsdatter (†1648).
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nium under krydslagte knogler. I Østfyns Museer 
(NoM inv.nr. 06562X2890). 
 2) (Fig. 306), 1648, over Sidtzel (Sidsel) Knvds-
daater (Knudsdatter), *28. nov. 1574, var borg-
mester Madtz (Mads) Lerkis (Lerches) hustru i 
16½ år, hvor de fik fire sønner og tre døtre. Der-
efter enke i 1½ år. 2° g.m. borgmester og tolder 
Peder Nielsen (jf. nr. 1) i 29 år og fik med ham tre 
sønner og en datter. †27. april 1648, i sit 74. år, ef-
ter ti års enkestand (jf. †dåbsfad s. 974, lysekrone 
nr. 2, epitafium nr. 4 og *(†)1, gravsten nr. 13). 
Messingblik, 42×25 cm, indskrift med versaler i 
skraverede bånd mellem dobbeltlinjer. Ramme i 
gennembrudt arbejde med kerubhoved foroven 
og forneden, i hjørnerne liljer med fligede blade. 
I Østfyns Museer (NoM inv.nr. 06562X2889).

tre lig, i 1766 for 45 rigsdaler. Der lå en gravsten 
på stedet.435

Begravede: Knud Rasmussens søn thomas 20. nov. 
1766; sammes hustru 5. dec. 1769; Knud Rasmussen 
18. juli 1777.

4) Farver Engelbrecht Teisen og hustrus begravelse. 
Li ge inden for kirkens syddør mellem de to 
rækker mandsstole. Gravstedet målte ca. 4,7×2,2 
m. Ægteparret købte det i 1738 for 20 rigsda-
ler med tilladelse til at lade det indrette som en 
muret begravelse med lufthul ud til kirkegården. 
Dette synes dog ikke at være sket. De betalte 
desuden 4 rigsdaler for en gravsten, der lå på ste-
det (†gravsten nr. 16).435 1770 fik sønnen Hans 
teisen tilladelse til at ombytte gravstedet med 
nr. 6.1006

Begravede: engelbrecht teisens spædbarn 9. maj 1738; 
Hans teisens lille barn 10. febr. 1760; hans spædbarn 
17. nov. 1762; hans hustru Kirstine Sabine Risbrich 
Schiøt 24. jan. 1765; engelbrecht teisen 1. juli 1773.

5) Major Jacob Feigenbaums begravelse (jf. *(†)grav-
sten nr. 16). I søndre sideskib, lige ved opgangen 
til prædikestolen.447 Feigenbaum købte gravste-
det i 1695 for 12 daler.18

Begravede: Major Jacob Feigenbaum 15. maj 1696.

6) Farver Hans Teisens begravelse. en jordfæste-
begravelse i søndre sideskibs vestende mellem 
mandsstolene nr. 11 og 12. Gravstedet målte ca. 
2×2 m.1006 erhvervet af Hans teisen 1770.

Begravede: Hans teisens spædbarn 28. april 1770; Hans 
teisens toårige barn 18. marts 1771; Hans teisens 
etårige barn 21. jan. 1775; Hans teisens toårige barn 
11. sept. 1778; Hans teisen 9. juli 1794. 

*Kisteplader. 1) (Fig. 305), 1638, over Peder Nel-
sen (Nielsen), borgmester, †12. sept. 1638 (jf. ly-
sekrone nr. 2, klokke nr. 4, *(†)epitafium nr. 1, 
gravsten nr. 13). Kobber, 31×18,5 cm, kanten er 
delvist afbrækket, og der er flere huller i pladen. 
Indskrift med versaler mellem dobbelte skillelin-
jer; de sidste linjer er grundet pladsmangel an-
ført med mindre typer. Rammekartouche med 
indridset ornamentik i form af bladværk langs 
kanten, foroven et kerubhoved, forneden et kra-

Fig. 307. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1788, over 
købmand Johan Aarslev (†1788) (s. 1171). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 6, c. 1788, 
to the merchant Johan Aarslev (†1788).
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 †Faner. 1-2) over major Christian Nicolai 
Strøebye (Strøbye), †1691, 53 år gammel.1009 3-4) 
over artillerimajor Hans Christopher von Gers-
dorf, †1695 (jf. †epitafium nr. 8).746

KIRKeGÅRDSMoNuMeNteR

1-5) Jf. gravsten nr. 7, 13, 16, 18 og 22.
 6) (Fig. 307), o. 1788, over Johann (Johan) Aarslef 
(Aarslev), købmand, *19. okt. 1735 i Svend borg, 
†12. okt. 17[88].1010

 Rødlig sandsten, 195×133 cm, noget forvitret, 
især på den nederste del. Indskrift med fordy-
bede versaler. Stenen har riflet kant og stort, op-
højet skriftfelt, der forneden afsluttes med guttæ. 
I hjørnerne er indridsede blomster og nederst 
tilsvarende liljedekoration mellem fligede blade. 
opsat østligst mod kirkegårdsmuren.
 7) (Fig. 308), 1782/83, over Peder Saxesen, 
amtsforvalter, justitsråd, *8. jan. 1709, †12. dec. 
1788,1011 og hustru Anna Magreta (Margreta) 
Krag, *7. april 1720, †18. febr. 1791. Af indskrif-
ten fremgår, at gravstedet blev købt efter skøde af 
28. april 1781, og at det ville hjemfalde til kirken 
50 år efter det sidste ligs nedsættelse.

GRAVuDStYR

†Minde- eller lyseskjolde. 1-2) 1826, over Daniela 
Klaudine Svane, †23. aug. 1826, enke efter baron 
Christian Vilhelm Gyldencrone. Afdøde havde be-
stemt, at der i forbindelse med hendes begravelse 
skulle gives to vokslys med ‘plader, flor og hendes 
navn, men intet våben’ til kirken.1007 3-4) 1839, to 
‘ligplader’, udført i anledning af Frederik VI’s død, 
malet af maler Karstensen.1008 5-6) 1848, forsynet 
med ægte forsølvede og forgyldte zirater af maler 
Lehn i anledning af Christian VIII’s bisættelse.84 
7-8) 1863, to forgyldte og forsølvede sørgetavler 
over Frederik VII, malet af maler Lehn.84 
 *Ligpynt, fragment, bestående af rørformede, 
hvide glasperler af varierende størrelse trukket 
på tynd ståltråd. Fundet ved harpning 1971 (jf. s. 
838). I Nationalmuseet (NM inv.nr. D130/1971). 

Fig. 308. Kirkegårdsmonument nr. 7, 1782/83, over 
amtsforvalter og justitsråd Peder Saxesen (†1788) og 
hustru Anna Margreta Krag (†1791) (s. 1171). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 
7, 1782/83, to the district revenue officer and counsellor 
Peder Saxesen (†1788) and his wife Anna Margreta Krag 
(†1791).

Fig. 309. *Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1791, over 
Andres Iversen (†1791) (s. 1172). I Østfyns Museer. 
Foto Mogens Vedsø 2015. – *Churchyard monument no. 
8, c. 1791, to Andres Iversen (†1791).
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 Kalksten, 43,5×43 cm, de øvre hjørner er af-
brækkede. Indskrift med fordybede versaler, der-
under et bladornament. I Østfyns Museer (NoM 
inv.nr. 06564X3586).
 9) (Fig. 310), o. 1801,1012 over Iens (Jens) taulou 
(taulov) Svitzer, kammerråd, strømtoldinspektør, 
*20. okt. 1732, †21. sept. 1801, efterladende sig 
fem børn og deres mor; sidstnævnte lagde grav-
stenen (jf. nr. 14; jf. også †lukket stol s. 1012).
 Rød sandsten, 172×80 cm, revnet over neder-
ste venstre hjørne. Indskrift med fordybede ver-
saler. Stenen har profileret kant og stort, hvælvet 

 Gråhvid kalksten, 139×107 cm. Indskrift med 
fordybede versaler. Mellem gravskriften og ejer-
indskriften er forsænket bånd med bladværk. Ste-
nen blev erhvervet af Peder Saxesen 1782/83 for 
6 rigsdaler 4 mark til brug på hans gravsted på 
kirkegården.18 Nu indmuret i kirkegårdsmuren 
som den sjette fra øst.
 *8) (Fig. 309), o. 1791, over Andres[!] Iversen, 
*1746 i Nordenhuuse (Nordenhuse), †1791 i 
Slivshauvn (Slipshavn).

Fig. 310. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1801, over 
kammerråd og strømtoldinspektør Jens taulov Svit-
zer, (†1801) (s. 1172). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Churchyard monument no. 9, c. 1801, to the counsellor 
and Belt dues superintendent Jens Taulov Svitzer, (†1801).

Fig. 311. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1809, over 
købmand Jørgen Nielsen (†1809) og hustru Maria 
(s. 1174). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard 
monument no. 10, c. 1809, to the merchant Jørgen Nielsen 
(†1809) and his wife Maria.
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Fig. 312a-b. Kirkegårdsmonument nr. 11, o. 1817, over Frantz Holst (†1817) (s. 1174). a. Forside. b. Bagside. Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 11, c. 1817, to Frantz Holst (†1817). a. Front. b. Back.
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Rye 15. juli 1802, 2° g.m. »hans endnu levende 
enke«, Adelheid »sal(ige)« Holst(s), f. Larsen, 28. 
april 1814, »hvis Kierlighed reise ham dette forti-
ente Minde«.
 Cippus af grå sandsten, 207×78,5 cm, ind-
skrift med fordybet kursiv. Monumentet hviler 
på et postament i to afsæt, hvoraf det øverste 
på for- og bagside har hædrende indskrifter. 
På monumentets forside er anført personalia, 
hvorover reliefornament af et foldet klæde op-
hængt over to søm, nederst en niche med re-
lief af et håndtryk, udgående fra skybræmmer. 
På bagsiden hædrende omtale samt tilsvarende 
ornamenter, i nichen dog vistnok en oliekande 
(itubrudt). Monumentet krones af et halvcirku-

skriftfelt med retkantede hjørneindsnit foroven 
og guttæ forneden. opsat mod kirkegårdsmuren 
som den anden fra øst.
 10) (Fig. 311), o. 1809, over Jørgen Nielsen, køb- 
og handelsmand, [†1809], og hustru Maria.1013

 Rødgrå kalksten, meget forvitret. Indskrift med 
fordybede versaler på ophøjet skriftfelt med næsten 
udvisket dekoration foroven og guttæ forneden. 
opsat mod kirkegårdsmuren som den tredje fra øst.
 11) (Fig. 312a-b), o. 1817, over Frantz Holst, 
*18. juli 1772, †18. maj 1817, 1° g.m. Walborg 

Fig. 313. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1818, over fat-
tigforstander og eligeret borger Peder Pedersen (†1818) 
(s. 1175). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard 
monument no. 12, c. 1818, to the poor house superintendent 
and citizen representative Peder Pedersen (†1818).

Fig. 314. Kirkegårdsmonument nr. 13, o. 1818, over 
murermester og eligeret borger Johan Jacob encke 
(†1818) (s. 1175). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Churchyard monument no. 13, c. 1818, to the master mason 
and citizen representative Johan Jacob Encke (†1818).
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lært topstykke med akroterier, der på forsiden 
har relief af to nedadvendte, krydslagte fakler, 
på bagsiden af en natsværmer. I græsset øst for 
kirken (jf. fig. 52).
 12) (Fig. 313), o. 1818. »Moden for evigheden 
fandt her længe ønsket hvile« Peder Pedersen, 
borger i Nyborg i 63 år, fattigforstander i 22 år, 
eligeret borger i 21 år, *sept. 1735 i Jylland, †16. 
jan. 1818, da han »indgik til hiint bedre liv, hvor 
han nyder løn for sin retskafne vandel«.
 Rødlig sandsten, 179×81 cm. Stenen har pro-
fileret kant og ophøjet skriftfelt med retkantede 
hjørneindsnit foroven og guttæ forneden. Skrift-
feltet er smykket med bladornamenter foroven 
samt i nicheformet indsnit forneden. Indmuret i 
kirkegårdsmuren som den syvende fra øst.
 13) (Fig. 314), o. 1818, over Johan Jacob enke 
(encke), murermester, eligeret borger, *28. april 
1744 i odense, †5. okt. 1818. »Hans Vandel her 

Fig. 315. Kirkegårdsmonument nr. 14, o. 1818, over 
kammerrådinde Anna Svitzer, f. tygesen (†1818) (s. 
1176). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard 
monument no. 14, c. 1818, to the counsellor’s wife Anna 
Svitzer, née Tygesen (†1818).

Fig. 316-17. 316. Kirkegårdsmonument nr. 15, 1800-tallets anden halvdel, over ukendt (s. 1176). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. 317. Kirkegårdsmonument nr. 16, o. 1862, over læge emil Jacobi Frisch (†1862) (s. 1176). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – 316. Churchyard monument no. 15, second half of 1800s, to unknown deceased. 317. Churchyard monu-
ment no. 16, c. 1862, to the physician Emil Jacobi Frisch (†1862).
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marmor, 80×68 cm. tavlen har flere revner, og 
indskriften, med fordybede versaler, er næsten 
helt bortslidt. Stenen står i græsset øst for kirken 
lænet mod en stor hængeask, hvis stamme delvis 
er vokset ud over den (jf. fig. 52).
 16) (Fig. 317), o. 1862, over (emil) Iacobi (Ja-
cobi) Frisch, læge, (†1862).1014

 Grotte af grå sandsten på tilsvarende sokkel og 
med indfældet tavle af hvidt marmor, 100×74 
cm; på tavlen er indskrift med fordybede versaler. 
Grotten og soklen er dekoreret med efeublade i 
relief. I græsset øst for kirken (jf. fig. 52).
 17) (Fig. 318), o. 1875, over Morten thomsen 
Lange, *16. maj 1824, præst 1866-75, †13. juli 
1875, og hustru Bodil Marie Lange, f. Bredsdorff, 
*24. marts 1832, †25. okt. 1875. Monumentet 
blev rejst af venner.
 Spidsbuet grotte af grå sandsten, 93×80 cm, 
med indskrift med fordybede versaler på tilsva-
rende, forsænket skriftfelt, der øverst har ud-
smykning af indridsede blade. I græsset nordøst 
for kirken.

i Verden var Attraae efter at gjøre vel og dette 
fulgte Han til enden«. Af indskriften fremgår, at 
stenen blev sat af hans familie.
 Rød sandsten, 188×97 cm. Indskrift med for-
dybet kursiv på ophøjet skriftfelt, der udfylder 
hele stenens flade. Indmuret i kirkegårdsmuren 
som den niende fra øst.
 14) (Fig. 315), o. 1818, over Anna Svitzer, f. ty-
gesen, kammerrådinde, *1730, g.m. kammerråd 
Iens (Jens) taulov Svitzer 1776, mor til seks børn, 
†16. nov. 1818 efter 17 års enkestand. Stenen er 
lagt af afdødes børn (jf. nr. 9; jf. også †lukket stol 
s. 1012).
 Rød sandsten, 188×96 cm. Stenen har profileret 
kant og let ophøjet skriftfelt med indskrift med 
fordybede versaler, der udfylder hele fladen. Ind-
muret i kirkegårdsmuren som den fjerde fra øst.
 15) (Fig. 316), 1800-tallets anden halvdel, over 
ukendt. Grå sandsten med indfældet tavle af hvidt 

Fig. 318. Kirkegårdsmonument nr. 17, o. 1875, over 
præst Morten thomsen Lange (†1875), og hustru 
Bodil Marie Lange, f. Bredsdorff (†1875) (s. 1176). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument 
no. 17, c. 1875, to the church minister Morten Thomsen 
Lange (†1875), and his wife Bodil Marie Lange, née Breds-
dorff (†1875).

Fig. 319. (†)Kirkegårdsmonument nr. 1, formentlig o. 
1750-1800, over ukendt (s. 1177). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – (†)Churchyard monument no. 1, probably c. 
1750-1800, to unknown deceased.
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1) (Fig. 319), formentlig o. 1750-1800, over ukendt.
 Grå kalksten, 119×141,5 cm, stærkt slidt. Ste-
nen er afbrækket foroven, og indskriften, med 
fordybede versaler, er næsten helt udslidt. Langs 
siderne er svage spor af dekorative bånd og ne-
derst hjørnemedaljoner med blomstervaser på 
hver side af et retkantet, forsænket felt. Indmuret 
i kirkegårdsmuren som den femte fra øst.
 2a) (Fig. 320), o. 1759,1015 over Iohann ( Johan) 
Christian Rolff, vagtmester og garnisonsaudi-
tør i Fæstningen, og hustru ( jf. nr. *2b).1016

 Lys kalksten, 97×118 cm. Fragmentet er samhø-
rende med nr. *2b og udgør stenens øverste del. 

Fig. 320. (†)Kirkegårdsmonument nr. 2a, o. 1759, med indskrift over vagtmester og 
garnisonsauditør i fæstningen Johan Christian Rolff og hustru (jf. fig. 321) (s. 1177). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Churchyard monument no. 2a, c. 1759, with inscrip-
tion, to principal officer and garrison prosecutor of the fortress Johan Christian Rolff and his 
wife (cf. fig. 321).

Fig. 321. *(†)Kirkegårdsmonument nr. 2b, o. 1759, 
med indskrift over Henriette Bertrand (†1773) (jf. fig. 
320) (s. 1178). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)
Churchyard monument no. 2b, c. 1759, with inscription, to 
Henriette Bertrand (†1773) (cf. fig. 320).
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Indskrift med fordybede versaler. I hjørnerne er 
bladornamenter, og skriftfeltet er indsat i en blad-
værksrocaille, der foroven afsluttes af en stiliseret 
krone, hvorfra vokser forskellige blomster. Stenen, 
der oprindelig lå på ægteparrets gravsted på kir-
kegården, blev taget op af kirkens gulv 1900; for-
mentlig har den været anvendt som gulvflise. Ind-
muret i kirkegårdsmuren som den ottende fra øst.
 *2b) (Fig. 321), o. 1759, over [H]enriette 
B[ertrand, †1773] (jf. nr. 2a). Indskriften afslut-
tes med en latinsk sentens, »Moestæ tres [filiæ 
posuere] her Maior von [ebell]« (opsat af deres 
tre sørgende døtre (og?) hr. major von ebel).1017

 Lys kalksten, ca. 84×52 cm. Fragmentet, der er 
sammensat af to dele, hører sammen med nr. 2a 
og udgør et parti af stenens nedre venstre del. 

Indskriften er med fordybede versaler; nederst er 
fligede bladornamenter. Fragmentet opbevares 
siden 1975 på Nyborg Slot.
 *3) (Fig. 322), 1773, over Niels Bre(dahl), (†7. 
juli 1773, 79 år gammel).1018

 Lys grå kalksten, 63×36 cm; fragment. Indskrift 
med fordybede versaler; derover ses et par vinger 
samt en stump af en fliget bladranke.
 Stenen blev købt af kirken af forvalter Bredal 
på Glorup og lagt på afdødes gravsted på kirke-
gården øst for kirken.1019 Fragmentet opbevares 
siden 1975 på Nyborg Slot.
 *4) (Fig. 323), o. 1784(?), over Peder Ander-
sen Krøl, †17(84), og hustru(?), »frue Karen«, *i 
Bog(…) (jf. †lukket stol nr. 10).1020

Fig. 322. *(†)Kirkegårdsmonument nr. 3, 1773, over 
Niels Bredahl (†1773) (s. 1178). Foto Arnold Mikkel-
sen 2014. – *(†)Churchyard monument no. 3, 1773, to 
Niels Bredahl (†1773).

Fig. 323. *(†)Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1784(?), 
over Peder Andersen Krøl (†1784), og »frue Karen« 
(s. 1178). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Church-
yard monument no. 4, c. 1784(?), to Peder Andersen Krøl 
(†1784), and “wife Karen”.
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Fig. 324. *(†)Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1785, over gæstgiver Johan Christian Winhall 
(†1785) og hustru Mette Maria Bach (†1787) (s. 1180). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
*(†)Churchyard monument no. 5, c. 1785, to the innkeeper Johan Christian Winhall (†1785) and his 
wife Mette Maria Bach (†1787).
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 Sortgrå kalksten, 174×101 cm; af stenen er 
bevaret 20 fragmenter, kun øverste højre hjørne 
samt et mindre parti midt på stenen mangler. 
Stenen har omløbende ramme med tovsnoning, 
afbrudt af hjørneornamenter i form af firpasfor-
mede, forsænkede felter med rosetter. Indskriften 
med fordybede versaler er placeret på et forsæn-
ket skriftfelt, der udfylder næsten hele fladen.
 Stenen, der stod i våbenhuset, blev bekostet 
af enken og lagt på parrets gravsted på kirkegår-
den øst for kirken.18 1871 blev den i brudstykker 
henlagt som gulvflise i kirkens kælder ved var-
meledningen.1021 Siden 1975 opbevaret på Ny-
borg Slot.

 Grå sandsten, 206×123 cm; samlet af tre frag-
menter. Indskrift med fordybede versaler. Stenen 
har kvartcirkulære hjørneindsnit i trepasram-
mer. Skriftfeltet, der udfylder næsten hele fladen, 
indrammes af bladranker, der forneden samles i 
et trebladet ornament, og over feltet svæver to 
småengle med en krone, hvorfra udgår træer og 
blomsterstande.
 Fragmenterne opbevares på Nyborg Slot.
 *5) (Fig. 324), o. 1785, over Iohan (Johan) 
Christian Winhall, gæstgiver, *24. dec. 1706 i 
Hassin[g i Iylland (Jylland)], †23. april 1785, og 
hustru Mette Maria Bach, *1724 i Randers i Jyl-
land, †28. aug. 1787.
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Johannes Høirup, Dronning Margrethes Kirke i Nyborg, 
Nyborg 1944 (Høirup). – Preben Hahn-thomsen, 
Nyborg i 800 år 1171-1971, I-II, Nyborg 1971 (Nyborg 
i 800 år I-II). – Knud Hornbeck, Knud Haugaard, Jens 
Christian Hedegaard Kristiansen og Axel Rechna-
gel, Træk af Nyborg Vor Frue Kirkes historie 1388-1988, 
Nyborg 1988 (Nyborg Vor Frue 1388-1988). – Niels 
Bonde, Dendrokronologisk undersøgelse af bræt fra epita-
fium fra Nyborg Kirke, Fyns Amt, NNu rapport april 
1990 (Bonde april 1990) – orla Hylleberg eriksen, 
Dendrokronologisk undersøgelse af tagværk over Korsbrød-
regården, Nyborg, Svendborg Amt, NNu rapport nr. 79, 
2013 (Hylleberg Eriksen nr. 79). – orla Hylleberg erik-
sen, Dendrokronologisk undersøgelse af prøve fra stilladsbom 
i nordsiden af skibet i Nyborg Vor Frue kirke, Svendborg amt, 
NNu rapport nr. 82, Nationalmuseet 2013 (Hylleberg 
Eriksen nr. 82).

Historisk indledning og beskrivelse af kirkens omgi-
velser ved Kirstin eliasen med bidrag af Rikke Ilsted 
Kristiansen (kilder). Bygning ved thomas Bertelsen 
med bidrag af ebbe Nyborg (konsolhoveder). Kalk- 
og glasmalerier, inventar og gravminder ved Rikke 
Ilsted Kristiansen med bidrag af ebbe Nyborg (kor-
buekrucifiks) og ole Beuchert olesen (orgler, klok-
kespil). Arkivalielæsning ved Line Bonde, Rikke Ilsted 
Kristiansen, Stine Sif Smidt og trine Vogelius m.fl. 
oversættelse fra latin ved Peter Zeeberg. oversæt-
telse til engelsk ved James Manley. Korrekturlæsning 
ved Jørgen Lethan. teknisk og grafisk tilrettelæggelse 
ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet februar 
2015.

Marinus Andersen 1970. – to planer og opstalter af 
kortrappe ved Marinus Andersen 1971. – Plan af kor, 
gulv mv. ved Marinus Andersen 1971. – Plan og snit 
af fyrkælder ved Marinus Andersen 1971. – Plan og 
snit af trappe til orgelpulpitur ved Marinus Andersen 
1972. – Snit og plan af trappe til kælder under koret 
ved Marinus Andersen 1972. Inventar: Fem tegninger 
af udsmykning til inventar ved C. A. Møller 1856-
57. – tegning af korskranke ved C. A. Møller 1857. 
– tre tegninger af panelværk i koret ved C. A. Møller 
1856/57. – 11 tegninger af detaljer af inventar ved 
C. A. Møller 1856/57. – Forslag til flytning af alter-
tavle ved Aug. Colding o. 1908. – Forslag til orgel ved 
Marinus Andersen 1966. – Skitse, plan og opstalt af 
alterbord ved Marinus Andersen 1971. – to tegnin-
ger (plan, snit og opstalt) af knæfald og alterbord ved 
Marinus Andersen 1972. – Ni tegninger af prædikestol 
(plan, snit, opstalter, detaljer) og opgang ved Marinus 
Andersen 1972. – opmåling af lysekroner ved Mari-
nus Andersen 1972. – Plan, snit og opstalt af opsætning 
af træfigurer ved Marinus Andersen 1973. – Snit og 
opstalt af salmebogshylde ved Marinus Andersen 1973. 
– Seks tegninger vedr. ophængning af korbuekruci-
fiks ved Marinus Andersen 1976. Gravminder: Plan over 
epitafiernes samt enkelte inventargenstandes placering 
i kirken før 1870 ved Fr. e. Crone (udateret). – Skitser 
og afskrifter af gravsten ved voldmester Jørgen Peter 
From (før 1883). – Plan med gravsten m.m. ved Mari-
nus Andersen 1971.

KIRKeNS ARKIV. Planer af kirkegård og præstegård 
m.m. (usigneret) o. 1750. – tværsnit mod øst ved Aug. 
Colding 1909.

KoNGeLIGe BIBLIoteK (KB). tre tegninger af 
kirkens ydre ved Burman Becker 1855.

NAtIoNALMuSeet (NM). Kirkens omgivelser m.m.: 
Snit af præstegårdens kælder ved erik Schiødte 1898. 
– Fem planer og snit af præstegården ved C. M. Smidt 
1908. – Fem planer og opstalter af Korsbrødregården 
ved Aug. Colding 1912. Bygning: Ni opmålinger ved 
V. tvede 1862. – Nyborg Kirke med omgivelser ved 
V. tvede 1862. – to projekter til restitution af Nyborg 
Kirke ved V. tvede (udateret). – Fem tegninger af 
restaureringsprojekt ved V. tvede 1868. – Plan ved V. 
tvede 1870. – Vindue ved V. tvede 1870-71. – Øst-
vinduer ved V. tvede (udateret). – Ni opmålinger af 
orgelpulpitur og tårn ved Aug. Colding 1908. – Spirets 
konstruktion ved Poul Nielsen 1970. – Længdesnit ved 
Marinus Andersen 1970. – Plan ved Marinus Andersen 
1971. – tværsnit i kor og skib ved Marinus Andersen 
1971. – opmåling af to ribbesten ved Morten Aaman 
Sørensen 1971. – tårn, snit og planer ved Marinus 
Andersen 1976. – Kortrappe i nordre sideskib ved G. 
tang Kristensen 1982. Inventar: Møbleringsplan for 
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og for at ringe med stormklokken og Mariaklokken til 
højtiderne samt kime; endelig løn til en discipel for at 
ombære kirkens tavle. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
23 KB. Kallske saml 377. 4° (‘… den danske skoleholder 
har i forrige tider siddet der med sine skolebørn …’).
24 Jacob Madsen 93.
25 DaKirkelove III, 423 f.
26 »Biskop Laurits Jacobsen (Hindsholms) Dagbog fra 
1651 til 1663«, Holger Fr. Rørdam (udg.), Kirkehist-
Saml 5, 3, 1905-07, 729. 
27 Kongelige Rescripter, Resolutioner og
Kollegiebreve for Danmark og Norge 1660-1870, Laurids 
Fogtmann & tage Algreen-ussing (udg.), 
Kbh. 1786-1918, 12. nov. 1660 og 21. nov. 1766.
28 SuhmSaml II, 2, 57 samt II, 2, 31.
29 LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1650-64.
30 Frederik III’s bevilling angående Directionen over 
Nyborg Kirke, dateret 1665: »Vi Frideric den tredje, af 
Guds Naade … Giøre alle vitterlig, at Vi efter underda-
nigst Ansøgning og Begiæring, Naadigst haver bevil-
get og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at os 
elskelig Præsident, Borgemester og Raad i vor Stabel-
Stad Nyborg, som nu ere, eller herefter kommendes 
vorder, maae over deris Sogne-Kirke der sammesteds 
alleene Direction have, og dens Indkomst til Kirkens 
Gavn og Beste, foruden Stifts-Skriveren, eller andre sig 
hermed at befatte, selv forsvarligen raade og disponere; 
thi forbyde Vi alle og enhver her imod, efter som for-
skrevet staaer, at hindre, eller udi nogen Maade Forfang 
at giøre, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort 
Slot Kiøbenhavn, den 30 Novembr 1665«. HofmFund 
V, 437; KB. NKS 736K. 4º. Den første Part af Det ren-
noverede Nyborg Stads Spejl. Jf. også KB. Kallske saml 
377. 4° hvor det anføres, at ‘administrationen af kirken 
øves her privative af magistraten’.
31 J.nr. NoM 6229.
32 J.nr. oBM 2015.
33 J.nr. NM 299/70 og 147/71. Fundet ved harpning 
af jorden inde i kirken: fragment af ligpynt bestående 
af rørformede, hvide glasperler af varierende størrelse, 
trukket på en tynd snor (jf. s. 1171); fragment af klart 
grønt rudeglas med gråsort bemaling (jf. s. 945); ni 
kugleformede guldperler i filigranarbejde, fundet ved 
harpning i nordre sideskib; tre guldperler, hver for sig 
formet som to hænder, der griber om hinanden, fundet 
ved harpning i nordsiden af midterskibet, ud for anden 
pille fra vest. Derudover rav-, glas- og stenkulsperler, et 
bogspænde af messing m.m.
34 J.nr. NM 264/71; FP 3115 og FP 3144.
35 PræsteindbWorm 132.
36 DaAtlas VI, 766; SuhmSaml I, 1, 72 f.; PræsteindbWorm 
132 f.
37 Løgstrup 1923, 24.
38 Trap 5. udg., 13, 603.
39 thiele, Danmarks Folkesagn, I, 275-77.
40 thiele, Danmarks Folkesagn, II, 92-93.

NoteR

1 PræsteindbWorm 132; KB. Kallske saml 377. 4°; Resen, 
Fyn 201 og 209; HofmFund V, 417; Løgstrup 1923, 5 ff.; 
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 7 f.
2 DiplDan 4, VIII, nr. 146.
3 DiplDan 4, X, nr. 222. 
4 DiplDan 4, XII, 460.
5 SRD I, 327. »Neoburgi Adytum ædis sacræ in 
ho norem magnæ matris virginis & Gertrudis & aliarum 
virginum cælitum a Nafnone episcopo ot thoniensi 
consecratur«. If. Resen, Fyn 209 med note 333: dei 
parvae – rettet til Deiparae – if. håndskriftet AM 360, 
48.
6 HofmFund V, 426.
7 Repert 2, nr. 3207.
8 Frederik I.s Registranter 16. febr. 1529.
9 Regesta Diplomatica Historiae Danicae I, 4659 (29. jan. 
1480); HofmFund V, 428 f.
10 HofmFund V, 426 ff.
11 Frederik I.s Registranter 12. aug. 1523.
12 RA. Anders Berntsen Billes arkiv. optegnelser og 
afskrifter 1396-1551.
13 Frederik I.s Registranter 12. juli 1532.
14 HofmFund V, 334.
15 DaKancReg 11. nov. 1549.
16 Kronens Skøder I, 47 f.
17 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Bogudsalg i kirker ken-
des bl.a. fra Helsingør Skt. olai (DK Frborg 102), Ribe 
Domkirke (DK Ribe 322), odense Skt. Knuds (DK 
Odense 305) og Horsens Vor Frelsers (DK Århus 5368); 
jf. også Kai uldall, »Kirkens profanbenyttelse i ældre 
tid«, Fortid og Nutid 9, 1931-32, 221 ff., der dog ikke 
medtager Nyborg Kirke blandt sine eksempler.
18 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
19 Gustav Ludvig Wad, »træk af Vandalismen i Fyen«, 
Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 
1926-30, 370 f. 
20 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag.
21 I anden halvdel af 1600-tallet betalte kirken flere 
gange for reparation af skolens basuner. LAFyn. Kirke-
insp.ark. Rgsk.
22 I midten af 1600-tallet nævnes lønudgifter til bl.a. 
kapellan, rektor og hører, organist, bælgtræder og klok-
ker; LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1650-64. 1748-49 
omfattede de faste udgifter løn til latinskolens hørere 
for at læse bønnen i koret, organistens løn og husleje, 
stadsmusikantens løn for musik i kirken og klokkerens 
løn for opvartning ved gudstjenesten, for opsyn med 
kirken og ornamenterne, for vedligeholdelse af tårn-
uret, herunder at stille det ‘efter solen og tiden’ og at 
smøre det samt klokkerne, for lys i tårnet, for at ren-
holde alterklæder og messeskjorter, for at skaffe lys til 
alle lysekronerne i julen samt til alteret, sakristiet, koret 
og til de tre froprædikener og ved skriftemålene, for at 
ringe med de ordinære klokker til de bestemte tider, 
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45 Løgstrup 1923, 11; Crone, Samlinger A, 265 ff. om 
Crones Samlinger, se note 278-279.
46 DaAtlas VI, 766.
47 Bisgaard (note 41) 182 f.
48 Bisgaard (note 41) 180-84.
49 SRD I, 327.
50 HofmFund V, 428; Per Seesko, »en messestiftelse i 
senmiddelalderens Nyborg – om hjælp til de dødes 
sjæle«, Nyborg – før & nu 2009, 48-64.
51 Hans Leerbech, Forsøg til en Beskrivelse over Ringe 
Sogn, odense 1826, 117.
52 ActaPont V, nr. 3747.
53 SuhmSaml II, 2, 34-35 (i en note til teksten er anført: 
»Dette brev er i originalen aldeles overstrøget er 
maaskee aldrig blevet expederet«).
54 RA. Byarkiver, Nyborg. Pergamentsbreve 1451-1650 
(25. juli 1532).
55 Frederik I.s Registranter 12. aug. 1532.
56 DaKancReg 21. nov. 1546.
57 DaRigBr 4, XII, nr. 483.
58 Regesta Diplomatica Historiæ Danicæ, II, 4815. Se 
også Registratur over Antvorskov Klosters Breve i 
ÆldDaArkReg IV, 207 f.
59 Kronens Skøder I, 130; DaKirkelove II, 178.
60 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Pontoppidan skriver da 
også, at Skt. Gertruds Alter frem for andre har været 
beneficeret, og at Skt. Gertruds Gildes søstre har været 
rigeligt tillagt (DaAtlas VI, 766).
61 A. thiset, »De to Norby-Slægters Herkomst. en 
genealogisk undersøgelse«, DaMag 5, 6, 1909, 34.
62 KancBrevb 5. dec. 1549; DaKancReg 5. dec. 1549.
63 PræsteindbWorm 133.
64 Rørdam, Monumenta 2, 2, 547 f.
65 DaKirkelove I, 419.
66 KancBrevb 8. april 1555; DaKirkelove I, 423.
67 KancBrevb 21. juni 1551.
68 DaDomme VIII, nr. 1131 (15. juni 1582).
69 Vinding Herred. Præster og Degne, i ÆldDaArkReg 
V, 2, 1107 f.
70 Repert 2, nr. 2202.
71 Regesta Diplomatica Historiæ Danicæ II, nr. 4815; 
Registratur over Antvorskov Klosters Breve i Æld-
DaArkReg IV, 207 f. samt 216. 
72 Registratur over Antvorskov Klosters Breve i Æld-
DaArkReg IV, 216.
73 Gammeltorv 2 er opført efter tegninger af arkitekt 
Aug. Colding og påvirket af modernismen.
74 J.nr. NoM 5231.
75 Når der i præsteindberetningen til ole Worm omta-
les begravelser nordvest for kirken under Grevens Fejde, 
må dette sandsynligvis bero på en fejl, da der ikke synes 
at være plads til en kirkegård her i 1500-tallet: »Der 
slaget bleff ende, oplette mand først saa mange adelsper-
soner mand kunde finde och begraffde dennem thil-
sammen vdi en stoer kule i byens kirke gaard nordwest 
fraa kircken. Dernæst alle de andre døde mend sudost 

41 Lars Bisgaard, De glemte altre. Gildernes religiøse rolle i 
senmiddelalderens Danmark, Gylling 2001, 182 f. Listen 
kan dog også være affødt af Christian III’s skrivelse af 
25. aug. 1540, hvor lensmændene på Næsbyhoved og 
Nyborg Slot skal »drage til alle Kjøbsteder i Fyen og 
paa Langeland for at registrere alt det Altergods, Gilde-
gods og anden Rente, som der ingen Arvinger er til«; i 
så fald er dateringen 1540-41, jf. samme s. 180.
42 Jacob Madsen 92.
43 Nemlig Skt. Kathrines, Skt. olais, Skt. Nikolajs og 
Skt. Gertruds. Han skriver endvidere, at »St. Gertrud-
Gildes Søstere« og »Jomfrue Marie Calente-Selskab« 
skal være oprettet før kirkens bygning, »men naar, 
vides ikke, alene at Kong Waldemar III og Dronning 
Helvig var i Gilde-Selskabet (St. Gertruds), som hold-
tes Canuti Konges Dag, Mandagen efter Michels-
Messe, tiirsdag og onsdag efter Canuti Regis Dag 
med Spiisning af Fleskebørster, trende ferske Retter, 
Steg, Sild, Stokfisk, fersk Smør, Øl, Kag[.] og got Øl, 
efter Gilde-Skraaernes Formelding«. DaAtlas VI, 766.
44 Af de 14 betegnelser, er Kalentealteret og Skt. Hans’ 
Alter (s.d.) sandsynligvis identiske, ligesom Det Salten-
seeske (s.d.) må være identisk med et af de andre.

Fig. 325. Skitse af kirken i Jacob Madsens visitatsbog. 
Landsarkivet for Fyn. Foto Mogens Vedsø 2011. – 
Sketch of the church in Jacob Madsen’s journal of pastoral 
visitations 1588-1604.
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93 Registratur over Antvorskov Klosters Breve i Æld-
DaArkReg IV, 206.
94 Repert 1, nr. 4226.
95 Løgstrup 1925, 38.
96 Det er vanskeligt at erkende faseskift i det stærkt 
omsatte murværk, men i de relativt velbevarede hjør-
ner mod nordøst, sydøst og sydvest ses markante 
ændringer i skiftegangen fra et niveau nogle få skifter 
over etageadskillelsen mellem 1. og 2. stokværk. Mod 
nord og syd ses her indskudt petringer i skiftegangen 
nær hjørnerne, et træk, der kun sporadisk optræder i 
bygningen i øvrigt.
97 Det fladbuede stik er rekonstrueret ved restaurerin-
gen 1908.
98 Fra husets sydøsthjørne forløber en murstrækning 
med uvis længde mod øst. Den registreredes ved 
istandsættelsesarbejder i bygningskomplekset i 1996. 
Det konstateredes da, at den var i forbandt med den 
nedre del af syd- og østmuren, samt at den tilsynela-
dende havde facade mod nord. Det synlige murværk 
over nuværende jordsmon viser ombygninger op til et 
niveau omtrent sammenfaldende med gulvet i 1. stok-
værk, men herover synes hjørnet relativt velbevaret. På 
denne baggrund kan murstykket muligvis tolkes som 
en del af en muret underbygning til en ligeløbstrappe 
op til den nævnte dør. I nævnte fald har denne sprunget 
frem foran husets østfacade samt dækket en begrænset 
del af sydfacaden nærmest det nævnte hjørne. udgrav-
ningsberetning ved Knud Hornbeck m.fl., Korsbrødre-
gården & Nyborg Præstegård, 1996, j.nr. NoM 6229.
99 C. M. Smidt gik ud fra, at de fem bjælker var oprin-
delige i rummet. C. M. Smidt, »Den gamle Præstegaard 
i Nyborg«, Arkitekten, 1908-09, 39.
100 Ved åbning af den mod nord vendte niche konsta-
teredes, at dens bagvæg er uden forbandt med van-
gerne; bagvæggen er derfor sandsynligvis en del af 
en skalmuring på sydsiden. Dette indtryk forstærkes 
af, at hverken nichen eller døren har kunnet iagttages 
på murens sydside. undersøgelsesberetning ved erik 
B. Fisker, 2001, j.nr. NoM 6343. tilsvarende regnede 
C. M. Smidt, der tilsyneladende kun undersøgte skil-
lemurens sydside, væggen for sekundær. Smidt (note 
99), 40-42. 
101 Vinduernes form og profilering tilhører helt klart 
ikke middelalderens seneste del, men profileringen 
kendes fra 1200-tallets seneste del til op i 1400-tallet 
og tillader dermed ikke en nøjere datering. 
102 Det vestre vindue, der er anbragt for enden af det 
søndre tøndehvælv, åbner sig nu ind mod kælderen 
under en senere forlængelse af præstegården mod vest. 
Yderligere et vindue mod vest under det nordre hvælv 
kan være opslugt af den sekundære forbindelsesdør 
mellem de to kælderrum.
103 Dette kan evt. skyldes, at trappetrinene ved en 
senere ændring er skudt længere frem i trapperum-
met. trappens usædvanlige placering forledte C. M. 

fra, som mand drager schuder i land at brade, huoraff 
sammenstedtz kaldiß endnu paa denne dag Schalcke-
leyren«. PræsteindbWorm 136. oplysningen bliver gen-
taget af Vedel Simonsen: »efter slaget paa Øxenbjerg 
1535 overrumplede de Kongelige Nyborg igjen om 
Natten og først da de havde alle Gader inde sloge de 
Allarm, hvorpaa Grevens Folk i Forvirring stødtede ud 
af Husene og en efter anden blev ombragte. Da ende-
lig Slagtningen var til ende og dagen Kom, opsløgte 
Seierherrerne alle Faldne Adelspersoner og begrave 
dem tilsammen paa Kirkegaarden nordvest for Kirken 
…«. LAFyn. Vedel Simonsens Samlinger: Diverse Samlin-
ger 1800-1858. 68. topografiske samlinger.
76 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (skøde af 11. dec. 1744). 
I regnskabet for 1734/35 er der en disput om dette 
stykke jord, som Larsen havde købt på auktion.
77 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
78 DK Århus 5373; ebbe Nyborg, »Kirke og sogn i høj-
middelalderens by«, Middelalderbyen. Danske Bystudier 1, 
Aarhus 2004, 141.
79 Crone, Samlinger B, 113.
80 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
81 1834 blev købmand Rye betalt for 226 kvadratfavne 
stenbro omkring kirken. Af konditionerne fremgår, at 
pladsen, der skulle brolægges, »begynder fra Kirkegaards 
Indgangen og strækker sig til forbi Kjøbmand Peter 
Klemmes udbygning, samt endeel af Kirkegaardsstræ-
det, indtil den nordre Side af Kirken. Fra Portene i 
taarnet, tager Brolægningen sin Retning, saaledes af 
den derfra giver Fald til alle Sider, ligeledes fra Præste-
boligens østre ende og Forhuset, gives Fald til Adelga-
den, hvorefter Nedgravningen i et og alt maatte rettes, 
ligeledes paa nogle Steder vil blive fyldt saaledes, at 
Gaden faaer en hensigtsmæssig Retning. Langs Kirken 
og taarnet vil blive anlagt et Fortoug, eller en Slags 
Grund Dæmming[!], af omtrent 2 Alens Bredde, som i 
udkanten befæstes med store Steen nedsat paa enden, 
og blive at anlægge et Fortaug af omtrent 2 á 3 Alens 
Bredde langs med Præsteboligen og Peter Klemmes 
Gaard indtil Karnapet, af hugne Fortaugsteen«. LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
82 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.
83 Trap 4. udg., IV, 628.
84 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
85 LAFyn. Menighedsrådsark. Rgsk.
86 NM; j.nr. oBM 2015.
87 LAFyn. Nyborg byfoged. Justitsprotokol 1664-65.
88 Crone, Samlinger B, 112.
89 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. breve; Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. Der haves ikke oplysninger om gravsten, der er 
anvendt her.
90 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. breve; Stiftsøvr.ark. 
Rgsk.
91 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.
92 LAFyn. KglBygnInsp. Kirker på Fyn; Pastoratsark. Kir-
keprot.
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119 NM. Indb. ved erik Skov 1959.
120 Der blev dog tilsyneladende ikke konstateret spor 
af faldskakter inderst i det vanskeligt tilgængelige rum; 
sådanne kan imidlertid være fjernet ved den senere 
sløjfning af gavlens øvre del.
121 Neergaard (note 118) 153.
122 Finn Grandt-Nielsen, »to middelalderlige stenhuse 
i odense«, FyMi 1970, 133-68; Johs. Hertz, »en ruin 
holder flyttedag«, FyMi 1972, 77-96. Ydermere synes 
kælderrummet at have et binderskifte, der nu er noget 
forstyrret af senere ændringer, forløbende i niveau 
med underkant af vægnicher og lysåbninger. Dette 
særegne træk kan muligvis indikere, at bygmesteren er 
den samme som i Nyborg.
123 Hylleberg Eriksen nr. 79.
124 Af en omtale 1431 (jf. note 112) fremgår, at Kors-
brødregårdens grund strakte sig fra Præstegården og 55 
alen mod vest, dvs. godt 34 m. Heraf optager stenhuset 
og den ndf. omtalte forlængelse fra 1650 i alt ca. 28,5 m. 
125 en tilsvarende nuancering af for- og bagside på et 
hus kendes fra Jørgen olufsens gård (ellen Marsvins 
hus) ved Østerå i Ålborg, jf. Hans Henrik engqvist, 
Aalborg Bindingsværk, 1968, 70-72. Sml. tillige præste-
gården.
126 Hans Henrik engqvist, »Fra bygningsarkæologens 
arbejdsmark«, Bygningsarkæologiske Studier 1999-2000, 
76.
127 Ses på Poul Isac Grønvolds stik, 1749. KB. Frederik 
V’s Atlas, 38, 7.
128 På Grønvolds stik, jf. note 127, ses karnaptårnet 
tydeligt fra syd, men er her fejlagtigt anbragt syd for 
Korsbrødregårdens vestgavl.
129 et tagspor på det nordre hjørne af stenhusets vest-
gavl knytter sig formentlig også til denne tilbygning.
130 Købmand P. Klemme betaltes 200 rigsbankdaler i 
afdrag af de 600 rigsbankdaler, han var blevet tilstået 
i godtgørelse for at fjerne sin karnap, »der ved sin 
Beliggenhed formenes at være skadelig for Kirken i 
Ildsvaadetilfælde, og derhos er til Vansyn for Kirkens 
omgivelser«. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
131 Vilh. Lorenzen, Dominicus Baetiaz, en italiensk Re  - 
n aissancebygmester i Danmark, 1938, 15. Sml. dog Chri-
stian elling, »Hercules Midow og Dominicus Badiaz«, 
ÅrbOldkHist 1938, 110-18.
132 Når den resterende del af forlængelsen ikke fik 
kælder, kan dette skyldes hensynet til præstegårdens 
bygninger på nabogrunden.
133 De velformede initialer »AC«, der ses indridset i 
en teglsten i stenhusets vestgavl nær det nordre hjørne 
og blot få skifter over jordsmon, kan med rimelighed 
opfattes som restaureringsarkitektens signatur. 
134 Dette har, for at bevare placering og højde af fløjens 
tagryg, nødvendiggjort et asymmetrisk tag med relativt 
flad hældning mod gården.
135 Som indledning til sin beskrivelse af Vor Frue Kirke 
gengiver Crone en »Kopi af Vedel Simonsens Rids fra 

Smidt til at tro, at den hvælvede kælder var ældre end 
præstegården, og at trappen havde ført direkte op til 
gaden, Smidt (jf. note 99), 41. I henhold til den her 
fremførte bygningshistorie må trappen have udmundet 
i gulvet i præstegårdens nordre del. en lignende, om 
end (sandsynligvis) ældre, intern kældertrappe kendes 
fra Gjorslev; Chr. Axel Jensen, Gjorslev, 1924, 8 og note 
2. trappeløbets øvre del hidrører formentlig fra renæs-
sancen og er tydeligt tilpasset et skillerum, der har delt 
stenhusets nordre rum i en større østlig og en mindre 
vestlig del – det nuværende trapperum.
104 I sydgavlen er hjørnerne bevaret (jf. note 96), mens 
det resterende senere er ombygget ned til samme 
niveau som etageadskillelsen.
105 Hans Henrik engqvist, »Herregårdene odden og 
Kokkedal«, Bygningsarkæologiske Studier 1994, 29, og 
Mogens Vedsø, »Voergaard«, Bygningsarkæologiske Stu-
dier 1984, 30.
106 Jørgen Nielsen og eskil Arentoft, Bygningsarkæologi-
ske Studier 1984, 61-66.
107 Aldersforholdet mellem de to forlængelser, der er 
sammenbyggede i skel, lader sig ikke bestemme med 
sikkerhed. umiddelbart set forekommer præstegårdens 
forlængelse yngst, men murværket i begge bygningsaf-
snit præges stærkt af senere ændringer. Præstegårdsfa-
cadens anvendelse af munkesten modsat forlængelsen 
af Korsbrødregården, hvor blot den nederste del af 
murværket er af munkesten, mens resten er af mindre, 
gullige teglsten, kunne antyde, at præstegårdens for-
længelse var opført først. 
108 Kælderrummets sydmur respekterer tydeligvis den 
tilbagerykkede gårdfacade (fig. 18b).
109 Smidt (jf. note 99) 43.
110 Fem af nordfacadens nuværende vinduer (jf. fig. 11) 
skærer bredere nicher, der muligvis er dele af vinduer 
til den her aktuelle ombygning.
111 Registratur over Antvorskov Klosters Breve i Æld-
DaArkReg IV, 207 f. samt 216.
112 Registratur over Antvorskov Klosters Breve i Æld-
DaArkReg IV, 206 f.
113 KancBrevb 1. nov. 1551.
114 Registratur over Antvorskov Klosters Breve i Æld-
DaArkReg IV, 207.
115 Lauritz Friis gav sin mor Jordhed Persdatter den 
jord uden for Nyborg, som hans morfar Matis Jensen 
tidligere gav ham; og fornævnte Lauritz Friis havde sin 
kost »aff korszbrødre ibidem paa nogenn tiid lanngh 
for for’ne jord«. Registratur over Antvorskov Klosters 
Breve i ÆldDaArkReg IV, 206.
116 »Staffen Hanssøn Stephanius’s Designatio variorum 
documentorum et antiquitatum«, William Christensen 
(udg.), DaMag 6, 1, 244.
117 KancBrevb 16. maj 1560.
118 Carl Neergaard, »en gammel Gaard i Nyborg«, 
ÅrbOldkHist 1902, 119-56. Opmaalinger udgivet af For-
eningen af 3. December 1892, 1912, 2-3 og pl. 6-11.
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75*

(NLA. A78. Nyborg By’s historie F. e. Crone 1). Heraf 
fremgår, at Crone i 1854 erfarede, at Vedel Simonsen 
havde samlet en del historiske oplysninger om køb-
stadskirkerne på Fyn, som han ‘med største beredvillig-
hed’ sendte ham til fri afbenyttelse. Materialet indeholdt 
ikke meget om Nyborg Kirke, ‘men derimod ikke så få 
oplysninger om det denne nærmest omgivende byg-
ningskompleks, nemlig Korsbrødregård Kloster, præste-
gården, latinskolen og det gamle, mærkelige klokketårn, 
som fordum fandtes nord for kirken’. Yderligere ledsa-
gedes manuskriptet af »et Rids fra Aaret 1550, hvilket 
udviste ikke alene Kirkens oprindelige Grundplan med 
dens Korsudbygninger og senere tilbyggede Kapel-
ler, men ogsaa tydeliggjorde Latinskolens og Klokke-
taarnets Beliggenhed i Forhold saavel til Kirken som 
til hinanden indbyrdes« (jf. også Crone, Samlinger A, 
Forord, hvor det ledsagende rids dog ikke nævnes).
136 FySaml, 7, 306.
137 LAFyn. Bispeark. Rgsk.
138 Beskrivelsen bygger i vid udstrækning på Fr. e. 
Crones redegørelse, Crone, Samlinger B, 161-69, der 

1550«, ‘til oplysning om den oprindelige grundfla-
deudstrækning af Vor Frue Kirke, latinskolen og det 
gamle klokketårn’ (Crone, Samlinger A, 259) (fig. 27). På 
grundplanen, der må formodes at være tegnet af Vedel 
Simonsen (†1858) og vise kirken, som han mente, den 
så ud o. 1550, er kirken gengivet med bl.a. en lille, halv-
cirkulær apsis i øst, tre udbygninger på sydsiden og en 
på nordsiden samt en lille femsidet udbygning i vest. 
Planen er siden gengivet i Løgstrup 1923, 11 og Nyborg 
i 800 år II, 149. Det er imidlertid uvist, hvilket mate-
riale (skriftlige eller mundtlige kilder) den er baseret på, 
ligesom det heller ikke er lykkedes at finde original-
tegningen blandt Vedel Simonsens efterladte materiale 
(følgende er gennemgået: LAFyn. Vedel Simonsens Sam-
linger: Diverse Samlinger 1800-1858. 60. Arkæologiske 
optegnelser om Nordfyn; 64-65. topografi; 68. topo-
grafiske samlinger; 71-72. Fyens topografi).
 Blandt Crones notater findes et læg mærket »oplys-
ning om, hvorledes mine i Nyborg Raadhusarkiv 
opbevarede ”Samlinger til Nyborg Kjøbstads, Fæst-
nings, Slots og Lehns Historie” er bleven udarbeidede« 

Fig. 326. Langhusets 2. nordre pille fra øst efter frilægning af projekteret hjørnestav (s. 
896), set mod øst. Foto Morten Aaman Sørensen 1971. I NM. – Second northern pier of 
the nave from the east after exposure of a projected corner fillet, looking east. 
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145 Mülertz (note 144), 3.
146 Løgstrup 1923, 7.
147 Nyborg i 800 år II, 50.
148 Dronning Christines hofholdningsregnskaber, William 
Christensen (udg.), Kbh. 1904, 87; jf. Nyborg i 800 år 
I, 97.
149 Derudover fra 1554, idet ‘Hr. Niels, sognepræst i 
Vindinge og vikar til Skt. Nikolajs Alter i Vor Frue 
Kapel, hvilket alter Johan Friis til Hesselager har jus 
patronatus til, er død, og tjenesten ved alteret er ned-
lagt. Indtægten til alteret (nemlig den visse rente af 
4 gårde) skal fra nu af bruges til skolemesterens og 
lokaternes ophold i Nyborg og Svendborg, således at 
skolemester og lokater i Nyborg får de 2 gårde (en i 
Vindinge Sogn og en i Sulkendrup)’. Vinding Herred. 
Præster og Degne i ÆldDaArkReg V, 2, 1107 f.

ifølge egne angivelser havde sine oplysninger fra kon-
duktør Peter Christian Nielsen.
139 udformningen udviser lighed med de hemmelig-
hedsskakte (toiletafløb), der kendes fra en række byg-
ninger fra 15- og 1600-tallet.
140 Kjeld Borch Vesth, »Præstegade 23, Kalundborg«. 
Bygningsarkæologiske Studier 1995, 45-55; sml. Hans 
Krongaard Kristensen, »Planløsninger i byernes sten-
huse«, Bolig og familie i Danmarks Middelalder, Århus 
2003, 172; Sven Rosborn, »Kompagnihuset i Malmö«, 
Malmö Fynd 1, Malmø 1973; vedrørende Kalentegår-
den henvises til opmåling ved e. Schiødte i NM. uden 
at vi fra kilderne har kendskab til noget gildehus ved 
kirken i Nyborg, kunne husets udformning antyde en 
sådan anvendelse.
141 tilsvarende overhvælvede kælderrum kendes f.eks. 
fra overgade i odense (jf. s. 866).
142 SuhmSaml I, 1, 72-75.
143 DaAtlas VI, 771. Han anfører Johan Friis som velgø-
rer, om ikke stifter, DaAtlas III, 523.
144 Anders Faaborg Mülertz, Historiske Efterretninger om 
Nyborg latinske Skole i ældre og nyere Tider, odense 1821, 
1.

Fig. 328. Spor i skibets nordre højkirkemur efter midt-
skibets nedbrudte østgavl, set fra sideskibsloftet mod 
nordøst (s. 881). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Traces 
in the northern nave wall of the broken-down east gable of 
the nave, seen from the side-aisle ceiling looking north east. 

Fig. 327. Skibets nordre højkirkemur set fra sideskibsloftet mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Northern nave 
wall seen from the side-aisle ceiling towards the west. 
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164 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. tegning og regnskab 
findes i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag 1794-1800.
165 1871/1872 er sprøjtehuset beskrevet således: ‘er nu 
nedrevet pga. kirkens restauration. og bliver derfor 
snarest opført et andet sprøjtehus, da sprøjten foreløbig 
med tilbehør står i en udfaldsport af fæstningsvolden 
ved slottet’. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Murermester 
P. Pedersen blev betalt 48 rigsdaler for nedbrydning 
af sprøjtehuset og afrensning af 16.000 mursten, jf. 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
166 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
167 J.nr. NM 44/72.
168 1908 blev fundamentet til sideskibenes østgavle 
påvist, men det vides ikke, om det var lineært. Løgstrup 
1923, 7; Nyborg Vor Frue 1388-1988, 9.
169 Skibets øvrige ydermure er alle ca. 1 m tykke.
170 De fremspringende, behuggede murpartier på ski-
bets nedrevne østgavl er da også tidligere blevet opfattet 
som stræbepiller, jf. Nyborg Vor Frue 1388-1988, 9-10.
171 Crone, Samlinger A, 259, 264. At Aug. Colding fandt 
fundamenter efter skibets østgavl, fremgår alene af Løg-
strup 1923, 7.
172 Halvcirkulære apsider har ingen naturlig plads i 
hjemlig gotisk bygningskunst, hvor dette bygnings-
afsnit blev erstattet af kantede korpolygoner, eksem-
pelvis Næstved Skt. Peder (DK Præstø 74 ff.). Således 
har heller ikke en eneste af Danmarks mange gotiske 
købstadskirker korrunding.
173 At den afhuggede bomende må være indsat under 
opmuringen, skal ses i lyset af, at hullet, hvori den 
sidder, er placeret ud for et primært sideskibshvælv, 
der først har kunnet rejses efter stilladsets nedtagning. 
en dendrokronologisk undersøgelse af stilladsbommen 
gav intet resultat (Hylleberg Eriksen nr. 82).
174 en oprindelig pille med tilsvarende placering mod 
syd fandtes ikke 1862, men kan da være fjernet (fig. 36a). 
175 På planen fig. 36a angiver farvesignaturen tilmed, at 
flere af de omtalte murfremspring indvendig i †tilbyg-
ningerne var samtidige med sideskibenes ydermure. Da 
planens fasesignaturer er behæftet med flere konkrete 
fejl, må denne iagttagelse dog tages med forbehold. 
176 Yderligere havde denne pille, der også eksisterede 
1855, 1862 ikke aftrappet front som den formodede 
oprindelige pille på skibets nordvesthjørne (fig. 36e, 62).
177 Partier af sideskibenes murkroner er over loftet 
synlige ud for korsarmene. Murværket er her stærkt 
omsat, og oprindelige gesimser forsvundet (fig. 61).
178 Stikket, der blev konstateret i gavlens inderside, 
fremgår af et snit igennem skibet, udført af arkitekt 
Marinus Andersen 1976, i NM.
179 Crone, Samlinger A, 264. 
180 om også halvpillens oprindelige sokkel blev frem-
draget 1908-10, vides ikke. 
181 Blændingerne fremstilles 1862 med retkantet profil 
hvilket antyder, at trekvartrundstaven blev opsat under 
restaureringen 1870-71 (fig. 36g). Nøjagtigheden i 

150 DaAtlas III, 523.
151 Kronens Skøder I, 47 f.; DaKirkelove I, 419 og 423.
152 ‘Skolemesteren og begge hørere i skolen i Nyborg 
har berettet, at deres forgængere tidligere har haft 
deres underhold på slottet, men efter slottets bortfor-
lening … faldt dette bort, og de har siden haft deres 
underhold hos borgerne, hos den ene efter den anden, 
hvorover borgerne formedelst armod og anden daglig 
besværing bliver mere og mere »overtrædige«; de har 
derfor anmodet kongen om at træffe en bestemt ord-
ning med hensyn til deres underhold. For at få dueli-
gere personer til skolen er kongen også gået ind derpå 
og befaler ham (Laurids Brockenhuus) at udse enten 
ikke bortforlenede krontiender eller anden kronens 
rente, som kongen kan henlægge til skolemesterens 
og hørerens underholdning, og sende kongen besked 
derom’. KancBrevb 10. nov. 1586.
153 KancBrevb 8. juni 1587; »Præsten Christiern Bruns 
optegnelser især fra Aarene 1572 til 1591«, Holger Fr. 
Rørdam (udg.), FySaml 7, 1878, 288.
154 Jacob Madsen 91 ff.
155 DaAtlas VI, 771; Mülertz (note 144), 8.
156 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger B, 388 
f.
157 Crone, Samlinger B, 379 f.
158 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Kirkeprot.
159 Crone, Samlinger A, 117 og 274; B, 109 og 386.
160 LAFyn. Nyborg byfoged. Justitsprotokol 1666-68.
161 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ifølge Crone, Samlin-
ger B, 169, blev stenhuset nedrevet til kælderniveau. Af 
kælderen fjernedes hvælvene og det øverste af mid-
terpillen.
162 Løgstrup 1925, 48 ff.
163 eksempelvis 1732/1733, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.

Fig. 329. Korets nordvestre halvpille efter frilægning af 
de nederste skifter (s. 911), set mod vest. Foto Marius 
Andersen 1971. – Pillar in northside of chancel after expo-
sure of the lowest courses, looking west.
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Fig. 330. oversiden af hvælv over 2. vægblænding fra øst i korets søndre sideskib, set 
fra loftet mod sydvest (s. 909-11). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Upper surface of vault 
above 2nd wall recess from east in southern side-aisle of chancel, seen from the ceiling towards 
the south west. 

denne gengivelse må dog tages medbehold, da det ville 
medføre, at blændingerne har været omsat to gange 
med blot få årtiers mellemrum.
182 Løgstrup 1923, 20-21 (fig. 36a, i). 
183 Kun søndre sideskibs nordøstre hjørne og nordre 
sideskibs ydermur, mellem 5. og 6. fag fra øst, mangler 
konsollen, der dog kan være nedtaget. Hertil kommer 
to nyere konsoller, dels i søndre sideskibs ydermur, 

mellem 5. og 6. fag fra øst, dels i nordre sideskibs syd-
østhjørne.
184 talrige eksempler i Anton Legner (red.), Die Parler 
und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter 
den Luxenburgern, 1-5, Köln 1978. 
185 Horst Appuhn, Einführung in die Ikonographie der 
mittelalterlichen Kunst in Deutschland, Darmstadt 1979, 
123-26.
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ældste partier i de to †tilbygninger. Dette træk fore-
kommer dog langt op i senmiddelalderen, bl.a. i Assens 
Vor Frues nordre korsarm fra 1400-tallets anden del, 
og det må i dateringssammenhænge håndteres med 
forsigtighed (DK Odense 2435). 
203 DaAtlas VI, 767; jf. også Crone, Samlinger A, 269, der 
henviser til befalinger fra Christian III 1554 og 1555. 
De pågældende har ikke kunnet lokaliseres.
204 Den østligste arkade stod 1862 med behuggede 
vanger, muligvis udført i forbindelse med etablering af 
et gitter (fig. 36h).
205 enkelte pillers manglende falsning må tillægges 
ommuringer og behugninger (fig. 36a). 
206 På den øverste del af nordre sideskibs facade, der ses 
fra loftet af korsarmen, ses behugning efter den ældre 
†korsarms nedtagne vestre sidemur, der tydeligvis var 
indhugget i langhuset (fig. 61).
207 eksempelvis er den store Mariakirke og Skt. Katha-
rina Kirke i Gdansk begge dækket af parallelle sadel-
tage. Willi Drost, Kunstdenkmäler der Stadt Danzig 2. 
Sankt Katharinen in Danzig, Stuttgart 1958, 11-12; Carl 
von Lorck, Dome, Kirchen und Klöster in Ost- und West-
preussen, Frankfurt 1963, 42-43; erich Keyser, Die Bau-
geschichte der Stadt Danzig, Köln 1972, 244. 
208 At hvælv kan sammenføjes med sekundære gjord-
buer, ses eksempelvis i langhuset, hvor dette må have 
været tilfældet i overgangen mellem kor og skib.
209 Ribbestenene er meget vel fundet under udvidelsen 
af fyrkælderen i korets nordre sideskib (s. 927), umid-
delbart ud for den nordre †tilbygnings østre af snit.
210 DaAtlas VI, 767; LAFyn. Nyborg Stads Spejl II. På 
tårnets nordside danner murankre endvidere årstallet 
»1581«, der også kunne læses 1755, jf. KB. Kallske saml 
377. 4°. Ankrene er udeladt på tegningsmateriale fra 
1862 (fig. 36c). At tårnet, jf. PræsteindbWorm 133, har 
haft en spinklere forgænger, kan ikke bekræftes.
211 Christiern Bruns Optegnelser (note 153) 262.
212 KancBrevb 31. jan. 1582.
213 1862 gengives de østre ribber med stærkt uregel-

186 På Fåborg Helligåndskirkes korstole sidder hove-
derne på vangerne (DK Svendborg 712-17).
187 Ingrid Lunnan Nødseth, »Reframing the margins: 
marginalised sculpture on Gothic Cathedrals«, Col-
legium Medievale 26, 2013, 3-26 (med fyldige henvis-
ninger). Gode eksempler fra o. 1400 i Legner (note 
184). Nævnes kan hovedrækkerne i ulmer Münster 
(1, 331-33) og i Skt. Veits-domkirken i Prag (2, 655-
63), hvor en del hoveder opfattes som rigtige portræt-
ter. Her er de dog anbragt i triforierne.
188 Her er et dronningehoved foreslået som et portræt 
af dronning Margrethe I.
189 opstalten fig. 36e fra 1862 gengiver en stræbepille 
på korets sydøsthjørne, men da pillen blot er udført 
med løs blyant, må den ses som en skitse, udført i til-
knytning til den forestående restaurering (s. 929).
190 Kælderdøren eksisterede ikke i 1830’erne (fig. 51).
191 Blændingen på Holbæk †Dominikanerklosterkirke 
dateres til 1450-1500 (DK Holbæk 2843), men skal 
i lyset af den beslægtede dekoration på Nyborg Vor 
Frues kor måske henlægges til 1400-tallets første del. 
192 Løgstrup 1923, 26-28. 
193 At det spinkle tårns overdel flere gange er blæst ned 
må afvises, eksempelvis Løgstrup 1923, 26. De omtalte 
skader har formentlig kun været rettet mod spirkon-
struktionen. 
194 Afblændingen af vinduets nedre del, der fremgår 
1862, var ikke etableret i 1830’erne (fig. 51).
195 Sideskibsblændingernes profilerede kanter er kun 
dækket af et tyndt kalklag, der angiver, at de tidligere 
stod blanke.
196 Ved en blotlægning i 1971-72 af pillernes nederste 
partier, der før 1862 blev skjult ved en gulvforhøjelse, 
kunne det konstateres, at der heller ikke herunder var 
rester af sokler. 
197 Beckett, DaKunst II, 24-25. Skibet er tidligere 
blevet dateret til 1388 og tilskrevet Margrethe I. Kirken 
omtales første gang 1405, men har da også kun været få 
årtier gammel (jf. s. 836).
198 Hugo Johannsen & Claus M. Smidt, Danmarks arki-
tektur. Kirkens huse, Kbh. 1981, 80-81.
199 Kjeld de Fine Licht, »Øresundsmotiver«, NMArb 
1976, 38-39.
200 Hans Josef Böker, Die mittelalterliche Backsteinar-
chitektur Norddeutschlands, Darmstadt 1988, 246-48.
201 Die Kunstdenkmäler der Stadt Schlesvig. Der Dom 
und der ehemalige Dombezirk II, Dietrich ellger (udg.), 
München/Berlin 1966, 110 ff., 207 ff.
202 en oprindelig †korsarm ud for skibets 2. fag fra 
øst, der indgik i både nordre og søndre †tilbygning, 
var jf. Løgstrup 1923, 7, 11, samtidig med skibet. Mod 
syd kan dette ikke bekræftes i de levnede partier, men 
mod nord kan det fastslås, at †korsarmen er sekundær i 
forhold til langhuset (s. 918). Da begge †korsarme har 
haft hjørnerne markeret af diagonalt placerede stræbe-
piller, kan der argumenteres for, at de repræsenterer de 

Fig. 331. Ribbesten 1:10. 1. Ribbeprofil i kor og skib 
(s. 895, 911). 2-3. to løsfundne ribbesten, formentlig 
fundet i koret(s. 919). Målt af Morten Aaman Søren-
sen 1971 og thomas Bertelsen 2014, tegnet af thomas 
Bertelsen 2014. – Rib bricks 1:10. 1. Rib profile in chancel 
and nave. 2-3. Two stray rib brick finds, presumably from the 
chancel. 
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221 Således var glamhullerne ikke tvillingedelte 1862 
(fig. 36c-f). 
222 Denne antagelse bygger på V. tvedes restaurerings-
forslag fra 1868, som dog ikke nødvendigvis blev fulgt 
på dette punkt (fig. 74a).
223 Kirkens Ark. Synsprot.; NM. opmålinger ved Ma - 
rinus Andersen 1971.
224 RA. DaKanc. H44. Journaler 1804-48 (19. jan. 1833).
225 Crone, Samlinger A, 282; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
226 Fragmenter af maskerne er henlagt dels på loftet af 
søndre sideskib, dels i tårnets mellemste mellemstok-
værk.
227 Crone, Samlinger A, 296.
228 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.; NM. Indb. ved 
Aug. Colding 1908-09.
229 NM. Indb. ved Marinus Andersen 1953 og 1971.
230 NM. Indb. ved Marinus Andersen 1971.
231 Forslag til ny trappe udført af arkitekt G. tang Kri-
stensen 1982, i NM. 
232 Den påviste brolægning kendes alene fra fotogra-
fier i NM. Stenbroen har ikke nødvendigvis udgjort 
en trædeflade, men kan have dannet underlag for et 
mørtelgulv. 
233 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog; Svend Larsen, 
Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede, 
odense 1965, I, 202 f.
234 1870 havde trappen fire stentrin. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
235 under langhusets hævede gulv (jf. s. 893) vil 
udstrækningen af det forhøjede middelalderlige kor 
utvivlsomt fremgå af spor på piller og vægge.
236 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirken.

mæssig placering. Dette må tillægges, at trappehuset i 
tårnrummets nordøsthjørne forhindrede, at en hvælv-
ribbe kunne føres hertil (fig. 36a).
214 thomas Bertelsen, »Værkstedstradition, mestertra-
dition og bygherre«, hikuin 30, 2005, 7-24. 
215 Kirken var endnu kullet 1589, jf. Jacob Madsen 179, 
men vurderet ud fra arkitekturen kan tårnet ikke være 
meget yngre.
216 Jf. fig. 86 eksisterede bænkene ikke i slutningen af 
1700-tallet. 
217 tidligere er trappehuset henført til skibet, på hvis 
vestfacade det ville have sprunget frem som en fem-
kantet udbygning, jf. Crone, Samlinger A, 264; Løgstrup 
1923, 11. trods tykke pudslag, der slører trappehusets 
sammenstød med tårn og skib, må dette imidlertid afvi-
ses, da begge oprindelige døre i skibets vestgavl tyde-
ligvis er sekundære gennembrydninger (fig. 67-68). 
218 om gulvet da bestod af et bjælkelag eller en opfyld-
ning af hvælvlommerne vides ikke (fig. 36f). 
219 også 1862 var det nedre vindue blændet (fig. 36d, 
f). Cirkelgluggen blev udeladt i restaureringsforslaget 
1868 (fig. 74b). 
220 Cirkelgluggen gengives hverken 1855 eller 1862 
(fig. 36d, 63).

Fig. 332. Rester af nedbrudt hvælv med halvstens-
ribber i tårnrummets nordvesthjørne (s. 920). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Remains of broken-down vault 
with half-brick ribbing in north west corner of tower interior. 

Fig. 333. Fragmenter af ansigtskonsoller af gips, opsat 
i skibets midtskibet 1871-72. Nu opbevaret i tårnets 
mellemste mellemstokværk (s. 932). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Fragments of face brackets of plaster set up in 
the central aisle of the nave in 1871-72. Now stored on the 
midmost floor of the tower. 
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Fig. 334a-h. Mørtelrelieffer på nordre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the 
ceiling of the northern side-aisle.
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Fig. 335a-h. Mørtelrelieffer på søndre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the 
ceiling of the southern side-aisle.
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Fig. 335i-n. Mørtelrelieffer på søndre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the 
ceiling of the southern side-aisle.
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260 Crone, Efterretninger 100 (nr. 76); samme, Samlinger 
A, 188.
261 Crone, Samlinger A, 136.
262 Crone, Efterretninger 98 (nr. 72); samme, Samlinger 
A, 132.
263 Crone, Samlinger C, 251.
264 Crone, Samlinger A, 442.
265 Crone, Samlinger A, 187.
266 Crone, Samlinger A, 133 f.
267 Crone, Epitafier 268 (nr. 24); samme, Samlinger B, 
365 f.
268 Christian Molbech, Fragmenter af en Dagbog skreven 
paa en Reise i Danmark 1813, Kbh. 1815, 61.
269 Kong Christian VIII’s dagbøger (note 251), 32. Begge 
udsagn relaterer sig selvfølgelig også og måske navnlig 
til rumbelysningen. 
270 Al forgyldning skulle udføres med uægte guld, det 
såkaldte metalguld, der angiveligt var ‘lige så smukt og 
bestandigt som ægte guld’, langt billigere end dette 
og i øvrigt anvendt til dekoration i såvel de konge-
lige gemakker som i Slotskirken i København. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Hvidmaling med forgyldte 
detaljer var typisk for perioden, jf. Karin Vestergaard 
Kristiansen, Dansk kirkeinventars farvehistorie. En kro-
nologisk og kontekstuel undersøgelse med Nationalmuseets 
Antikvarisk-Topografiske Arkiv som indsamlingskilde (ph.d. 
afhandling), 2014, 329 ff., 445 og 588. I 1840’erne 
nævnes gentagne gange, at paneler og lister males med 
perlefarve, dvs. lys grå, jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
271 ‘tanken ved hele dette foretagende (d.e. restaure-

237 Jacob Madsen 92. DaAtlas VI, 767, anfører årstallet 
1588.
238 DaAtlas VI, 767; LAFyn. Nyborg Stads Spejl II.
239 under istandsættelsen 1748 omtales også tegl på 
den søndre †tilbygning foruden bly på langhuset. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
240 KB. Kallske saml 377. 4°.
241 Ifølge Crone, Samlinger A, 295.
242 en jernstang, der opbevares i Østfyns Museer, er 
tidligere henført til den vindfløj, der blev opsat 1870-
71. Dette kan ikke bekræftes.
243 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 288.
244 Kirkens Ark. Synsprot.
245 NM. Indb. ved M. Mackeprang 1909.
246 Motivet er tidligere tolket som visende Kvinderne 
ved graven.
247 Motivet er tidligere tolket som visende Nedfarten 
til dødsriget.
248 NM.
249 Nyborg Vor Frue 1388-1988, 12.
250 Nyborg i 800 år I, 108 f. Korset, der kun kendes 
fra denne omtale, kan måske sættes i forbindelse med 
†Skt. Andreas’ Alter (s. 841).
251 Kong Christian VIII’s dagbøger og optegnelser, Albert 
Fabritius m.fl. (udg.), II, 1, Kbh. 1973, 32.
252 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; 
NM.
253 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Løgstrup 1923, 39. 
254 Glarmester Borring modtog en betaling på 156 
rigsdaler for at indsætte koloreret glas og ‘mønsterglas’ i 
vinduet. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
Jf. også Crone, Samlinger A, 287.
255 Donationerne, der ikke ses i kirkens regnskaber, 
omtales i Crone, Samlinger.
256 Der kendes adskillige eksempler på glasmalerier, 
skænket af adelige og prydet med indskrifter eller 
våbenskjolde, således bl.a. i Svendborg Skt. Jørgens 
1594 (s. 421), Slangerup o. 1600 (heraf mindst ét bor-
gerligt) (DK Frborg 2044), Assens Vor Frue (udateret) 
(DK Odense 2514) og Kolding Skt. Nikolaj 1637 
(DK Vejle 658), samt på vinduer prydet med by- eller 
rigsvåbener, bl.a. i Ribe Skt. Katrine 1588 (DK Ribe 
730), Helsingør Skt. olai (omtalt 1588 ff., ‘det skotske 
våben’) (DK Frborg 112) og Vejle Skt. Nikolaj (omtalt 
1612, ‘kongens våben’) (DK Vejle 114).
257 Crone, Samlinger A, 275 f. og 283 anfører, at der 
var tale om egetræsvinduer med blyindfattede ruder, 
som kasseredes ved restaureringen 1833-35. I Århus 
Domkirkes regnskaber nævnes 1697 en række bor-
gere, der skænkede vinduer i sideskibene og vest-
vinduet; disse synes ikke at have været tilknyttet 
begravelser og menes at have været af klart glas, jf. 
DK Århus 347.
258 LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1795-1825.
259 Crone, Efterretninger 97 (nr. 69); samme, Samlinger C, 
155.

Fig. 336. Mørtelrelief i tårnets mellemste mellemstok-
værk (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar 
relief in the tower.
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277 Dines Lemming (jf. †lukket stol nr. 8, †gravsten 
nr. 64, †muret begravelse nr. 6 med †kisteplade nr. 
2) gjorde i perioden 1743-82 tjeneste i Nyborg, og 
planen er formentlig udfærdiget i periodens senere 
del. Se Bjørn Westerbeek Dahl, Vor Kongelige Fæstning 
Nyborg, Kolding 1995, 71; samme takkes for identifi-
kation af tegneren.
278 Fr. e. Crone indsamlede gennem næsten 40 år et 
omfattende materiale til Nyborgs historie. 1887 vedtog 
byrådet at betale ham 700 kr. for en samlet afskrift af 
materialet, der skulle foranstaltes udført af kommunen 
under Crones eget tilsyn, jf. Uddrag af Nyborg Byraads 
Forhandlinger i 1887, Nyborg 1887, 28 f. Afskriften blev 
udført samme år af to forskellige skrivere og består af 
fire håndskrevne, læderindbundne bind. 9. jan. 1888 
afleverede Crone de fire bind, jf. Nyborg Avis. Gamle 
Aargange, Niels egebjerg (udg.), 2, 1880-1900, Nyborg 
1935, og senere i samme måned udbetalte byrådet et 
gratiale til de skrivere, der havde udført afskriften, jf. 
Uddrag af Nyborg Byraads Forhandlinger i 1888, Nyborg 
1888, 21. De fire bind, betegnet F. E. Crones Samlinger 
til Nyborgs Historie, opbevares i Nyborg Lokalhistoriske 
Arkiv (med undertitlerne A. Afdeling 1-11; B. Afdeling 
12-30; C. Afdeling 31-50; Register og Aarbog. Afsnit-
tet om Vor Frue Kirke findes i protokol A, s. 259-434); 
en fotokopieret brugskopi findes på arkivets læsesal. I 
nærværende arbejde henvises til denne udgave. endvi-
dere findes der på Nyborg Bibliotek en afskrift af bind 
A-C, udført af premierløjtnant K. S. Kofoed-Hansen 
1911-13. I Nyborg Lokalhistoriske Arkiv findes end-
videre tre arkivkasser mærket A78. Nyborg By’s historie. 
F. E. Crone 1-3. Kasse 1 indeholder blandet materiale, 
bl.a. enkelte tegninger, Crones korrespondance med 
J. G. Burman Becker 1863-80, forarbejder til registre 
udført af Crone samt et læg mærket »oplysning om, 
hvorledes mine i Nyborg Raadhusarkiv opbevarede 
”Samlinger til Nyborg Kjøbstads, Fæstnings, Slots og 
Lehns Historie” er bleven udarbeidede« m.m. (jf. også 
note 135). Kasse 2 indeholder Crones notater; de er 
mærket med sidetal og svarer til indholdet i afskriften. 
Kasse 3 indeholder bl.a. materiale af personalhistorisk 
karakter vedr. Fr. e. Crone og hans slægt. 
279 For en bedømmelse af Crones værk, se også Hen-
ning Henningsens artikel i Nyborg Social-Demokrat 27. 
nov. 1944.
280 25. jan. 1823 betalte kirken 50 rigsbankdaler til 
stiftsbygningskonduktør Hanck for hans udkast til 
korets forandring. tegningerne synes ikke bevaret. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Jf. også 
LAFyn. Fyns Guvernementsarkiv. Diverse dokumenter 
(»I Aar 1822 er Choret betydelig forskiønnet og til-
deels nyt opbygget«). Nyindretningen kan måske have 
været inspireret af en kirkelig reformbevægelse, der 
vandt frem fra slutningen af 1700-tallet med ønsket 
om at rense ud i kirkernes inventar og vende tilbage 
til en enklere indretning som i de oldkristne kirker. Jf. 

ringen 1858) synes at have været at sammenhobe en 
mængde effekt i koret ved hjælp af rig forgyldning og 
mange brogede farver’; Crone, Samlinger A, 287. Crone 
var siden yderst kritisk over for den måde, man havde 
forvaltet kirkens midler på ved den pågældende restau-
rering: ‘I stedet for 1858 at tage kraftig fat på kirkens 
gennemgribende restauration, fyldte man den med flit-
terstads for mange tusinde rigsdaler og lod dens brøst-
fældigheder skøtte sig selv’; Crone, Samlinger A, 290.
272 egetræsådring, evt. kombineret med forgyldning, 
var særdeles udbredt i anden halvdel af 1800-tallet, jf. 
Vestergaard Kristiansen (note 270), 388 ff., 445 og 588.
273 LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1650-64. Bogen, 
der er indbundet i et 1800-tals bind og indledes med et 
notat fra 1863 om, at indholdet må hidrøre fra Nyborg 
Rådstuearkiv, indeholder ud over inventariet afskrifter 
af en række dokumenter fra 15- og 1600-tallet vedrø-
rende kirken og de tilknyttede embeder og besiddelser, 
en memorial angående kirken fra 1650 samt enkelte 
afskrifter af sager om lejermål og manglende skatte-
betaling m.m.
274 Kirkeinspektionsregnskaber mangler for regnskabs-
årene 1662-64, 1712-15, 1717-18, 1720-27, 1729-31, 
1735-37, 1739, 1741 og 1792; LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. Bilag til samme er bevaret for regnskabsårene 
1748-61 samt 1789-1810; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag. 
Stiftsøvrighedsregnskaberne dækker årene 1809-1900; 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
275 Biskop Jacob Madsens visitatsbog med optegnel-
ser fra hans visitatsrejser i årene 1588-1604, der ofte 
rummer de tidligst kendte beskrivelser af kirkerne, er 
yderst kortfattet, hvad angår Nyborg Kirke, idet det blot 
er noteret, at kirken har et nyt tårn med spir, og at der 
ud over højalteret findes to sidealtre, som skal nedbrydes. 
Jacob Madsen 92. Præsteindberetningen til ole Worm 
1623/25 (usigneret) giver oplysninger om selve kirke-
bygningen og noterer antallet af altre (14), men omtaler 
derudover kun klokkerne samt vistnok en †lysekrone; 
PræsteindbWorm 132 f. tilsvarende er præsteindberetnin-
gen 1755, forfattet af sognepræst Peder Schonning, tavs 
om inventaret på nær klokkerne; KB. Kallske saml 377. 
4°; det samme gælder HofmFund V (1760). Heller ikke 
Resen, Fyn (o. 1685) giver oplysninger om inventaret.
276 LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1795-1825; DaAt-
las VI, 766 ff. I sin indberetning til oldsagskommis-
sionen, dateret 1809, fandt sognepræst Christopher 
Nyholm intet af interesse i kirken, mens tårnet og 
klokkerne ikke havde kunnet undersøges, ‘da det 
stedse er og vil så længe krigen varer blive et udkig for 
matroserne’; Præsteindb 1807, 230 f. enkelte oplysnin-
ger om inventaret er at finde i Høyens indberetning 
fra begyndelsen af 1830’erne (i NM), mens kirkens 
ældste synsprotokol med oplysninger om perioden 
1862-1910 indledes med en beskrivelse af selve kir-
kebygningen, men tier om dens indretning; LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.
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290 Snedkermester Brøtterup leverede således ‘et alter-
bord’ sammen med altertavlen, jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark. 
Rgsk. Beklædningen kan have været erstatning for en 
ældre, som ikke kendes.
291 Jacob Madsen 92 omtaler højalteret.
292 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; DaAtlas VI, 767.
293 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. oplysningen om 
våbenskjoldene findes i Crone, Samlinger A, 304. Anta-
gelig var der tale om applikationer, fæstnet til klædet; 
ægtemandens var med tre lærker, hustruens med en 
gren med blade. Skjoldene blev siden solgt til en 
borger, som forærede dem til Crone.
294 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Kirkeprot.; Stiftsøvr.ark. 
Rgsk.
295 ‘Henlagt af et fortiet Guds barn’. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
296 Ifølge traditionen skal tæppet være udført efter et 
tæppe i Viborg Domkirke, tegnet af Joakim Skovgaard, 
jf. Løgstrup 1923, 38; Nyborg Vor Frue 1388-1988, 45 
f. Skovgaard Museet i Viborg oplyser, at der ikke har 
været et tilsvarende tæppe i domkirken, men vil ikke 
udelukke, at Nyborg-tæppet kan være broderet efter et 
mønster af Joakim Skovgaard. 
297 Lokalavisen Nyborg 6. dec. 2011. 
298 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Jette Kjærboe, 
»C. W. eckersbergs altertavler«, Kunstmuseets Årsskrift 
1975, 139; jf. også Peter Michael Hornung og Kasper 
Monrad, C. W. Eckersberg – dansk malerkunsts fader, Gyl-
ling 2005, 311.
299 J. P. Jacobsens tegning og overslag til en ny altertavle 
med et af prins Christian Frederik valgt »Sujet«, som 
skulle males af eckersberg, blev godkendt i oktober 
1833; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
300 emil Hannover, Maleren C. W. Eckersberg. En Studie 
i dansk Kunsthistorie, Kbh. 1898 (nr. 488). Korrespon-
dance vedr. altertavlen findes i KB. Add. 300. 2°. C. W. 
eckersberg (fol. 71-75).
301 Hannover (note 300) nr. 485.
302 Hannover (note 300) nr. 486.
303 Hannover (note 300) nr. 490.
304 Arbejdet må være udført i afdøde snedkermester 
Jens Brøtterups værksted (†1832), måske af sønnen 
Rasmus Severin Brøtterup. om Jens Brøtterup og 
hans søn, se tove Clemmensen, »Signerede arbejder af 
københavnske snedkere«, Københavns snedkerlaug gennem 
fire hundrede år 1554-1954, tove Clemmensen, Georg 
Nørregaard og Helge Søgaard (red.), Kbh. 1954, 234 ff.
305 Formentlig snedker I. C. Meyer, der 1842 udførte 
dekorative arbejder til Skt. Ansgars Kirke i København 
(DK KbhBy V, 357 ff.).
306 Betalingen for messingbogstaverne tilfaldt ‘gørtler 
Dalhoffs enke’; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
307 Forgyldningen udførtes med ‘grund i rød’. LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
308 Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.

Birgitte Bøggild Johannsen i ebbe Nyborg og Birgitte 
Bøggild Johannsen, »Herregård og kirke«, Herregården. 
Menneske – samfund – landskab – bygninger, John erich-
sen og Mikkel Venborg Pedersen (red.), 3, Danmark 
2005, 278 ff. 
281 I august 1832 blev J. P. Jacobsen anmodet om i forening 
med Kirkeinspektionen at udarbejde ‘forslag, tegning og 
overslag til kirkens længe påtænkte gennemgribende 
istandsættelse og forskønnelse’, og den følgende måned 
blev tømrer Frikke betalt for at opmåle kirken for ‘den 
fremmede bygmester’. Prins Christian Frederik (Chri-
stian VIII) ytrede senere sin tilfredshed med tegningerne. 
1834 modtog Jacobsen 400 rigsbankdaler for ‘tegning, 
beregning og opmåling’, samt for at lede arbejdets gang 
under den indvendige hovedreparation og forskønnelse. 
tegningerne synes ikke bevaret. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.; Indk. breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1831 havde J. P. 
Jacobsen udarbejdet et omfattende restaureringsprojekt 
til Vor Frue Kirke i Assens, som kun delvist blev realise-
ret (DK Odense 2484 ff. og 2534).
282 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. om de omfattende 
arbejder vidner i dag kun de fire altermalerier, der er 
ophængt i organistværelset (s. 960).
283 1857-58 modtog C. A. Møller betaling for tegninger 
til og tilsyn med lighusets opførelse og kirkens indre for-
skønnelse (jf. s. 878). LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stifts-
øvr.ark. Rgsk. Der er bevaret otte tegninger, signeret C. 
Møller eller ‘C. M.’ og dateret 1856-57, til inventarud-
smykninger i nygotisk stil (fig. 97, 130-31, 145, 150-51, 
153 og 155). C. A. Møller forestod også restaureringer i 
odense Vor Frue 1851-52 (DK Odense 1071), i Assens 
Vor Frue (DK Odense 2488 ff., 2505 og 2543) og i Hel-
ligåndskirken i Faaborg (s. 666 og 680) (begge 1857-58).
284 Anledningen til arbejderne var et pålæg fra provstesy-
net om, at hele kirkens træværk skulle opmales. Kirkein-
spektionen besluttede da at »benytte denne Leilighed til 
at lade foretage ved Kirkens Indre større Forandringer, 
som maatte væsentlig kunne bidrage til Forskønnelse, 
og som stemte med Kirkens Stiil, saasom ved Altertav-
lens Ramme, orgelets Indfatning, Stolene, Kirkedøren 
m.v., til hvilke Forandringer Bygningsinspecteur Møller 
i odense har leveret tegninger og overslag«. RA. Mini-
steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 1. kontor. Jour-
nalsager H 1590 (1856); J 604 (1857).
285 Bl.a. solgtes fire ‘rammeforsiringer’ (udskårne bil-
ledskærerarbejder af træ) og otte forgyldte forsiringer, 
formentlig stammende fra renoveringen 1858.
286 Aug. Colding udarbejdede 1908 en række tegnin-
ger samt forslag til reparation af kirken; LAFyn. Pasto-
ratsark. Kirkeprot.
287 Skrivelser fra Aug. Colding 10. juni og 29. aug. 1909 
(i NM); LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
288 1835 indkøbtes pergament til ‘inskription at ned-
lægge i alterfoden’. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
289 I september 1834 betalte kirken for at få flyttet sten 
fra alteret. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
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312 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Rådmand Knud Peder-
sen leverede guld, sølv og farver for 46 rigsdaler.
313 to af de sovende soldater, hhv. i venstre side med 
overskæg og i højre side med åben mund, er udført 
efter et træsnit af Albrecht Dürer 1510.
314 Løgstrup 1923, 18; Korrespondance i NM.
315 overslaget, der er dateret 27. sept. 1871 og signe-
ret »o. evens«, lød på at ‘modellere et krucifiks og to 
knælende figurer i omtrentlig naturlig størrelse’ for 
400 rigsdaler; at afstøbe det i gips ville koste yderligere 
130 rigsdaler. RA. Tvede. emneordn.ark.
316 Laurids Brockenhuus var søn af Anne Skinkel. 
317 Karen Skram var datter af elsebe tygesdatter Krabbe.
318 Fynsk Kirkesølv 30.
319 Ikke i Bøje.
320 LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1795-1825; DaAt-
las VI, 767.
321 LAFyn. Nyborg byfoged. Auktionsprot. 1783-1813.
322 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1909 meddelte sogne-
præsten, at flasken ikke havde været i kirken i hans tid.
323 til arbejdet, der bekostedes af kirken, blev der ind-
købt 26 lod sølv; desuden leveredes sølv i form af små, 

309 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; embedsbog 1844-
1932; Korrespondance i NM.
310 Jacob Madsen 92. tavlens videre skæbne er uvis. Den 
kan være kasseret umiddelbart efter anskaffelsen af †nr. 
2, eller den kan have været helt eller delvis opbevaret i 
eller ved kirken, sådan som det f.eks. var tilfældet med 
den katolske altertavle i odense Skt. Hans (DK Odense 
1357).
311 DaAtlas VI, 767. I fortegnelsen over gaver til kirken 
i LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1795-1825 anføres 
dog året 1605: »Anno 1605 er dend nye Alter tavle 
som staaer i Nyborg Kierke bekostet baade med træ-
verk og at formale med halftredie Hundrede, tive og 
Halftredie daler, een Mark, hvoraf Ærlig og Velbyrdig 
Mand Laurids Brochenhuus til Bramstrup Høveds-
mand på Nyborg Slot haver givet til samme tavles 
Bekostning Fyrgetive Daler, det andet haver Kierken 
ladet bekoste. Kierkeværgerne dend tiid Mads Lerche 
og Henrich v(on) Baden«. Laurids Brockenhuus var 
lensmand til sin død 1604; i lyset af dette samt af årstal-
lene for hans og hustruens øvrige donationer til kirken 
(1583 og 1597), er året 1592 formentlig det korrekte.

Fig. 337. Alterbord, muligvis o. 1592 (s. 955). 1:50. tegning af Marinus Andersen 1971. I 
NLA. – Communion table, possibly c. 1592.
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340 1655 blev murermesteren og kalkslageren betalt for 
at mure ‘på koret ved fonten’, og 1661 blev glarmeste-
ren betalt for at reparere det store vindue ‘for alteret og 
ved fonten’, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Af LAFyn. 
Nyborg byfoged. Justitsprotokol 1664-65 og 1666-68 
fremgår endvidere, at fonten stod i nordsiden.
341 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Korrespondance i NM.
342 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Korrespondance i
NM.
343 Løgstrup 1923, 32. Høyen, notebog VIII, 1830, 30, i 
NM., omtaler (notatet må være tilføjet senere) »Døbe-
fonten af bronzeret træ med 3 Figur i den hollandsk-
tydsk Guldsmed Stiil fra begyndelsen af det 17 Aarh.«.
344 Crone, Samlinger A, 311.
345 Trap 3. udg., III, 594.
346 Fadet identificeres sædvanligvis med det fad, som 
borgmesterenken Sidsel Knudsdatter skænkede til 
kirken i første halvdel af 1640’erne (†dåbsfad ndf.). 
Dette er dog næppe korrekt. I de ældste inventarier 
omtales kun et fad (1664 ff.). Claus Mules donation 

nye kroner samt 12 dukater, der skulle anvendes til for-
gyldning. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
324 Fynsk Kirkesølv 37 og 119.
325 en ikke usædvanlig situation, jf. Fynsk Kirkesølv 36 f.
326 Kanden i Stege Kirke bærer mestermærket »V 
Z (16)98«, guardejnmærke for Conrad Ludolph og 
Københavns bymærke 1699. Den anvendes nu som 
dåbskande. Det er muligt, men ikke påvist, at maskeor-
namentet på denne kande også har sin oprindelse i en 
ældre forgænger.
327 Poul olsen modtog kanden til istandsættelse, men 
måtte efter flere forsøg aflevere den igen, da han fandt 
opgaven umulig. Han fik den derpå atter udleveret til 
lodning med tin samt indstikning af inskriptioner på 
en ny plade og forgyldning af samme. LAFyn. Kirke-
insp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
328 Jf. indskrift på alterkande nr. 1. I kirkens inventarie-
lister anføres årstallet »1626« dog konsekvent som året 
for donationen.
329 Stagerne var ‘ofret Gud Fader, Gud Søn og Gud 
den Helligånd til et taknemmelighedstegn for mange 
mangfoldige beviste velgerninger, så og Guds hus og 
alter til en lille prydelse’. LAFyn. Pastoratsark. embeds-
bog 1795-1825.
330 Jf. firmakatalog fra o. 1890. tilsvarende stager findes 
i bl.a. Veng (DK Århus 3236) og i Vartov Kirke (DK 
KbhBy 4, 46); i sidstnævnte er redegjort for Grundt-
vigstagernes historie.
331 Nyborg Vor Frue 1388-1988, 46.
332 Der opstod siden usikkerhed om identifikatio-
nen af de påsyede våbener. I inventarierne fra 1692 
og gennem hele 1700-tallet anføres således, at det var 
Karen Krabbes våben, der fandtes på messehagelen. 
LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1650-64; Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. tilsvarende kendes oplysningen om året 1597 
først fra 1746/47, men er udeladt i de ældre inventa-
rier. DaAtlas VI, 767 anfører, at hagelen var skænket af 
Karen Krabbe 1597.
333 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Nyborg byfoged. Auk-
tionsprot. 1783-1813.
334 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Kirkeprot.; Pastoratsark. 
Kirkeprot.
335 Nyborg Vor Frue 1388-1988, 45.
336 1858/59 leveredes således et nyt mahognioverstykke 
og balustre til knæfaldet, der også blev ombetrukket, jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
337 I maj 1822 erklærede Johan Hanck sig villig til at 
lave en tegning til ‘altergelændere, som skal være af 
træ’. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
338 Af licitationsforretningen fremgår, at ‘billedhugge-
ren’ også skulle levere ‘rammerne til gelænderet i koret’ 
efter tegning af J. P. Jacobsen; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
339 Det har tidligere været foreslået, at den stammede 
fra †Gammelkirken (s.d.) og skulle være overført 
herfra, da kirken blev nedlagt formentlig i 1500-tallets 
anden fjerdedel; jf. Nyborg Vor Frue 1388-1988, 16 f.

Fig. 338. Forslag til alterudsmykning, o. 1870-71 (s. 
964). tegning af otto evens. I RA. – Proposal for altar 
decoration, c. 1870-71.
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burg 1998, 143 og 246; Georg Dehio, Handbuch der 
Deutschen Kunstdenkmäler. Bremen. Niedersachsen, Mün-
chen 1992, 1110. Se også Francis Bond, Fonts and Font 
Covers, London 1908, med talrige afbildninger af fon-
tegemmer i engelske kirker, eksempelvis i Stanford in 
the Vale (s. 306) og Colebrooke (s. 312).
359 1640 opbevaredes en nøgle ‘til fonten’ hos klok-
keren, 1654 blev lås og nøgler ‘til fonten’ repareret, og 
1665 blev der lavet en ny lås ‘for fonten’, jf. LAFyn. 
Pastoratsark. embedsbog 1650-64; Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
Antagelig er der tale om en lås på fontegitteret. I 
16-1700-tallet opbevaredes nøglen sammen med kir-
kens øvrige nøgler hos klokkeren, fra slutningen af 
1700-tallet hos præsten. I forbindelse med opsætnin-
gen af †korgitteret 1655 blev der endvidere anvendt 
fire fyrrebrædder samt søm ‘ved fonten’; måske til at 
sammenføje de to gitre. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
360 DaAtlas VI, 767. 
361 Det meste af relieffet er pålimet et ca. 2 cm tykt lag 
og efterskåret. Af gammelt er kun evas venstre ben, 
højre fod og en del af venstre arm samt Adams højre 
ben, venstre fod og højre arm bevaret; også træet og 
den indrammede kant er fornyet. NM. Indb. ved N. J. 
termansen 1955.
362 Både hånden og sværdet synes at have været tilstyk-
ket med en dyvel.
363 NM. Indb. ved Mogens Larsen 1972.
364 Det ældste af de tre farvelag omfattede lysegul hud-
farve med karakter af ådring på figuren samt forgyld-
ning med grønt og rødbrunt på lændeklædet. Selve 
korset var dæmpet rødt, kanterne cinnoberrøde og 
kantbladene gyldenhvide med rødbrunt og oliven-
grønt. endepladerne var polykrome på blågrå bund. 
Det næstældste af de tre lag havde blegrød hudfarve 
med blodstænk i cinnober, brunt hår og skæg og grøn 
tornekrone; lændeklædet var gyldent med blågrå og 
cinnoberrøde partier. Korset var brunrødt, kantbladene 
hvide med grønt, og endepladernes figurer havde drag-
ter i gyldne, grønne, cinnoberrøde og okkergule farver 
på sort bund. Det yngste af de tre farvelag havde grå-
brun hudfarve med sparsomme blodstænk, brunt hår 
og skæg, grøn tornekrone og forgyldt lændeklæde med 
gråt og rødbrunt. Korstræet var ådret rødbrunt med 
gråhvide kantblade med brungrønt. endepladerne var 
polykrome.
365 Susanne Wenningsted-torgard, »Kristi død på kor set 
– Absaloms død i træet. Krucifikset i Nyborg Kirke«, 
Det iconograpiske blik. Festskrift til Ulla Haastrup, 1993, 
104-10.
366 Lena Liepe, »the törringe Master and his School: 
ten Crucifixes in new Light«, Figur und Raum. Mittelal-
terliche Holzbildwerke im historischen und Kunstgeographi-
schen Kontext, Berlin 1994, 81-90.
367 DK KbhAmt 1672 ff.; DK Sorø 156. Se også Poul 
Kürstein, Korstolene i Roskilde Domkirke, Roskilde 
1966, og V. thorlacius-ussing, »Den senere Middelal-

omtales første gang i inventariet for år 1700, hvor det 
også noteres, at det var ‘noget større’ end det andet fad 
(†dåbsfad), og inventarielisterne fra 1700-tallet omta-
ler begge fade. 1746/47 præciseres, at Claus Mules 
donation fandt sted i 1694, og at fadet lå ‘på fonten’. 
Fra 1776 nævnes kun et fad, skænket af Claus Mule, 
mens det andet må antages at være kommet fra kirken, 
måske kasseret eller solgt. Jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
Se også Crone, Samlinger A, 310 f.; Løgstrup 1923, 39; 
Nyborg i 800 år I, 178; Nyborg Vor Frue 1388-1988, 36.
347 Jf. også usigneret og udateret indb. i NM. 
348 I embedsbogens liste over gaver til kirken hedder 
det således, at ‘Anno 1642 gav Sidsel Knudsdatter, 
salige Peder Nielsens til kirken et slet messingbækken 
og et drejlshåndklæde, som bruges til fonten’. LAFyn. 
Pastoratsark. embedsbog 1795-1825. Crone, Epitafier 40 
anfører (uden kildehenvisning), at Sidsel Knudsdatter 
skænkede fadet 27. aug.1645 sammen med et hånd-
klæde. I inventariet for 1746/47 nævnes 1642 som året 
for donationen, i inventariet for 1761/62 året 1645, 
jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. DaAtlas VI, 767, nævner 
ligeledes årstallet 1642.
349 I feltet ved siden af har været et Jesumonogram, 
»IHS«. NM. Indb. ved N. J. termansen 1955.
350 Således benævnt i inventariet for 1761/62, jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
351 Ved restaureringen blev den oprindelige bemaling 
repareret og al forgyldning fornyet.
352 Kerubhovederne var oprindelig mørkerøde.
353 I LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1795-1825 er 
donationen anført at have beløbet sig til 60 daler. I 
DaAtlas VI, 767, anføres beløbet 40 daler.
354 1655 blev der muret ‘på koret ved fonten’, og 
1692/93 blev der ‘lagt mursten i fonten hvor nødven-
digt’. I det følgende århundrede og frem til restaure-
ringen 1833-35 omtales løse trapper til dåben. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det er i Nyborg Vor Frue 1388-
1988, 17, anført, at fontegemmet må have været opsat 
omkring en anden, lidt mindre, døbefont. Størrelses-
mæssigt er der dog intet til hinder for, at gemmet har 
været opsat om granitdøbefonten, hvilket da også anfø-
res at have været tilfældet i kirkens regnskaber fra anden 
halvdel af 1800-tallet, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
355 Løgstrup 1923, 32.
356 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 
311 f.
357 Fontegemmet blev tilbageleveret, mod at kirken i 
stedet overdrog Nationalmuseet epitafiet over tønne 
og Iver Viffert (*epitafium nr. 1). LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.
358 I Skt. Mauritius Kirke i Reepsholt i det nordvest-
lige tyskland er bevaret et ottekantet fontegemme 
fra midten af 1600-tallet, der på tilsvarende vis har 
omsluttet en romansk granitfont; jf. ulrike Mathies, 
Die protestantischen Taufbecken Niedersachsens von der 
Reformation bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, Regens-
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er også benyttet til Johannesfiguren på altertavlerne i 
Assens (DK Odense 2520) (dog hviler figuren her på 
højre ben), Asperup (odense Amt) og Nakskov (DK 
Maribo 103).
378 Figuren blev stjålet, men genfundet 1957, og ved 
restaureringen 1971-72 opsat i kirken, jf. Nyborg i 800 
år II, 154 og korrespondance i NM.
379 NM. Indb. ved t. Løgstrup 1911. 
380 oplysningen om, at udsmykningen omfattede 12 
figurer samt to keruber, findes i Crone, Samlinger A, 
321 f., men nævnes ikke i NM. Indb. ved t. Løgstrup 
1911 (jf. note 381). Arnvig 1942-46 (note 375) 202 
følger Crones oplysninger. Se også (†)korgitter i Ker-
teminde, der netop omfattede tolv figurer (DK Odense 
1970). 
381 NM. Indb. ved t. Løgstrup 1911. I beretningen, der 
synes nedskrevet af Aug. Colding 1909 og derpå afskre-
vet af Løgstrup, anføres Fr. Jørgensen at være 83 år i 
1909, hvilket stemmer dårligt overens med hans angi-
velige deltagelse i nedtagningen, der nævnes at have 
fundet sted ‘for to menneskealdre siden’ (»han har selv 
nedtaget det, paavist hvor de forskj(ellige) Stykker var 
anbragte og givet et Rids«). Snarere må han bygge på 
en ældre overlevering, måske fra faderen, snedker Jørgen 
Jensen Jørgensen (*1808, †1885) eller måske nærmere 
farfaderen, snedker Jens Jørgensen (†1854), der begge 
udførte arbejde for kirken; sidstnævnte bl.a. den nye 
skrankemur om koret 1822 (jf. ndf.) (Crone, Samlinger B, 
104). Det er uvist, om den beskrevne opstilling svarede 
til den oprindelige, bl.a. kan figurernes rækkefølge være 
ændret, og beretningen må tages med nogen forbehold.

der«, Danmarks Billedhuggerkunst, V. thorlacius-ussing 
(red.), Kbh. 1950, 93.
368 Jf. DK SJyll 2809 og krucifikset i Stilling (DK Århus 
2694).
369 Peter tångeberg, Das »Schöne Kruzifix« in Vadstena 
und Nussbaumholzskulpturen aus dem Deutschordensland, 
Stockholm 1993. Heri findes også, s. 45 og 49-50, 
eksempler på bøhmiske krucifikser med lignende ken-
detegn, således i teynkirken i Prag. 
370 Maria Deiters, Kunst um 1400 im Erzstift Magdeburg, 
Berlin 2006, fig. 162, 164 og Die Kunst des Mittelalters 
in der Mark Brandenburg, ernst Badstüber m.fl. (udg.), 
Berlin 2008, 60 ff. en meget beslægtet type, hvor 
Kristusfiguren danner en bue imod venstre, er udbredt 
lidt vestligere i Westfalen og kendes herhjemme fra 
kalkmalerierne i Viskinge. Se om disse ulla Haastrup, 
»Kalkmaleri i Viskinge og kunst i Westfalen«, NMArb 
1967, 5-18.
371 en lille, men påfaldende forskel til de skånske kru-
cifikser er, at de har de ‘skønne krucifiksers’ karakteri-
stiske sirlige spirallokker ved tindingerne.
372 Beretningen om Christian VI’s besøg i kirken findes 
i LAFyn. Nyborg Sogn. Kirkebog 1703-1814 (s. 660). 
Crone, Samlinger A, 322, anfører, at krucifikset blev 
taget ned før 1811 på byfogedens ordre og hensat i 
Skt. Gertruds Kapel. Smeden og tømreren fik betaling 
for genophængningen i december 1814. jf. LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
373 Crone, Samlinger A, 323; Løgstrup 1923, 17. I årene 
o. 1860 betales graveren for årlig rengøring af bl.a. epi-
tafierne, prædikestolen og ‘Kristus på korset’. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
374 Indb. ved N. J. termansen 1955.
375 Korgitteret hører således til blandt Anders Morten-
sens arkivalsk sikrede værker. til denne gruppe hører 
også prædikestolen, leveret 1653, samt altertavlen i 
Nakskov fra 1657 (DK Maribo 103); også (†)altertavlen 
i odense Skt. Knuds (DK Odense 539) må regnes 
blandt de sikre værker, ligesom altertavlen og prædi-
kestolen i Dalum (DK Odense 2846 og 2854). Jf. også 
Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders Mortensen fra 
odense og hans arbejder i fynske kirker samt Nakskov 
kirke«, FyÅrb II, 1942-46, 175 f.
376 Figuren er udført efter et kobberstik af Adriaen 
Collaert; jf. Ann Diels og Marjolein Leesberg, The 
Collaert Dynasty. The New Hollstein Dutch and Flemish 
Etchings, Engravings and Woodcuts (1450-1700), Amster-
dam 2005-06, nr. 659 (jf. DK Odense 2599 note 144). 
Samme forlæg er anvendt til Lukasrelieffet på prædike-
stolsopgangen (s. 991), samt på altertavlerne i odense 
Skt. Knuds 1649 (DK Odense 539), Assens (tilføjelse o. 
1649/50) (DK Odense 2520), Asperup o. 1649 (Arnvig 
1942-46 (note 375) 192) (odense Amt) og Nakskov 
1657 (DK Maribo 103).
377 Figuren er skåret efter samme forlæg som Johannes-
relieffet på prædikestolsopgangen (s. 991). Forlægget 

Fig. 339. Detalje af dåbsfad med skjolde og initialer (s. 
974). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of baptismal 
dish with escutcheons and initials.
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399 Crone, Samlinger A, 323. Jf. dog også s. 987 med 
note 392.
400 Måske de to støbejernsgelændere med søjler, der 
i november 1871 blev leveret af jernstøber Prom, jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
401 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; 
Pastoratsark. Kirkeprot.
402 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.; 
Menighedsrådsark. Sager vedr. kirken; Løgstrup 1923, 33.
403 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Løgstrup 1923, 18.
404 Crone, Samlinger A, 292.
405 Prædikestolen hører således til blandt Anders Mor-
tensens arkivalsk sikrede værker, jf. også note 375.
406 Hovederne er vist en face eller i trekvartprofil, alt 
efter deres placering på kurven; et enkelt hængestykke 
(mod øst) afsluttes forneden af en lille maske.
407 Ilja M. Veldman, Crispijn de Passe and his Progeny 
(1564-1670). A Century of Print Production, Rotterdam 
2001, 25.
408 Publiceret i den såkaldte Piscator-bibel, udgivet af 
Claes Jansz Visscher (II) 1643.
409 Dieuwke de Hoop-Scheffer, Hollstein's Dutch and 
Flemish Etchings, Engravings, and Woodcuts c. 1450-1700, 
Amsterdam 1980, XXII, nr. 14 / Joachim Jacoby, The 
New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts, 
Hans von Aachen, Rotterdam 1996, no. 27.
410 Reliefferne af Mattæus og Markus er udført efter 
samme ikke identificerede forlæg, som er benyttet 
på prædikestolen i Dalum (DK Odense 2854); Mat-
tæus genfindes desuden på altertavlen i Nakskov (DK 
Maribo 103). Reliefferne af Lukas og Johannes er 
udført efter samme forlæg som de tilsvarende figurer 
fra (†)korgitter fra 1655, jf. note 376 og 377. 
411 Stykkerne er nært beslægtede med prydgavlene på 
lydhimlen over prædikestolen i Dalum (DK Odense 
2854).
412 NM. Indb. ved N. J. termansen 1955. Maler Strange 
fik 1835 betaling for maling, fernisering og forgyld-
ning ved ‘prædikestolens forandring’. LAFyn. Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
413 »Prækestol – F3 – har i kirkekonens tid (24 år) 
været gulmalet; nu er den uden farve«. Indb. ved Ivar 
Hertzsprung 1897, i NM.
414 oplysningen om borgmester Mads Lerches dona-
tion findes i LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1795-
1825. Identifikationen af prædikestolen i Vor Frue 
Kirke med prædikestolen i kapellet sker tidligst i en 
artikel i Fyens Stiftstidende 23. aug. 1875, vistnok forfat-
tet af Fr. e. Crone, jf. Arnvig 1942-46 (note 375) 158 ff., 
og gentages i Crone, Samlinger A, 313 ff., Løgstrup 1923, 
29; Nyborg i 800 år I, 174; Nyborg Vor Frue 1388-1988, 
23 ff. I DaAtlas VI, 767 anføres blot, at prædikestolen i 
Vor Frue er ‘givet af borgmester Mads Lerche 1605’. 
415 Crone, Samlinger A, 313 ff. m.fl. (jf. note 414). oplys-
ningen om, at Karen Skram skulle have bekostet en 
istandsættelse af Slotskirkens prædikestol samt skænket 

382 Crone, Samlinger A, 322, mener dog, at der var 
anbragt seks figurer på hver side af gitterets låge.
383 Rådmand Knud Pedersen blev betalt 57 rigsdaler 
for farver og guld. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ved 
restaurering af figurerne 1972 konstateredes enkelte 
farverester på kridtgrund.
384 Crone, Samlinger A, 321; jf. også Løgstrup 1923, 16.
385 Således også Arnvig 1942-46 (note 375), 202. I Ker-
teminde blev et korgitter, som fandtes i kirken 1588, 
nedtaget i anden halvdel af 1600-tallet, og et nyt opsat 
1698 (DK Odense 1970).
386 Keruber som vogtere af indgangen til koret er nævnt 
1672 i forbindelse med et †korgitter i odense Dom-
kirke (DK Odense 574), og kendes endvidere bl.a. fra 
korgitteret i Horsens Klosterkirke fra 1679 (DK Århus 
5801), fra (†)korgitteret i Kerteminde fra 1698 (DK 
Odense 1970), og fra korgitrene i Korning fra 1704 (DK 
Vejle 1798) og Hansted fra 1722 (DK Århus 4846).
387 Svarende til situationen i bl.a. Horsens Klosterkirke 
(DK Århus 5801), Selsø (figurer fra 1690) (DK Frborg 
2620), Kerteminde (DK Odense 1970) og Hansted 
(DK Århus 4846); i alle fire tilfælde placeret omkring 
en Kristusfigur, der var anbragt centralt over indgan-
gen. Der kan have været en tilsvarende opstilling i 
Nyborg, men intet er overleveret herom. 
388 Det er tænkeligt, at det oprindelig var figuren af 
Johannes Døberen, der var anbragt på sydhjørnet som 
pendant til Mosesfiguren i nord; en vanlig sammenstil-
ling, jf. f.eks. (†)gravsten nr. 13 og epitafium i †gravka-
pel nr. 1 (s. 1158).
389 Pengene var til dels tilvejebragt gennem et lån fra 
sognepræsten, Mads Pedersen Lerche, på 150 sletteda-
ler. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
390 eventuelt blot for det korte stykke mod nord og 
syd vest for pillen mellem korets 1. og 2. fag.
391 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Helt udelukkes kan det 
dog ikke, at betegnelsen ‘den lille korsdør’ refererer til 
en i øvrigt ukendt dørfløj opsat for indgangen til syd-
sidens kapeller.
392 Crone, Samlinger A, 322 f., med henvisning til Hans 
Henning Volf, kirkeværge 1824-40 (†1871).
393 Løgstrup 1923, 16 f.; Nyborg i 800 år II, 148; Nyborg 
Vor Frue 1388-1988, 41.
394 Trap 5. udg., 13, 602.
395 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; NM. Indb. ved Ivar 
Hertzsprung 1897; jf. også Trap 3. udg., III, 594.
396 Løgstrup 1923, 33 f.; LAFyn. Menighedsrådsark. Sager 
vedr. kirken. Mosesfiguren må have været stjålet alle-
rede på dette tidspunkt, jf. note 378.
397 LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1795-1825. oplys-
ningen findes også i DaAtlas VI, 767, skønt gitteret på 
udgivelsestidspunktet (1774) var erstattet af (†)korgit-
teret fra 1655.
398 Crone, Samlinger A, 321, karakteriserede, uvist på 
hvilket grundlag, gitteret som et ‘plumpt’ træarbejde, 4 
alen højt, med en gitterlåge i midten med en bue over. 
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426 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Laurids Lauridsens 
nærmere identitet er ikke oplyst, ej heller har det været 
muligt at identificere den omtalte kirke.
427 Crone, Samlinger A, 331 f.
428 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Crone, Samlinger A, 
326, anfører med henvisning til en protokol i kirkens 
arkiv, at mandsstolene i søndre sideskib blev bekostet 
af kirken 1605. Påstanden har ikke kunnet efterprøves.
429 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I kirkens ældste embeds-
bog fra 1650 er ved en påmindelse om overholdelse 
af bededagene noteret i marginen: »tomme Stole i 
Nyborgs Kirche naar Predichen er vinde[!] Sandfer-
dig om Borgernis V-fertige Kirchegang. Huilchet Gud 
vill strafe uden Bedring Skeer«. LAFyn. Pastoratsark. 
embedsbog 1650-64.
430 Samme år blev maler Borch betalt for at nummerere 
staderne. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog; Rgsk.
431 I LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1795-1825 er 
indført en afskrift fra kopibogen 1664 om takster for 
stolestader: For sæde i den store række mandsstole og 
den store række kvindestole, dvs. i midtskibet, betaltes 
1 mark, dog kun 8 skilling i stolene bag pillerne. I den 
sydlige række mandsstole, dvs. i søndre sideskib, betal-
tes 8 skilling. I ‘den store nordre rad kvindestole’, dvs. 
i nordre sideskib, ligeledes 8 skilling. Desuden omtales 
stolestader i korsgangen og bag den nordre kirkedør. 
1693 omtales pigernes stole i det nordligste sideskib, og 
i første halvdel af 1700-tallet nævnes gangene mellem 
de to rækker kvindestole, mellem de to rækker mands-
stole og mellem kvindestolene og pigestolene. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Crone, Samlinger A, 329 f. anfø-
rer med henvisning til kirkens kopibog, at der 1701 
blev opført en helt ny række kvindestole mellem de 
to eksisterende, således at antallet af stolerækker først 
på dette tidspunkt nåede op på fem. oplysningen, der 
ikke fremgår af kirkens regnskaber, har ikke kunnet 
efterprøves. 
432 Hanck besøgte kirken i maj 1824. tegningerne, 
såfremt de blev udført, synes ikke bevaret. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Indk. breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
433 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk; Crone, Samlinger A, 331.
434 en udateret plan over opstillingen findes desuden i 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1830-38.
435 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog.
436 Der opførtes fire nye stolestader i form af to større 
og to mindre hjørnestole med hjørnemæglere med 
gesimser og lister; stolene blev hvidmalede med for-
gyldte lister. til arbejdet medgik også fire gamle gar-
nisonsstole. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; Stiftsøvr.ark. 
Rgsk.
437 Forinden blev der opsat et prøvestykke på en af 
stolene med »gjennembrukket og stukket ornament 
og Kjelede Liste« efter bygningsinspektør Møllers for-
langende. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Billedskærer Wille 
fik 1859 betaling for at lave 33 ‘knapper’ og 3 ‘toppe’ i 
reserve til stolene.

en opgang og dør dertil, har ikke kunnet bekræftes, 
men synes at være rent gætværk, jf. også Arnvig 1942-
46 (note 375) 200 f.
416 Crone, Samlinger A, 314.
417 Arnvig 1942-46 (note 375) 198 afviser, at selve præ-
dikestolen skulle være fra †kapellet, men medgiver, at 
opgangen og døren kunne være fra slottet, især fordi 
han opfatter de to dele som ældre end kurven. Dette 
er dog næppe tilfældet.
418 en særdeles rigt udsmykket prædikestolskurv og 
-himmel, sammensat med en enklere udført opgang, 
kendes bl.a. fra den få år ældre prædikestol (1650) i 
Sorø Klosterkirke (DK Sorø 72) og er altså ikke et 
ukendt fænomen.
419 til sammenligning kostede den ovf. nævnte prædi-
kestol i Sorø Kirke 400 slettedaler og 20 læs egeklov.
420 Lensmand Laurids Brockenhuus bidrog som nævnt 
ovf. til anskaffelsen af (†)altertavlen 1592, og parret gav 
desuden en †alterkalk (s. 965) og en messehagel (†nr. 1) 
til kirken. Det er ikke utænkeligt, at de også skulle have 
bidraget til anskaffelsen af en prædikestol i 1500-tallets 
sidste del, om end der ikke er bevaret dokumentation 
herfor. Laurids Brockenhuus og Karen Skram var for-
ældre til Birgitte Brockenhuus (†1656), g.m. lensmand 
Jakob ulfeldt (jf. oblatæske s. 965, †alterkande nr. 1); 
teoretisk set kunne hun have ønsket at mindes sine 
forældre og kirkens velgørere gennem anbringelsen af 
deres våbener på den nye prædikestol; heller ikke for 
dette er dog bevaret nogen form for dokumentation.
421 Crone, Samlinger A, 315, nævner en anden række-
følge af reliefferne: Jerusalems ødelæggelse (d.e. Joels 
prædiken), Jesu dåb, opstandelsen, Nadveren, Him-
melfarten og Forklarelsen på bjerget, og identificerer 
endvidere dørens motiv som visende ‘Moses, der mod-
tager de ti bud’. oplysningerne, der gentages i Løgstrup 
1923, 30, modsiges dog af ældre fotografier (1910) og 
må skyldes en fejltolkning af motiverne. 
422 Prædikestolen var således opsat til julen 1653. 
udgiften til kost beløb sig til 68 mark (beløbet anføres 
i Crone, Samlinger A, 314 fejlagtigt som værende beta-
ling for prædikestolen). Arbejdet i den mørke årstid 
gjorde, at man måtte købe for 15 mark vokslys, som 
blev brændt i kirken, mens stolen blev sat op. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
423 Jf. indskrift på (†)gravsten nr. 13; LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Stolestadebog, hvor beløbet angives at være 350 
rigsdaler, idet de 50 rigsdaler, som Mette Clausdat-
ters anden ægtemand, borgmester Laurids Jørgensen, 
betalte for at få udvidet parrets gravsted i koret ved 
hendes død 1669, er medregnet; jf. også Larsen (note 
233) I, 202 f.
424 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.
425 1589 modtog kirken en lysekrone (nr. 1), der ifølge 
et sammendrag af det oprindelige gavebrev ‘hænger i 
kirken ved prædikestolen’; antagelig en placering, den 
havde fra første færd. HofmFund V, 436.
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ikke i numerisk rækkefølge i protokollen, idet de 
blev omnummereret efter opførelsen af to nye stole 
(betegnet nr. 7 og nr. 8) i 1778/80. Protokollen giver 
ingen oplysninger om stolenes placering i kirken. I 
gravstedsprotokollen er der indført notitser om sto-
lene i kronologisk orden, ofte i forbindelse med bort-
fæstning, uden angivelse af deres nummer, men med 
oplysning om deres placering. Spredte oplysninger 
findes desuden i kirkens regnskaber. endelig nævner 
DaAtlas VI, 768 (1774), at der var 12 lukkede stole i 
kirken, ‘som tid efter anden af de fornemste der i byen 
er bekostede’.
456 Fire stole, der i stolestadeprotokollen er betegnet 
nr. 5, 6, 10 og 15, kan ikke umiddelbart identificeres 
med de fra andre kilder kendte lukkede stole. De er 
dog antagelig identiske med nogle af disse og omtales 
derfor ikke nærmere her.
457 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. uvist hvorfor anfører 
Crone, Samlinger B, 278, at stolen var placeret på pul-
pituret.
458 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 11’ i sto-
lestadeprotokollen.
459 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 9’ i stole-
stadeprotokollen.
460 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 3’ i stole-
stadeprotokollen.
461 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 7’ i stole-
stadeprotokollen.
462 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. ‘Nr. 8’ i stolestadepro-
tokollen.
463 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 2’ i stole-
stadeprotokollen.
464 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 4’ i stole-
stadeprotokollen.
465 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 1’ i stole-
stadeprotokollen.
466 Allerede 1747 betalte Peder Krøl afgift af en lukket 
stol; muligvis denne. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
467 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 16’ i sto-
lestadeprotokollen.
468 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. Stolen optræ-
der uden nummer i stolestadeprotokollen.
469 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst.
470 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. også Crone, Samlinger 
omtaler en række personer, der havde lukkede stole i 
kirken: Således erhvervede amtsforvalter Poul Zacha-
riassen Grønevold 1689 en lukket stol under orglet 
(C, 154), 1725 bekostede amtsforvalter Jakob Dinesen 
Guldberg sig to lukkede stole i kirken (C, 160), 1727 
købte rådmand Mathias Fibiger en lukket stol i det 
nordligste sideskib (A, 192) (jf. †sygesæt nr. 3, †muret 
begravelse nr. 12) og 1767 fik justitsråd Laurids Aabye 
skøde på en lukket stol (C, 166).
471 I fortegnelsen over kirkens stole 1836 optræder 
ingen lukkede stole. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
472 Crone, Samlinger A, 332.

438 Crone, Samlinger A, 328; LAFyn. Nyborg Sogn. Kir-
kebog 1665-1700 (s. 14).
439 Crone, Samlinger A, 327 f. giver oplysninger om en 
række embedsstole og deres placering, der imidlertid 
ikke har kunnet efterprøves.
440 LAfyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. en tilsvarende stol må 
have været indrettet for amtmanden, måske den stol, 
der tidligere havde været forbeholdt lensmanden (nr. 
1). I midten af 1700-tallet benyttede amtmanden en 
lukket stol.
441 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Stolestadebog.
442 Hørerne ved skolen blev bl.a. betalt for at læse 
bønnen i koret, altså for degnetjeneste, jf. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk. Stolen er formentlig en forgænger for 
†degnestol ndf. 
443 LAFyn. Pastoratsark. Div. dok.
444 Blandt klokkerens opgaver var opvartning i forbin-
delse med gudstjenesten, jf. note 22.
445 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. en tilsvarende stol må 
have været forbeholdt kaptajnerne.
446 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I forbindelse med gen-
etableringen af fæstningen 1769 oprettedes et garni-
sonskompagni af udtjente soldater fra landets øvrige 
regimenter. Westerbeek Dahl (note 277) 94.
447 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog.
448 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stolestadebog.
449 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. en tilsvarende stol må 
have eksisteret for Sprogøs mandlige beboere.
450 Crone, Samlinger A, 330. Slaverne var indsatte i det 
til Nyborg Fæstning hørende stokhus. 1728 var der 
plads til otte slaver, 1773 sad 16 slaver i stokhuset; ved 
nedlæggelsen 1852 rummede det godt 60 slaver, som 
altså havde kirkegang i Vor Frue Kirke. Westerbeek Dahl 
(note 277) 69, 94 og 132.
451 Fire af slavestolene blev opsat bag de tværvendte 
stole i nordre sideskib; de betegnedes da som ‘forrige 
slavestole’ (jf. †stolestader nr. 2 ovf.). LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
452 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1824 noteredes begge 
skriftestole som udgåede af inventariet, jf. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk.
453 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Barnestolen var bereg-
net for kvinder, der havde børn til dåb, jf. Grevinge 
(DK Holbæk 2356), hvor to barnestole opførtes i 
1590’erne. Barnestole kendes fra en række købstads-
kirker, således Helsingør Skt. olai (1580) og Skt. Marie 
(1638) (DK Frborg 186 og 414), odense Skt. Knuds (o. 
1618) og Skt. Hans (omtalt 1712) (DK Odense 588 og 
1380), samt fra bl.a. Selsø (1637) (DK Frborg 2626).
454 Ifølge stolestadebogen fra 1766 var barnestolene 
indrettet i de to forreste stole i den nordlige række.
455 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot.; Nyborg Sogn. 
Prot. for gravst. I begge protokoller blev der løbende 
indført oplysninger om stolenes fæstere. I stolesta-
deprotokollen er stolene nummereret 1-16, hvor-
til kommer en stol uden nummer; de optræder dog 
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hard Andersen's instruments«, Orgelspeilet 2012, 3, 
18-23.
497 Ældre stemme, J. A. Demant 1871.
498 Ældre pibemateriale, antagelig fra 1700-tallets an den 
halvdel.
499 Ældre stemme, antagelig P. u. F. Demant 1832.
500 Ældre stemme, muligvis P. u. F. Demant 1832. 
Grundet vanskelig tilgængelighed har piberne ikke 
kunnet undersøges.
501 Setzeranlægget aktiverer den mekaniske registratur 
via trækmagneter.
502 Aktionen har enkelte elektriske funktioner: regi-
straturen til Dulcian 16', aktivering af tremulanterne 
samt aktivering af koplerne, der dog alle har mekanisk 
funktion.
503 Meddelt fra St. Martin Logen, Randers, ved Depu-
teret Mester Mogens Kjærgreen. If. traditionen blev 
orgelflytningen formidlet af logebygningens arkitekt, 
Frits uldall.
504 Michael J. thomsen: Godkendelsesattest 31. okt. 
2007, i Den Danske orgelregistrant.
505 en redegørelse for forholdene omkring de to for-
vekslede Demant-vindlader findes i Den Danske or -
gelregistrant. 
506 På trinet findes et fragtmærke fra Horsens samt 
påskriften: »M.S. Randers«. Dette indikerer, at bælg-
anlægget blev leveret til St. Martin Logen i Randers 
af Horsens orgelbyggeri ved M. Sørensen (grundlagt 
1909).
507 Christiern Bruns Optegnelser (note 153) 247.
508 DaAtlas VI, 768; jf. også LAFyn. Assens Kirkein-
spektion. Indkomne breve 1831-1840, brev fra P. u. 
F. Demant til konsistorialassessor Blædel 25. marts 
1833 med henvisning til Nyborg Kirkes regnskaber. 
orglet kostede 390½ rigsdaler og 1 mark ‘foruden 
foden’ (pulpituret), som borgmester Peder Jensen Skri-

473 ordet ‘indgår’ optræder ikke i inventariet for 
1683/84, men er tilføjet inventarierne 1692/93, jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
474 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det er uvist, hvem de 
omtalte ‘fremmede’ var.
475 Hvert år indkøbtes ca. 3000 oblater. 1699 købte 
kirkeværgen dog 6000 stk., da nogle af de opbevarede 
oblater var blevet gamle og smagte besk. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk.
476 Bevægelsen stiftedes 1912 og opløstes 1996.
477 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. efter afståelsen af Skåne 
mistede Helsingør Hospital meget gods, og 1661 fik 
hospitalet kongelig bevilling til at indsamle penge i 
kirkerne. Hospitalet skulle ifølge fundats af 1573 yde 
kost til fattige skoleelever samt rektor og hører, hvil-
ket forklarer, at man i Nyborg havde en pengetavle 
til Helsingør Skole. erik Nørr, Præst og Administrator. 
Sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 
1800 til 1841, Kbh. 1981, 311; Johs. S. Dalager, Helsin-
gør almindelige Hospitals Historie 1541-1941, Helsingør 
1941, 50 ff. og 85 ff.
478 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; LAFyn. Nyborg byfoged. 
Auktionsprot. 1783-1813.
479 Crone noterer, at han har afskrevet indskriften på 
dørene, der gav oplysning om slægtskabsforbindelserne 
mellem de fire giveres familier. Crone, Samlinger A, 278 
og 285. Afskriften er dog ikke indført i Samlinger.
480 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 284.
481 Crone, Samlinger A, 285.
482 »staferid graa udi ollie«, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.
483 Crone, Samlinger A, 284 f.
484 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 284 f.
485 Det nævnes ikke direkte, at stolene fandtes på pul-
pituret, og placeringen må tages med forbehold. ud 
fra oplysningen om, at nr. 3 befandt sig mellem ‘det 
almindelige pulpitur’ og en anden stol, samt den senere 
oplysning om lukkede stole på pulpituret (jf. ndf.), må 
stolene dog antages at have været placeret her.
486 Ifølge Crone, Samlinger A, 447, fæstede parret stolen 
fra 1735. 
487 ‘Nr. 12’ i stolestadeprotokollen.
488 Allerede 1747 betalte Hans Svane afgift af to luk-
kede stole, den ene vel stolen på pulpituret. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Bilag.
489 ‘Nr. 13’ i stolestadeprotokollen.
490 Bo Boyesen betalte afgift for leje af stolen allerede 
1747. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
491 ‘Nr. 14’ i stolestadeprotokollen.
492 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
493 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; jf. også note 281.
494 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Løgstrup 1923, 14.
495 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Kirkeprot.; RA. 
Tvede. emneordn.ark.
496 orglet intoneredes af Mogens Brunsnæs og Poul-
Gerhard Andersen if. Bart van Buitenen, »Poul-Ger-

Fig. 340. Fragment, muligvis af stolegavl, o. 1550-
1650(?) (s. 1006). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Frag-
ment, possibly of a pew gable, c. 1550-1650(?).
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pulpituret fra den i 1500-tallet almindelige placering 
i eller nær ved koret kan dette muligvis være foreta-
get 1653, hvor Christen Murmester ‘gjorde stillingen 
(pulpituret eller stilladset?) ved orgelværket’.
520 orglets stemmeantal kendes ikke. If. Axel Rechna-
gel fandtes der 16 stemmer, jf. Nyborg Vor Frue 1388-
1988, 65-81, men denne oplysning kan ikke bekræftes. 
Den eneste sikre oplysning vedr. størrelsen er, at der i 
1870 fandtes mindst 13 stemmer i orglet. RA. Tvede. 
emneordn.ark. (overslag fra J. A. Demant 16. dec. 1870).
521 Crone, Samlinger A, 319. Crones kildehenvisning, 
»Kirke Rgsk: Fol: 220«, har ikke kunnet bekræftes. 
Synsmændene havde sandsynligvis ret, når de antog, at 
denne stemme var en bemærkelsesværdig nyhed. Dette 
kan meget vel have været det tidligste eksempel i landet 
på en orgelstemme med gennemslående tunger (fritun-
ger). Den omtalte crescendoanordning var antagelig en 
såkaldt ‘vindsvelle’, dvs. et fodtrin, der regulerede vind-
forsyningen til Vox Angelica og dermed muliggjorde en 
ekspressiv modulering af tonestyrken. Det bemærkes 
endvidere i synserklæringen, at »Koblingen af begge 
Klaviaturerne kunde, ved en sindrig Mekanisme, fore-
tages og afløses med Foden under selve Spillet«.
522 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Arbejdet udførtes af P. 
u. F. Demant. Det anføres, at stemmen rummede 102 
piber.
523 Antagelig var der tale om, at ældre stemmer blev 
afløst af nye. orglets stemmeantal blev næppe forøget 
i 1855.
524 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det anføres, at Demant 
samtidig foretog en flytning af orglet, men der er ingen 
specifikation af flytningens art. Der havde åbenbart 
været tekniske problemer med det oprindelige bælg-
anlæg, siden man i 1849 etablerede et nyt, ukonven-
tionelt hejseanlæg med kæder og messinghjul; LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
525 RA. Tvede. emneordn.ark. Den bevarede vind-
lade fra orglet viser, at dette havde manualomfanget 
C-c'''. en redegørelse for de foreliggende, ufuldstæn-
dige oplysninger vedr. orglets disposition findes i Den 
Danske orgelregistrant.
526 Crone, Samlinger A, 318 f.
527 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
udsmykningen omtales som ‘gardiner’ og ‘draperier’ 
med seks dobbelte kvaster. Malerarbejdet udførtes af 
maler Iversen. If. Crone, Samlinger A, 320, der hen-
viser til rgsk. 1858 fol. 277, »siredes orgelet med en 
Mængde Forgyldning og stærke Farver«.
528 RA. Tvede. emneord.ark.; LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.
529 orglet benyttedes ved kirkens genindvielse 17. dec. 
1871, jf. Fyens Stiftstidende 18. dec. 1871.
530 orglets skiftende dispositioner er i det følgende 
søgt rekonstrueret ud fra de tilgængelige – og ofte 
modstridende – oplysninger i kilderne, jf. RA. Tvede. 
emneordn.ark.; LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Menig-

ver og rådmand Gert torborg lod bekoste, jf. LAFyn. 
Pastoratsark. embedsbog 1795-1825. efter prisen at 
dømme må orglet ved leveringen have haft omkring 
ti stemmer. Bygmesteren kan have været den kon-
gelige orgelbygger Hans Brebus, København. Kirke-
regnskaberne melder i perioden frem til 1832 intet 
om flytning, ombygning, udvidelse eller udskiftning af 
kirkens orgel, men alligevel må instrumentet antages at 
være blevet ombygget, udvidet og muligvis også flyttet 
inden dette år. orglets usædvanlig høje alder bemær-
kedes af organist og orgelbygger Peder Fischer, der i 
en skrivelse 30. juli 1814 udtaler, at orglet må være »et 
med de ælste i sit slags i de danske Kirker«, og at man 
nu atter, efter en foretagen reparation, kan glæde sig 
over de højtidelige toner fra denne sjældne »oldsag«. 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
509 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 
318. Kilderne omtaler orgelbyggeren som hhv. Abra-
ham Nielsen (1675) og Abraham Nicolaj / Abraham 
Nikolai (1679). 1679 tilføjes ‘fra Næstved’ efter orgel-
byggerens navn, men det er dog tvivlsomt, om Svane 
havde hjemsted i Næstved, hvor han udførte forskel-
lige arbejder i årene omkring 1679.
510 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag. thomas Nissen 
Bruun og Peder Fischer var organister i Nyborg, og 
Niels Pedersen Fischer var organist i Kerteminde.
511 Rygpositivet, der næppe var oprindeligt, omtales 
allerede 1755, hvor der udførtes forgylderarbejde på 
dets 41 facadepiber. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
512 Dersom orglet som antaget oprindelig havde ca. ti 
stemmer, var det således blevet betragtelig udvidet i de 
mellemliggende år.
513 en tremulant omtales også i 1755, hvor Niels 
Fischer fremstillede en ny ‘stol’ til denne. LAFyn. Kir-
keinsp.ark. Rgsk.
514 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag. Nogle af de stør-
ste pedalstemmer var anbragt i den søndre afdeling, 
mens de øvrige befandt sig i den nordre. Piberne i 
den enkelte pedalstemme var således ikke som normalt 
fordelt ligeligt mellem to afdelinger.
515 Crone, Samlinger A, 317; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
516 NM. Høyen, notesbog VIII, 1830, 30. Monogram-
merne repræsenterede hhv. orglets bygningsår og det 
omfattende reparationsarbejde 1653, der afsluttedes 
med staffering af facaden året efter.
517 Knud Bjørnsen døde 1654, og enken blev gift med 
borgmester Laurids Jørgensen. efter hendes død 1669 
fik Laurids Jørgensen magistratens tilladelse til at for-
syne orglet med en inskription, hvoraf det fremgik, at 
stafferingen var udført for de penge, hun havde givet 
til kirken. Herudover blev det tilstået ham at anbringe 
nogle mindeord om den afdøde (jf. også †gulv s. 938, 
prædikestol s. 989, *(†)epitafium nr. 2, (†)gravsten nr. 
13, †muret begravelse nr. 1). Crone, Samlinger A, 317.
518 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
519 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. orglets flytning til vest-
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tagning og/eller opsætning af orglet, eller et egentligt 
pulpitur.
549 NM. Høyen, notebog VIII, 1830, 30.
550 Pulpiturudsmykning med musikanter kendes fra 
sangerpulpituret (1586) i Køge (DK KbhAmt 220). På 
orglet i Kronborg Slotskirke (1639) findes musikanter 
afbildet på fyldinger på orgelhusets sider (DK Frborg 
629).
551 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog; Larsen (note 
233) I, 202. 
552 Demant modtog 395 rigsbankdaler for arbejdet. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
553 Ildpander kendes fra bl.a. Ribe Domkirke (DK Ribe 
506) og odense Domkirke (DK Odense 609).
554 I et notat fra 2008 nævnes muligheden for, at male-
riet er udført af odense-maleren Hans Schütte, jf. kor-
respondance i NM. tilskrivningen må dog betragtes 
som ganske usikker. Jf. også note 712.
555 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Male-
riet havde tilhørt hustruens afdøde bror, jf. LAFyn. 
Pastoratsark. Kirkeprot.; Løgstrup 1923, 48. Kirken betalte 
i april 1876 for fragt af maleriet fra ‘Nielsen, taastrup’.
556 tidligere var rammen egetræsmalet oven på ældre 
forgyldning. NM. Indb. ved N. J. termansen 1955.
557 NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen uden dato.
558 Ifølge DaAtlas III, 523, var maleriet »en nyelig taget 
Copie af det som findes i Kiøbenhavn i St. Nicolai 
Kirke, giort uden tvivl af Carl v. Mander«.
559 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; DaAtlas III, 523; Kong 
Christian VIII’s dagbøger (note 251), 32.
560 Crone, Samlinger A, 432; jf. også NM. Indb. ved Chr. 
Axel Jensen uden dato.
561 NM. Indb. ved N. J. termansen 1967. Måske identisk 
med maleren Hans Christian Borch, †1805 i Nyborg, 
fra hvis hånd dog kun kendes ganske få værker, bl.a. et 
præsteportræt i Kettrup (DK Tisted 127) og Christian 
IV til hest, en kopi efter Karel van Mander. endvidere 
omtales i kirkens regnskaber en ‘maler Borch’, i bila-
gene med signaturen J. H. Borch, der udførte malerar-
bejde i kirken i årene 1766-1805, jf. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.; Bilag; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
562 Her mangler tilsyneladende et ord, formentlig for-
svundet ved en istandsættelse af rammen.
563 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ifølge Crone, Samlinger 
A, 432, blev maleriet skænket til minde om distriktski-
rurg Frederik Ludvig Schønemann, †1818, og hustru 
Sophie olsen, †1842.
564 Crone, Samlinger A, 432.
565 Løgstrup 1923, 54.
566 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. breve.
567 oprindelig var rammen forsynet med et forgyldt 
kors, samt et ‘gennembrudt og -stukket egetræsgalleri’, 
jf. fig. 36f, samt LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
568 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Kirkeprot.; Stifts-
øvr.ark. Rgsk.

hedsrådsark. Sager vedr. kirken; A. C. Zachariasen & 
Søn, Fortegnelse over leverede orgler, i Den Danske 
orgelregistrant; Div. dokumenter i Den Danske 
orgelregistrant; Organist- og Kantorembederne, div. udg.; 
Nyborg Avis 6. juli 1895; Nyborg Vor Frue 1388-1988. 
en nærmere redegørelse for rekonstruktionsprincip-
perne findes i Den Danske orgelregistrant.
531 Registertrækkene for tectus 8 Fod i manual II og 
pedalet har antagelig fejlagtigt båret påskriften »textus 
8 Fod«, jf. Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927. 
Ved bestilling af et parti porcelænsskilte havde firmaet 
fået leveret et antal eksemplarer med denne skrivefejl.
532 Bælgene var placeret i et bælghus i tårnets andet 
stokværk. LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Løgstrup 1923, 
22.
533 Nyborg Avis 6. juli 1895.
534 Bassun 16 Fod blev muligvis udskiftet eller omdan-
net af Fr. Nielsen, jf. Nyborg Avis 6. juli 1895.
535 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirken; A. C. 
Zachariasen & Søn: Fortegnelse over leverede orgler, i 
Den Danske orgelregistrant.
536 LAFyn. Menighedsrådsark. Kassebog. Den i Organist- 
og Kantorembederne, 4. udg. 1944 anførte disposition 
afspejler uden tvivl et omdisponeringsprojekt, der ikke 
blev realiseret.
537 A. C. Zachariasen & Søn: Fortegnelse over leverede 
orgler, i Den Danske orgelregistrant.
538 tremulanten omtales i Vor Frue Kirke 1388-1988, 
67. Dens funktion specificeres ikke, men det må anta-
ges, at den indvirkede på stemmerne i manual II.
539 Nyborg Vor Frue 1388-1988, 67.
540 RA. Tvede. emneordn.ark.
541 Meddelt af orgelbygmester Poul-Gerhard Ander-
sen.
542 Crone, Samlinger A, 294 og 320; RA. Tvede. emne-
ordn.ark.; LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.
543 LAFyn. Menighedsrådsark. Kassebog. 1891 fornyede 
urmager Johansen signalhammerens fjeder, jf. LAFyn. 
Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
544 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag. Kirken var lukket i en 
periode på grund af en omfattende istandsættelse af 
ta get.
545 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Yderligere oplysninger 
om kirkens orgler findes i Den Danske orgelregistrant.
546 Nyborg Vor Frue 1388-1988, 70.
547 Placeringen kan have været på et svaleredepulpi-
tur, sådan som det bl.a. kendes fra Næstved Skt. Mor-
tens og Vordingborg Vor Frue (DK Præstø 150 og 184), 
hvor orgelbygger Hans Brebus havde arbejdet (jf. note 
508). Rechnagel anfører, formentlig på grundlag af en 
bemærkning i Nyborg i 800 år II, 149, at orglet var 
placeret på et pulpitur eller podium foran midterpil-
len ind til det nordlige sidekapel, jf. Nyborg Vor Frue 
1388-1988, 65.
548 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Regnskabsposten kan 
enten omhandle et stillads, der blev anvendt ved ned-
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uppland (1400-tallet, SvK Uppland I, 456) og Vassunda 
Kirke (slutningen af middelalderen, SvK Uppland IV, 
180). Se også Sigurd erixon, Mässing. Svenska manufak-
turer och konsthantverksprodukter under 400 år, Lund 1978, 
25 ff., særlig fig. 2, 3-4 og 7, og Hanns-ulrich Haedeke, 
Metalwork, Great Britain 1970, fig. 94; endvidere Niels-
Knud Liebgott, Lys. Lamper, stager og kroner fra middelal-
der og renæssance, odense 1973, 28 ff., der henviser til 
kroner fra islandske kirker. om Mariakroner se i øvrigt 
Vera Henkelmann, Spätgotische Marienleuchter. Formen, 
Funktionen, Bedeutungen, Regensburg 2014.
579 en ikke usædvanlig praksis, jf. Beyer (note 574) 118.
580 Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-
Holstein I, Richard Haupt (udg.), Kiel 1887, 558. også 
i Ödeby Kirke i Närke findes en lysekrone med apo-
stelfigurer (skænket 1682, SvK Närke I, 668; jf. også 
Erixon (note 578) 71 med fig. 46); denne er dog ikke 
umiddelbart beslægtet med Nyborg-kronen. endelig 
kan nævnes den store lysekrone i Helsingør Domkirke, 
skænket 1662, hvis otte arme bærer figurer af en mand 
med hellebard (DK Frborg 218). 
581 Angivelig for sammen med lysekrone nr. 4 at 
udtrykke ‘sang’ og ‘klang’, jf. korrespondance i NM.
582 HofmFund V, 438.
583 HofmFund V, 439 ff.
584 I præsteindberetningen angives citatet at være 
en »Aunitij Augustini sententze«, dvs. formentlig en 
sentens fra Augustins skrifter, hvor det dog ikke har 
kunnet findes, jf. PræsteindbWorm 137 med note 8.
585 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. embeds-
bog 1650-64.
586 LAFyn. Pastoratsark. embedsbog 1795-1825. For 
eksempler på denne praksis, hvor en lysearm sikrede 
belysning af epitafiet, se Beyer (note 574), 132.
587 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. embeds-
bog 1795-1825.
588 Fyens Stiftstidende 17. jan. 2008.
589 1867 omtales 50 ‘messinglyselampetter’ til »Far-
tøyiene«; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Jf. også thalund, 
Kirkeskibe 92, samt kirkeskib nr. 3 ndf.
590 thalund, Kirkeskibe 93, der refererer til papirer, ind-
lagt i skibet. Navnet er ikke anført på skibet. til skibet 
hørte en særlig stol eller stativ, det kunne placeres i, når 
det var nødvendigt at tage det ned. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
591 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 
425.
592 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; 
thalund, Kirkeskibe 92.
593 Skibet skal ifølge en fejlagtig tradition være skænket 
til kirken som en votivgave af den virkelige Nordskovs 
kaptajn efter forliset. Det har imidlertid været ejet af 
en løjtnant Lund, der riggede det til og forærede det 
til vennen, løjtnant Peter Klein, hvis brorsøn skænkede 
det til kirken. thalund, Kirkeskibe 92; jf. også Løgstrup 
1923, 31.

569 Crone, Samlinger A, 431.
570 Maleriet beskrives i kirkens inventarier som visende 
‘forkyndelsen af Marias undfangelse’ (1833/34), ‘for-
kyndelsen om Maria undfangelse’ (1837/38) og ‘for-
kyndelsen for jomfru Maria’ (1889); formentlig menes 
der en gengivelse af Bebudelsen.
571 Det omtales endnu 1889. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.
572 Nyborg Vor Frue 1388-1988, 43.
573 Pokalen blev overladt kirken af major von Mün-
nichs svigerdatter efter et af ham i sin tid udtalt ønske. 
Den har så vidt vides aldrig været i kirkelig brug. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.; 
Menighedsrådsark. Rgsk.; jf. også Løgstrup 1923, 40.
574 Det synes at have været almindeligt, at der med 
donationen af en lysekrone også fulgte en kapital, som 
kunne bruges til at anskaffe lys for, jf. Jürgen Beyer, 
»Stiftung, Plazierung und Funktion von Wand- und 
Kronleuchtern in lutherischen Kirchen«, Zeitschrift für 
Lübeckische Geschichte, 92, 2012, 112 ff.
575 Skaftet kan muligvis være fornyet. Der synes at være 
en farveforskel i materialet, således at skaftet fremstår 
mere rødligt end det øvrige. Indstemplede cifre på 
hver arm samt på skaftet indikerer, at kronen har været 
adskilt og samlet igen. Sml. i øvrigt med de i note 578 
nævnte kroner.
576 et ofte anvendt motiv i senmiddelalderen, jf. f.eks. 
kalkmalerier i Århus Domkirke og Åle Kirke, begge o. 
1500 (DK Århus 404 og 4362). I Nyborg ses det femte 
sår, et gennemboret hjerte, dog ikke.
577 HofmFund V, 436.
578 Andre beslægtede kroner findes i Värmdö Kirke i 

Fig. 341-42. Hængestykker fra †orgel nr. 4, 1871 (s. 
1016-17). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pendants 
from †organ no. 4, 1871.
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i LAFyn. Vedel Simonsens Samlinger: Diverse Samlinger 
1800-1858. 60. Arkæologiske optegnelser om Nord-
fyn.
612 Forordningen angiver også en takst for ringning 
med »alle 5 Klocher«. Det er dog ikke givet, at den 
dermed omtaler samtlige kirkens klokker. LAFyn. Pasto-
ratsark. embedsbog 1650-64.
613 I rgsk. 1667 nævnes ‘treklokken’ og ‘syvklokken’; 
disse må formodes at være identiske med nogle af oven-
nævnte klokker. I første halvdel af 1700-tallet desuden 
‘porteklokken’; det er uvist, hvad denne betegnelse 
henviser til. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag.
614 Spørgsmålet om klokkernes oprindelse har givet 
anledning til nogen usikkerhed i litteraturen. Crone, 
Samlinger A, 393 f. og C, 350, anfører (efter DaAtlas, 
men fejlagtigt gengivet), at Mariaklokken og Vægter-
klokken [!] (nr. 2-3) hang på slottet til 1604. Samme 
oplysning findes i en artikel i Nationaltidende 23. april 
1891, mens det i Nyborg Avis 13. maj 1899 anføres, at 
tolvklokken (nr. 1) kom fra slottet og Mariaklokken 
(nr. 2) fra ‘Nonneklostret’[!]. oplysningen fra Crones 
Samlinger gentages i Løgstrup 1923, 4 f. og 23 og Nyborg 
i 800 år II, 155, mens Nyborg Vor Frue 1388-1988, 80, 
alene henfører Mariaklokken til slottet.
615 Nyborg Avis 13. maj 1899 meddeler, at ‘lilleklokken’, 
dvs. fem- eller tiklokken (nr. 5), hang i messeklokke-
spiret, til dette angivelig styrtede sammen 1777, hvor-
ved klokkens hank blev ødelagt (jf. også note 193). 
Dette er dog næppe korrekt.
616 uldall, Kirkeklokker 150 f. (nr. 483). Klokker af 
denne, måske nordtyske støber, findes i Svendborg Vor 
Frue Kirke, hvorfra støbernavnet »Pether« kendes (s. 
367), og Ærøskøbing Kirke samt i kirker på Lolland og 
Falster. to af disse er daterede, nemlig klokken i Ket-
tinge fra 1407 (DK Maribo 1098) og klokken i Sakskø-
bing fra 1422 (DK Maribo 151).
617 Af uldall, Kirkeklokker 150, beskrevet som værende 
fra 13-1400-tallet, tre af dem præget i Lübeck, en i 
Hamburg og en i Lüneburg.
618 uldall, Kirkeklokker 150 f. tolkningen indebærer, at 
kongernes navne »tl pi b«, hvoraf de fire første tegn 
står på hovedet, må læses bagfra, samt at bogstaverne 
i de to navne står sammenblandet. endelig er navnet 
på den tredje konge, Melchior, udeladt og må opfattes 
som underforstået.
619 uldall, Kirkeklokker 150 f. 
620 Årstallet 1480 nævnes første gang i HofmFund V, 417 
(1760), hvor det anføres, at kirken har fem klokker, den 
ene med årstallet 1480 (i samme beskrivelse nævnes 
tårnet som opført 1549). I den lidt ældre præsteind-
beretning 1755 omtales tolvklokken med »obscure« 
karakterer, ‘da hvert bogstav (…) måske betegner et helt 
ord. Dog menes at klokken ej er ældre end den forrige 
(dvs. Mariaklokken fra 1450), endskønt indskriften 
er mere obskur’; KB. Kallske saml 377. 4°. DaAtlas VI, 
767, anfører derimod, at tolvklokken ‘er meget ældre’ 

594 thalund, Kirkeskibe 86 og 92.
595 Løgstrup 1923, 30 f.
596 Bygmesterens navn og årstallet 1922 er anført på 
undersiden af dækket; thalund, Kirkeskibe 92.
597 thalund, Kirkeskibe 92.
598 Dokumentet opremser 33 navngivne borgere med 
deres hustruer, som havde ret til at benytte klædet 
uden betaling. Af lejeindtægterne skulle de fire slet-
temark lægges til side, så der i fremtiden kunne anskaf-
fes et liglagen til brug sammen med klædet, mens den 
femte tilfaldt klokkeren for hans ulejlighed. LAFyn. 
Nyborg Stads Spejl II.
599 LAFyn. Nyborg Stads Spejl II.
600 uret med tre urskiver, transport og opstilling, kostede 
3205 rigsbankdaler, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. 
breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Ifølge Løgstrup 1923, 23, var uret 
fremstillet til Viborg Domkirke, som dog ikke kunne 
skaffe midler til det; dette har ikke kunnet bekræftes.
601 Jens Lampe, »Bidrag til urmageriets historie i 
Nyborg«, FyÅrb 1981, 65 f. Det er et af de tidlig-
ste urværker i landet, der er disponeret liggende for 
at lette reparationer; jf. korrespondance i NM (Hans 
Stiesdal 6. marts 1974).
602 Lampe (note 601), 67; korrespondance i NM.
603 urskiverne er i dag placeret ud for glugger i det 
øvre mellemstokværk, som næppe oprindelig har 
været beregnet til urskiver (jf. s. 924). Var der fra opfø-
relsen placeret et ur i tårnet, må skiverne således efter 
alt at dømme have haft en anden placering end den 
nuværende.
604 LAFyn. Kirkeinsp.ark. embedsbog 1650-64. til hjælp 
hertil havde klokkeren i sin bolig (1692) et timeglas på 
‘en og halv time’ samt et ‘sejerværk med lod og hus’. 
1712 fik Arent Sibbern i odense 20 rigsdaler i betaling 
for »eet Nyt engelske uhr, Slag Werch, som er i Klo-
cherens Residentz«. uret, der slog kvarter- og fuldslag, 
blev fra 1776 opbevaret hos byfogeden, år 1800 blev 
det solgt på auktion. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
605 Bl.a. tre trisser og to lodder; LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.
606 1743 modtog urmager Christian Sibbern 55 rigs-
daler for reparation, 1759 blev vægterne betalt for at 
våge i tårnet og slå med klokken, mens urværket blev 
repareret, og 1797 og atter 1815 gennemførtes større 
reparationer ved Peder Fischer, i førstnævnte tilfælde 
bl.a. med et nyt pendul; LAfyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
607 Ifølge det detaljerede overslag var viserværket 
»reent borte«, mens gang-, slå- og kvarterværket havde 
omfattende mangler. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; 
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
608 LAFyn. Svend Larsens samling 1530-1965. Sags-
række 3.
609 Lampe (note 601), 65.
610 Korrespondance i NM.
611 Således anført i SuhmSaml I, 1, 73 og gentaget af 
Vedel Simonsen i hans kortfattede beskrivelse af kirken 
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pilgrimstegn på danske middelalderlige kirkeklokker«, 
ÅrbOldkHist 1971, 225-29. 
630 ole Schiørring, »Byudvikling i det middelalder-
lige Horsens – nye arkæologiske resultater«, Vejle Amts 
Årbog 1998, 40.
631 Jf. Liebgott (note 629) 229-31. Monstransen findes 
desuden på klokker i Rynkeby og Allerup kirker 
(odense Amt).
632 uldall, Kirkeklokker 207, identificerer mønterne 
som fire klippinge fra Christian II’s regeringstid (1513-
23), placeret omkring et aftryk, formentlig af en Chri-
stian II-skilling fra Malmø.
633 If. uldall, Kirkeklokker 207, formentlig nordtysk o. 
1450.
634 traditionen kan føres tilbage til Crone, Samlinger A, 
393, og skyldes tilsyneladende en fejllæsning af DaAt-
las (jf. også ovf.). Den gentages i Nationaltidende 23. 
april 1891; Løgstrup 1923, 23; Nyborg i 800 år II, 155 og 
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 80, der dog tilføjer, at det 
nok er en misforståelse.
635 Sammenkædningen med byen Rostock er tidligst 
anført i DaAtlas VI, 767, mens tilskrivningen til den 
specifikke klokkestøber tidligst findes i Nyrop, Kirke-
klokker 104, og gentages i Hans Nyholm, Kirkeklokker 
i Danmark. En registrant, odder 1996 (klokkestøber nr. 
92).
636 I anden halvdel af 1800-tallet også betegnet ‘fire-
klokken’, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
637 DaAtlas VI, 767. om Fem- eller tiklokken beret-
ter Vedel Simonsen (med henvisning til Jacob Lerche) 
desuden følgende: Ved Slotskirkens (s.d.) nedbryd-
ning (her dog placeret i slottets østfløj) skænkede 
kongen ‘slotsklokken’ til Vor Frue Kirke. Den davæ-
rende kommandant tilegnede sig imidlertid klokken 
som vagtklokke, hvor den blev sønderslået. Han fik 
derpå befaling om at lade den omstøbe og levere til 
kirken, ‘og er dette den Klokke, hvor med fem og ti 
slet ringer’. LAFyn. Vedel Simonsens Samlinger: Diverse 
Samlinger 1800-1858. 68. topografiske samlinger. 
Alene Fem- eller tiklokkens støbeår udelukker imid-
lertid, at beretningen kan omhandle denne. Dog vides 
det, at Christian V 1673 overlod magistraten i Nyborg 
en klokke, som skulle findes på slottet sammesteds, jf. 
RA. DaKanc. C12. Fynske og smålandske tegnelser (14. 
febr. 1673).
638 Nyholm (note 635) (klokkestøber nr. 116).
639 Crone, Samlinger A, 395; Løgstrup 1923, 23.
640 Løgstrup 1923, 26. Klokken kunne muligvis være 
identisk med †nr. 4.
641 Crone, Samlinger A, 395 f.
642 Allan Wahl, »Vinhandler, konsul th. Andersen 
og de fynske klokkespil«, Acta campanologica vol. 7, 6 
2005, 1-15. th. Andersen skænkede også klokkespil 
til odense Skt. Knuds 1936 (DK Odense 632) (siden 
1988 i Dansk Klokkemuseum i over Lerte Kirke), til 
Svendborg Vor Frue 1947 og atter 1958 (s. 368), og til 

(end Mariaklokken fra 1450). Crone, Samlinger A, 394, 
nævner årstallet 1480 med henvisning til HofmFund, 
og denne opfattelse gentages i litteraturen (Nationalti-
dende 23. april 1891; Løgstrup 1923, 23; Nyborg i 800 år 
II, 155 og Nyborg Vor Frue 1388-1988, 80).
621 NM. Indb. ved F. uldall 1891(?).
622 PræsteindbWorm 133. I litteraturen opfattet som 
identisk med det såkaldte klokketårn på kirkegården 
(d.e. †stenhus s. 868), jf. Crone, Samlinger A, 394 f. samt 
note 620.
623 uldall, Kirkeklokker 278 ff. (nr. 481).
624 Samme støbermærke findes på klokker i Fløng 
(DK KbhAmt 732) og Hjadstrup (odense Amt) samt 
på klokker i kirker i Mecklenburg-Schwerin. uldall 
henfører desuden to klokker i Rynkeby (odense Amt) 
og tranekær (Langelands Nørre Hrd.) til denne uiden-
tificerede støber, om end de ikke bærer støbermærket.
625 Crone, Samlinger 394; gentaget i Nationaltidende 23. 
april 1891; Løgstrup 1923, 23; Nyborg i 800 år II, 155 og 
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 80.
626 DaAtlas VI, 767. Litteraturen følger denne oplys-
ning.
627 uldall, Kirkeklokker 206 f. (nr. 482). Samme støber 
har udført klokker i bl.a. Vor Frue Kirke i København 
(DK KbhBy 1, 190, oprindelig i †Antvorskov Klo-
sterkirke, jf. DK Sorø 618), til Blistrup og Vinderød 
(DK Frborg 1275 og 1596), Frøslev (DK Præstø 451) 
og Gislev (Gudme Hrd.) m.fl., jf. uldall, Kirkeklokker 
200 ff.
628 uldall, Kirkeklokker 206.
629 Bl.a. i uggerby (Hjørring Amt), Lomborg (DK 
Ringkøbing 757), †Sortebrødrekirke i Vejle (DK Vejle 
264), Kirkerup (DK Sorø 842) og Gislev (Gudme 
Hrd.); de to sidstnævnte klokker er ligeledes støbt af 
oluf Kegge. Niels-Knud Liebgott, »Afstøbninger af 

Fig. 343. Segl på bagsiden af maleri nr. 2 (s. 1022). Foto 
Jens Johansen o. 2008. – Seal on the back of painting no. 2.
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651 25. nov. 1656 prædikede biskop Laurids Jacobsen 
Hindsholm over lensmand Mogens Kaas, jf. Laurits 
Jacobsen (Hindsholms) Dagbog (note 26), 717. 
652 Deriblandt følgende: Vibeke Gyldenstierne blev 
begravet i kirken 6. nov. 1613, jf. »en Skue-Penge af 
Guld med de Frisers og Gyldenstierners Vaaben 1585«, 
DaMag 1, 2, 1746, 132. 4. aug. 1641 prædikede biskop 
Hans Mikkelsen ved Anna Gyldenstiernes jordefærd, jf. 
Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, Anne Riising 
og Mogens Seidelin (udg.), odense 1991, 204. Hun 
blev siden begravet i Rønninge Kirke. 8. dec. 1670 
blev eske Bille, der var korporal i kaptajn Wichmands 
kompagni, begravet i kirken, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. og Crone, Efterretninger 328 (nr. 43).
653 Det gælder for borgmester Hans Walter (†1603, 
epitafium nr. 5 og *(†)gravsten nr. 9), borgmester 
Peder Nielsen (†1638, *(†)epitafium nr. 1 og gravsten 
nr. 13), rådmand Bertel Hansen (†1652, epitafium nr. 
9 og gravsten nr. 4), rådmand Knud Bjørnsen (†1654, 
*(†)epitafium nr. 2 og (†)gravsten nr. 13), rådmand 
Niels Jensen Riber (†1669, (†)epitafium nr. 3 og grav-
sten nr. 21) og tolder Rasmus Poulsen Boesen (†1757, 
mindetavle nr. 23 og gravsten nr. 21); muligvis også for 
sognepræst Mads Pedersen Lerche (†1660, epitafium 
nr. 14 og gravsten nr. 20).

Faaborg 1960 (s. 780). Klokkespillet indviedes i sep-
tember 1957, jf. Lampe (note 601), 67.
643 Flytningen skyldtes, at der efter anbringelsen af 
store jerndragere til understøttelse af spirkronen ikke 
længere var plads til klokkespillet i 5. stokværk. Nyborg 
Vor Frue 1388-1988, 78-79. tak til campanologen Per 
Rasmus Møller for oplysninger vedr. klokkespillet.
644 Fortegnelsen omfatter ‘de epitafier og gravsten 
sammen med deres indskrifter, der kan ses i Nyborg 
Kirke’, jf. Resen, Fyn 210. Fortegnelsen er dog ikke 
fuldstændig, enkelte monumenter synes at optræde to 
gange, og to af de omtalte monumenter har nærmere 
karakter af kisteplader. Det må også bemærkes, at ind-
skrifterne ikke er afskrevet i deres fulde længe; ofte er 
blot oplysninger om personalia og monumentets stif-
tere medtaget. Monumenterne er inddelt i tre grup-
per efter deres placering i kirken, henholdsvis ‘i koret’ 
(fire stk.), ‘neden for koret’ (15 stk.) og ‘omkring døren 
til tårnet’; tilsyneladende de resterende monumenter, 
hvilket dog umuligt kan have været tilfældet, hvor-
for denne placering ikke er medtaget i nedenstående 
beskrivelse.
645 J. P. From tiltrådte sin stilling i 1831, men pensio-
neredes pga. sygdom i 1851, jf. Westerbeek Dahl (note 
277) 115 og 131. Hans efterladte samlinger består 
af løsblade og små hæfter med notater om Nyborgs 
historie, herunder en pakke med titlen »Monumenter 
Nyborg Kirke« (From).
646 Crone, Epitafier 33-49 og 257-76. epitafiernes 
indskrifter er afskrevet og forsynet med supplerende, 
personalhistoriske oplysninger. Crone påbegyndte 
arbejdet med at afskrive indskrifterne i 1854, jf. Sam-
linger A (Forord). 1871 havde han desuden tilsyn med 
flytningen af epitafier og ligkister fra kirken i for-
bindelse med restaureringen; jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. en plan over epitafiernes pla-
cering i kirken før restaureringen (fig. 183) kan være 
udført i denne forbindelse.
647 Crone, Efterretninger 319-35 og 97-117. ud over 
fortegnelsen over kasserede gravsten (hvorfra seks af 
stenene har vist sig at være bevaret, nemlig nr. 13, 17, 
18, 25, 30 og 31 (Crones nummerering)) har Crone 
benyttet sognets kirkebøger samt kilder i byens arkiv. I 
Crone, Begravede 46-61, har samme desuden omtalt en 
række af de personer, der gennem tiden er begravet på 
byens kirkegårde.
648 Kun de 36 monumenter fra fortegnelsen over kas-
serede gravsten er indarbejdet ndf., mens de øvrige 81 
numre, omtalt i Crone, Efterretninger (nr. 37-117) er 
udeladt, idet disse primært er baseret på oplysninger 
om begravelseshandlinger, ikke om konkrete monu-
menter. 
649 HofmFund V, 428 f. 
650 oplysningen findes i en regnskabsbog fra 1550’erne, 
hvor bl.a. kirkens gæld er noteret; LAFyn. Bispeark. 
Rgsk. Jf. også Seesko (note 50), 48-64.

Fig. 344. Støbermærke for »Pether«. Detalje af klokke 
nr. 1 (s. 1046). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Found-
er’s mark for “Pether”. Detail of bell no. 1.
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et lån fra Hans Vredeman de Vries’ kobberstukne kary-
atide-serie (o. 1565), jf. Ger Luijten, Hollstein's Dutch 
and Flemish Etchings, Engravings, and Woodcuts c. 1450-
1700, Rotterdam 1997, XLVII, nr. 439-41.
677 ud over at være virksom på sin hjemegn arbejdede 
Johan von enum bl.a. i Nyborg (jf. også epitafium nr. 
4), i Sønderjylland og for Christian IV på Frederiks-
borg Slot (o. 1612), jf. theodor Riewerts, »Der Maler 
Johan von enum«, Nordelbingen. Beiträge zur Heimat-
forschung in Schleswig-Holstein Hamburg und Lübeck 12, 
1936, 39-59. Jf. også Francis Beckett, Kristian IV og 
Malerkunsten, Kbh. 1937, 21 ff., samt kunsthistorisk 
oversigt i DK SJyll 2905 ff.
678 Riewerts (note 677) 46 f.
679 Crone, Epitafier 35 f. (nr. 5).
680 Larsen (note 233) II, 244.
681 Sidsel Knudsdatter, †1648, var 2° g.m. borgmester 
Peder Nielsen, jf. *(†)epitafium nr. 1 og gravsten nr. 13; 
jf. også Larsen (note 233) II, 245.
682 Crone, Epitafier 36 (nr. 6).
683 Riewerts (note 677) 42 f. og 46. Johan von enum 
har anvendt samme Kristusfigur på bl.a. et epitafiema-
leri fra 1609 i Kristkirken i tønder (DK SJyll 992 og 
2903).
684 Larsen (note 233) II, 245, anfører navnene på to 
sønner, Knud Madsen Lerche, sognepræst i Nysted, og 
Jacob Madsen Lerche (jf. epitafium nr. 13), samt en 
datter, Johanne, af Mads Lerches andet ægteskab.
685 DaAdÅrb XIII, III, 63. Formentlig kvinden tv., der 
er malet som mest ungdommelig.
686 en slags krans eller krone, båret af ugifte kvinder, 
oftest af perler. Jf. epitafiemalerier i f.eks. Næstved Skt. 
Peders fra 1620’erne (DK Præstø 107 f.) og Horsens 
Klosterkirke fra 1635 (DK Århus 5904).
687 om svøbelsesbørn og deres klædning, se Camilla 
Luise Dahl, »Svøbelsesbørn i tidligere tider«, Dragtjour-
nalen 4, 6, 2010, 17 ff.
688 Crone, Epitafier 36 (nr. 6) og Samlinger A, 344.
689 Larsen (note 233) II, 244, anfører navnene på tre af 
dem: Frands, Peder og Anne. 
690 Resen, Fyn 212, synes at indeholde oplysninger fra 
indskrifterne på både epitafiet og *(†)gravsten nr. 9; 
Crone, Epitafier 34 (nr. 3).
691 Crone, Epitafier 34 f. (nr. 3).
692 Larsen (note 233) II, 252.
693 Anders, erik og Hans, jf. Larsen (note 233) II, 254; 
jf. også Crone, Epitafier 37 (nr. 8).
694 Kun skæftet er synligt.
695 Af ankeret, Håbets vanlige attribut, er kun hugget 
enderne, der stikker frem bag figurens ryg.
696 Hoop-Scheffer (note 409), nr. 32. Jf. også Hans Feld-
busch, »eine Neuerwerbung der Gemälde-Galerie des 
Suermondt-Museums«, Aachener Kunstblätter 1957, 50 f.
697 Jacob, *1625, jf. Larsen (note 233) II, 252.
698 Deriblandt elisabeth og Inger, jf. Larsen (note 233) 
II, 252.

654 (†)epitafium nr. 3, hvis ramme blev kasseret 1843, 
har uden tvivl også hørt til denne gruppe.
655 Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, 
Breve og andre Kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre 
Forhold før 1728, oluf Nielsen (udg.), VII, Kbh. 1886, 
25 (7. nov. 1682). Fire ældre epitafier (nr. 7, 12, 15 
og 16; o. 1642-64), udformet som enkle skrifttavler, 
kunne muligvis have været udstyret med rammer, som 
siden er kasseret. Der findes dog ingen bevarede, skrift-
lige vidnesbyrd om sådanne, ligesom der ikke er umid-
delbart synlige spor efter rammer på monumenterne. 
656 om genbrug af gravsten, se Vibeke Michelsen, 
»Genbrug af gravsten«, Kirkens bygning og brug, 181-
200.
657 »Jacob Langebeks rejse i Sjæland og Fyn 1746«, Kir-
kehistSaml 4, 4, 1895-97, 43.
658 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; jf. også Crone, Samlinger 
A, 284, og Efterretninger 319.
659 Nyborg Avis 13. maj 1899.
660 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 
Samtidig blev murermester Knudsen betalt for at 
afbrække og hvidte, hvor to epitafier havde hængt, vel 
de to ovennævnte.
661 Måske de samme tre, som nogle måneder forinden 
var blevet hensat i brøstfældig tilstand i den vestligste 
begravelse i Skt. Gertruds Kapel sammen med nogle 
overskydende gulvfliser (†begravelse nr. 19). LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
662 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; jf. også Crone, Epi-
tafier 33. 
663 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Menighedsrådsark. Rgsk.
664 Resen, Fyn 218; Crone, Epitafier 33 (nr. 1).
665 NM. udateret notat ved Chr. Axel Jensen.
666 Jacob Langebek (note 657), 43 f.
667 epitafiet er ikke med på Crones plan over epitafi-
ernes placering i kirken før 1871 (fig. 183); måske blev 
det taget ned ved restaureringen 1833-35, da korbue-
krucifikset synes at være ophængt på dets plads.
668 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; jf. også note 357.
669 Resen, Fyn 211 og 218 (epitafiet er omtalt to 
gange); Crone, Epitafier 34 (nr. 2).
670 Bonde april 1990.
671 Samme forlæg er anvendt på et epitafium over 
tolder Jakob Nielsen Quist (†1611) i Ålborg Vor Frue, 
jf. Svend B. olesen, Vor Frue Kirke i Ålborg, 1978, 103 ff. 
Jf. også relief på *(†)prædikestol fra odense Domkirke 
(fra 1591) (DK Odense 577), nu i Harndrup Kirke 
(odense Amt); Birgitte Bøggild Johannsen, »Hvorledes 
odense domkirkes prædikestol blev til tre«, NMArb 
1994, 111.
672 Crone, Epitafier 34 (nr. 2). Resen, Fyn 218 anfører, 
at epitafiet hang ‘på den venstre side fra koret’.
673 Larsen (note 233) II, 246.
674 HofmFund V, 437; Larsen (note 233) II, 246.
675 Crone, Epitafier 35 (nr. 5).
676 Ideen til det usædvanlige ornament synes at være 
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718 om motivets betydning, se Carsten Bach-Nielsen, 
»tidens tegn. Lidt om vanitasmotiver i 1600-tallet«, Ico, 
1986, 4, 1-12.
719 *1648, jf. Larsen (note 233) II, 201.
720 *1652, jf. Larsen (note 233) II, 201.
721 Sammenlign med den lille dreng, Broder, på 
thomas Brodersen Risbrichs epitafium fra o. 1651 i 
odense Skt. Knuds med portrætmaleri tilskrevet Hans 
Schütte (DK Odense fig. 605 og s. 765).
722 Larsen (note 233) II, 201, nævner navnene på seks 
døtre: Kirsten, *1647 (jf. †muret begravelse nr. 9), 
Helvig, *1650, Pernille, *1651 og Marie, *1654, samt 
Anne, *o. 1660 og Barbara, *o. 1661; de sidste to må i 
givet fald være sekundært tilføjet maleriet.
723 Jf. Annemarieke Willemsen, Kinder delijt. Middel-
eeuws speelgoed in de Nederlanden, Nijmegen 1998, fig. 
68-69. Se også epitafiemaleri fra 1668 i odense Skt. 
Knuds, hvor familiens datter holder en rangle i hånden 
(DK Odense 770 med fig. 635). På Nyborg-epitafiet 
synes der at være monteret en tand eller lignende 
på den rangle, som pigen i den gyldne kjole holder; 
betydningen heraf er uvis. 
724 Jf. DK Odense fig. 605 (jf. note 721).
725 Crone, Epitafier 259 (nr. 20).
726 Resen, Fyn 213; Crone, Epitafier 36 (nr. 7).
727 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; jf. også epitafium nr. 4.
728 Crone, Epitafier 45 (nr. 15).
729 NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen 1908; Arnvig 1942-
46 (note 375) 203 ff., der dog senere lagde afstand til 
formodningen, jf. Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders 
Mortensen – nogle arbejder og nogle forlæg«, FyÅrb 
X, 1968-70, 179. 
730 Larsen (note 233) II, 255.
731 en streg i k’et må være gået tabt.
732 Det forventelige N for Nielsdatter må på et tids-
punkt være ændret til et M. Det afsluttende L må stå 
for Lerche.
733 ud over ægteparret optræder i alt 23 personer på 
familieportrættet.
734 Måske parrets søn Mads Jacobsen Lerche, sogne-
præst i Landet og Ågerup, og hustru elisabeth Frede-
riksdatter, jf. Larsen (note 233) II, 256.
735 Måske sønnen Hans, jf. Larsen (note 233) II, 256.
736 Heriblandt antagelig døtrene Sidsel, Anne og Karen 
med deres respektive ægtemænd, købmand, senere 
forpagter på Stensgård, konsumptionsforvalter m.m. i 
Nyborg Bjørn Knudsen (jf. *(†)epitafium nr. 2, †muret 
begravelse nr. 1), rådmand Niels Bertram og professor 
ved Sorø Akademi Albert Mejer, jf. Larsen (note 233) 
II, 256. Det fjerde ægtepar lader sig ikke umiddelbart 
identificere.
737 Crone, Epitafier 45 (nr. 15) og Samlinger A 369.
738 Crone, Epitafier 272 (nr. 26).
739 Løgstrup 1925, 62, oplyser, at den ‘vejledende ind-
skrift’ blev malet 1918. 1908 stod epitafiet uden ind-
skrift, jf. indb. ved Chr. Axel Jensen 1908 (nr. 16).

699 Crone, Epitafier 37 (nr. 8).
700 tallet er tilføjet over linjen.
701 Resen, Fyn 219; Crone, Epitafier 35 (nr. 4).
702 Crone, Epitafier 35 (nr. 4) og Samlinger A, 352.
703 Resen, Fyn 213; Crone, Epitafier 46 (nr. 16). Parret 
blev begravet i søndre sideskib, jf. Crone, Samlinger B, 
96.
704 NM. Indb. ved N. J. termansen 1955. Jf. også Sven 
Arnvig, »Noget mere om Hans Schütte«, FyÅrb IV, 
1950-52, 326 f., der læste signaturen »H. Schüt…«. Der 
findes malerier signeret af Hans Schütte i en række 
kirker, og flere andre er tilskrevet ham, jf. også Sven 
Arnvig, »Maleren Hans Schütte fra odense«, FyÅrb 
1942-46, 214-22. Det forhold, at storfeltets udhug-
gede indskrift fortsætter ned bag maleriet, således at de 
sidste linjer er skjult bag det, kunne tyde på, at maleriet 
er lidt yngre end selve epitafiet og først tilføjet efter 
dets ophængning i kirken. 
705 Crone, Epitafier 46 (nr. 16).
706 Larsen (note 233) II, 260; hun blev 2° g.m. Jacob 
Andersen Scheffer, jf. gravsten nr. 4. Hun er desuden 
afbildet på *(†)epitafium nr. 1 som stor pige.
707 Resen, Fyn 211; Crone, Epitafier 41 (nr. 12).
708 otto Andrup, »Nogle talmonogrammer fra det 16. 
og 17. Aarhundrede og deres tydning«, ÅrbOldkHist 
1911, 322.
709 Portrætterne er karakterfulde, således er Bertel 
Hansen vist med let hængende venstre øje. Detaljer 
i klædedragten samt portrættet af den ældste søn med 
halvlangt, rødblondt hår peger mod det signerede 
Schüttemaleri på epitafium nr. 8.
710 Hans og Laurids, jf. Larsen (note 233) II, 260.
711 Larsen (note 233) II, 260, omtaler kun en datter, 
Maren.
712 Maleriet kan være udført af Hans Schütte, jf. også 
maleri af Korsnedtagelsen i odense Domkirke, udført 
efter samme forlæg, der muligvis kan henføres til 
Hans Schütte (DK Odense 788). Schütte har malet en 
korsnedtagelse efter Rubens til epitafiet over Mikkel 
tygesen Hviid, †1672, i Randers Skt. Mortens (Ran-
ders Amt); den svarer dog ikke ganske til maleriet på 
Nyborg-epitafiet. Jf. også note 554.
713 Crone, Epitafier 41 (nr. 12) og Samlinger A, 357, hvor 
det anføres, at epitafiet før 1871 var blevet flyttet til 
den nordlige pille i koret.
714 Resen, Fyn 214; Crone, Epitafier 43 (nr. 13).
715 LAFyn. Nyborg byfoged. Skifter uden for skifteproto-
kol 1653-69 m.m.
716 Crone, Epitafier 42 f. (nr. 13).
717 Resen, Fyn 211 og 218 (epitafiets indskrift er gen-
givet to gange med små variationer); Crone, Epitafier 
259 (nr. 20). Jens Madsen (Rosenberg) forlod Nyborg 
og blev 1666 borgmester i odense, hvor han døde 
1682. Han og hustruen (†1681) er begravet i Skt. 
Knuds Kirke, jf. Larsen (note 233) II, 199 ff. og DK 
Odense 882.
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747 Selvom Claus Rasch 1682 blev politimester og 
senere borgmester i København, blev både han og 
begge hans hustruer begravet i Nyborg (jf . †gravkapel 
nr. 2 og †muret begravelse nr. 5 samt note 744).
748 Ifølge Crone, Epitafier 272 (nr. 26), den oprindelige 
placering. Snarere burde denne dog være i eller ved 
koret, hvor de afdøde havde deres begravelser (†muret 
begravelse nr. 2 og 5).
749 Resen, Fyn 219; Crone, Epitafier 39 (nr. 10).
750 Crone, Epitafier 39 (nr. 10).
751 Resen, Fyn 219; Crone, Epitafier 46 (nr. 17).
752 Crone, Epitafier 46 f. (nr. 17) og Samlinger A 376.
753 Parrets epitafium findes i Næstved Skt. Peders (DK 
Præstø 111).
754 I en afskrift fra 1700-tallet anføres Hans Mules 
dødsdag som 1. nov. og hans tid i provsteembedet som 
22 år. Afskriften afviger på flere punkter fra den tekst, 
der kan læses på epitafiet i dag; bl.a. er det afsluttende 
årstal tydet som »1689«. LAFyn. Fyn i alm. Gravskrifter. 
755 Crone, Epitafier 265 (nr. 21).
756 Crone, Epitafier 266 (nr. 22) og Samlinger 355.
757 Crone, Epitafier 257 (nr. 19).
758 Crone, Epitafier 267 (nr. 24).
759 De første bogstaver er vanskelige at tyde.
760 Crone, Epitafier 266 (nr. 23).
761 Crone, Samlinger A, 354. I Epitafier 269 (nr. 25) 
anfører samme dog, at mindetavlen er indmuret på sin 
oprindelige plads.
762 Skøde af 29. juni 1748. HofmFund V, 442 ff.
763 Crone, Epitafier 272 (nr. 27); LAFyn. Nyborg Sogn. 
Prot. for gravst.
764 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk., hvor det dog angives, at 
det skulle hænge i sydøsthjørnet; jf. også Crone, Epita-
fier 275 (nr. 28) og Samlinger A, 377.
765 Resen, Fyn 211; Crone, Epitafier 39 (nr. 11). 
766 Samme forlæg er bl.a. benyttet på epitafier i Krist-
kirken i tønder (1610-20, DK SJyll 992), i Slangerup 
(o. 1615, DK Frborg 2086), i Hammel og i Horsens 
Klosterkirke (hhv. 1610 og 1635, DK Århus 3469 og 
5904). Jf. også Hugo Johannsen, »Nogle epitafiemale-
rier i Slangerup Kirke og deres forbilleder«, NMArb 
1975, 151 f.
767 Mads, Peder og Cornelius, jf. Larsen (note 233) II, 
249 f.
768 Anna, jf. Larsen (note 233) II, 250. Jf. også epitafium 
nr. 9, hvor hun er afbildet som voksen.
769 J. termansen mente at kunne spore underliggende 
maleri, bl.a. et fuldt udmalet kvindeportræt yderst i 
billedets venstre side, og opfordrede til at få det gen-
nemlyst. Dette er så vidt vides ikke sket. NM. Indb. ved 
N. J. termansen 1955.

740 Maleriet kan muligvis være udført af den samme, 
som har malet maleriet på epitafiet over Anna Hasebart 
(†1658) og hendes ægtemand Peder Pedersen Lerche 
(bror til Mads Pedersen Lerche), i så fald muligvis den 
stort set ukendte odensemaler Jochum Madsen Broch. 
Herpå kunne tyde detaljer i klædedragten, bl.a. kvin-
dernes blondekraver og kjolernes fornemme brokade-
stoffer.
741 Wiberg, Præstehist 2, 467; parret fik otte børn. Ifølge 
kirkens regnskaber blev Hans Hansen Frick begravet 
under alteret 1. juni 1746. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
742 Crone, Epitafier 272 og Samlinger A, 378.
743 Bror til Mads Pedersen Lerche, jf. note 740.
744 Identifikationen er foretaget i samarbejde med 
Birgitte Bøggild Johannsen. Mads Pedersen Lerche 
blev begravet i kirken 28. maj 1660, jf. Laurits Jacobsen 
(Hindsholms) Dagbog (note 26) 730. Af LAFyn. Kirke-
insp.ark. Rgsk. fremgår, at der blev betalt for elisabeth 
Andersdatter Scheffers begravelse i kirken 9. okt. 1690, 
og at Claus Rasch blev nedsat i egen begravelse 30. 
marts 1705 (†muret begravelse nr. 5).
745 Løgstrup 1925, 34 f.; http://www.geni.com/people/
Mads-Lerche/6000000012167552155, besøgt 29. aug. 
2014.
746 DaAtlas VI, 769.

Fig. 345. Maler Johan von enums signatur på epita-
fium nr. 3 (s. 1057). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The 
painter Johan von Enum's signature on sepulchral tablet no. 3.

Fig. 346. Maler Johan von enums signatur på epitafium 
nr. 4 (s. 1063). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Signature 
of the painter Johan von Enum on sepulchral tablet no. 4.
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794 Resen, Fyn 219. Formentlig identisk med en ‘tavle’ 
over »Carsten Søcibade«, omtalt i DaAtlas VI, 770.
795 epitafiet kendes kun fra DaAtlas VI, 770. Af LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. fremgår, at der blev betalt for en 
Laurids Jørgensens begravelse i kirken 6. juli 1658, 
måske denne.
796 RA. DaKanc. C10. Fynske og smålandske registre 
(1. nov. 1687). Der var således tale om en omgåelse af 
forbuddet fra 1682 mod opsætning af epitafier med 
portrætter af afdøde, jf. s. 1052.
797 Crone, Samlinger B, 275 f.
798 DaAtlas VI, 769. Von Gersdorf blev efter kongelig 
befaling begravet i midtskibet 3. april 1695. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jf. også Crone, Efterretninger 335 
(nr. 68).
799 Resen, Fyn 212; Crone, Efterretninger 321 (nr. 7). 
Stenen er endvidere aftegnet af From (nr. 10).
800 Stenen er aftegnet af From (nr. 1).
801 Larsen (note 233) II, 250; jf. også *(†)epitafium nr. 1.
802 From nr. 25 (tegning og afskrift).
803 Fremstillinger af Jerusalems huse bag bymu-
ren kendes fra talrige malerier fra perioden, jf. f.eks. 
(†)altermaleri (s. 963) og malerierne på epitafium nr. 

770 Crone, Epitafier 39 (nr. 11).
771 Larsen (note 233) II, 267 f.; Crone, Epitafier 44 f. (nr. 
14). I kirkens regnskaber er noteret, at Mette Clausdat-
ter blev begravet uden betaling 9. juli 1669; LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
772 Larsen (note 233) II, 267.
773 NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen (uden dato).
774 Arnvig 1950-52 (note 704), 327. I Nyborg Vor Frue 
1388-1988, 24 f., tilskrives maleriet fejlagtigt maleren 
Heinrich Dittmers.
775 Larsen (note 233) II, 247.
776 Larsen (note 233) II, 268, 278 f.
777 Således anført i DaAtlas VI, 768; Larsen (note 233) 
II, 268.
778 Det kan ikke udelukkes, at dette findes under det 
eksisterende farvelag, jf. note 779.
779 1955 vurderede N. J. termansen, at portrætterne i 
vidt omfang var opmalede, dog ikke den yngre mand 
i højre side. NM. Indb. ved N. J. termansen 1955. 
Samme mente, at der flere steder kunne anes underlig-
gende, malede dragter, der ikke svarede ganske til de 
nuværende, og opfordrede til at få maleriet gennemlyst 
for at konstatere, hvorvidt der fandtes et underliggende 
maleri. Dette er så vidt vides ikke sket.
780 Crone, Epitafier 44 (nr. 14).
781 Larsen (note 233) II, 264.
782 D.e. Niels Jensen og Karen Wandals ti børn, to 
sønner og otte døtre, jf. Larsen (note 233) II, 265.
783 Resen, Fyn 217 noterer, at epitafiet blev opsat af 
Karen Wandal 1672. Jf. også Crone, Epitafier 47 (nr. 18).
784 Larsen (note 233) II, 265.
785 Antagelig Hans, †1666, jf. Larsen (note 233) II, 265.
786 Samme forlæg er anvendt på et epitafium fra 1676 
over borgmester Jørgen Pedersen i Helligåndskirken i 
Faaborg, tilskrevet Hans Schütte (s. 728). 
787 I november 1843 blev snedker L. Wichmann betalt 
for sammen med to mand at nedbryde et epitafium. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
788 Crone, Epitafier 47 (nr. 18).
789 Gengivet efter Crone, Samlinger A, 417. Jf. også 
Resen, Fyn 219; MarmDan I, 231; Jacob Langebek (note 
657) 44; DaAtlas VI, 769.
790 Crone, Samlinger A, 417, og Efterretninger 320. Barby 
blev angivelig begravet i koret.
791 MarmDan I, 231.
792 Gengivet efter Resen, Fyn 219. Jf. også MarmDan 
I, 231; Jacob Langebek (note 657), 44; DaAtlas VI, 770.
793 DaAtlas VI, 769; Hans H. Fussing, »”Fyenske Anti-
quiteter” 1606«, Aarbog for Historisk Samfund for Odense 
og Assens Amter, 1931-36, 395.

Fig. 347. Delvis udvisket signatur for maler Hans 
Schütte på epitafium nr. 8 (s. 1074). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Partly obliterated signature of the painter 
Hans Schütte on sepulchral tablet no. 8.

Fig. 348. Signatur for maler Hans Schütte. Detalje 
af epitafium nr. 13 (s. 1085). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Signature of the painter Hans Schütte. Detail of 
sepulchral tablet no. 13.
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827 Figurerne udviser et vist slægtskab med to tavlehol-
dende engle på en gravsten fra o. 1640 i odense Skt. 
Hans (DK Odense 1462).
828 1689 modtog kirken 5 rigsdaler for en gammel 
ligsten, der blev lagt på Jens Christensens gravsted på 
Frue Kirkegård. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
829 Stenen er aftegnet og indskriften afskrevet af From 
(nr. 30). Den er desuden registreret i NM. Indb. ved M. 
Mackeprang 1900.
830 Zsuzsanna van Ruyven-Zeeman og Harriet Stroom-
berg, Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings 
and Woodcuts, ca. 1450-1700, LXV (the Wierix Family 
III), Rotterdam 2003, nr. 652.
831 I kirkens regnskaber er der noteret indtægt for 
‘Anne, salige Niels Poulsens’ begravelse 19. dec. 1659. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
832 Resen, Fyn 212 f.; From nr. 24 (tegning).
833 Sognepræst Mads Pedersen Lerche døde 18. maj 
1660, jf. »uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 
1658-1708«, H. Hjorth-Nielsen (udg.), PersHistT 8, 4, 
1925, 315. 
834 Indskriften er suppleret efter Resen, Fyn 212. en 
afskrift findes desuden i LAFyn. Fyn i alm. Gravskrifter, 
ligesom stenen er aftegnet og indskriften afskrevet af 
From (nr. 6). Jf. også Crone, Efterretninger 326 (nr. 35); 
Larsen (note 233) II, 249.
835 Christian Schuckman, Hollstein’s Dutch and Flemish 
Etchings, Engravings and Woodcuts c. 1450-1700, Amster-
dam 1995-97, XLIV-XLVI, nr. 350. Samme forlæg er 
benyttet på en gravsten i odense Skt. Hans fra o. 1660 
og på en mindetavle i Pårup fra o. 1661 (DK Odense 
1465 og 2684).
836 Resen, Fyn 217; jf. også HofmFund V, 452 ff.
837 Crone, Samlinger 344; Trap 3. udg. 594.
838 From nr. 23 (tegning).
839 Stenen blev købt af afdødes bror for 15 daler. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
840 Stenen er omtalt som nr. 57 i Crone, Efterretninger 
332. Her anføres dødsdagen som 23. juni.
841 Larsen (note 233) II, 265. I kirkens regnskaber er 
der noteret indtægt for hans begravelse 11. juni 1690; 
LAfyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
842 Larsen (note 233) II, 265. I kirkens regnskaber er der 
noteret indtægt for hendes begravelse 11. febr. 1720, jf. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
843 Af regnskaberne fremgår, at gravstedet blev erhver-
vet i forbindelse med Hans olsens død. LAFyn. Kirke-
insp.ark. Rgsk.
844 From nr. 26 (tegning og afskrift).
845 Formentlig for Johan Caspar Rasch, jf. †muret 
begravelse nr. 7.
846 en beslægtet gravsten fra o. 1670, men med en 
fremstilling af opstandelsen over skriftfeltet, findes i 
Helsingør Skt. olai (DK Frborg 256).
847 Stenen er aftegnet af From (nr. 3).
848 Stenen synes ved udgravningen i første omgang at 

*1 og 4. Motivet findes udhugget på en gravsten fra o. 
1613 i Næstved Skt. Mortens (DK Præstø 158). 
804 Indskriften er afskrevet af From (nr. 11).
805 om atlanten som bærefigur, se Lexikon der Christ-
lichen Ikonographie 1, engelbert Kirschbaum (udg.), 
Freiburg 1968, 195 f. Jf. også epitafium i Holstebro fra 
1667, der bæres af en atlant (DK Ringkøbing 266).
806 Andet eller tredje ciffer i årstallet er et femtal.
807 s’et er tilføjet over linjen.
808 Stenen er aftegnet af From (nr. 2).
809 Indskriften er suppleret efter NM. Indb. ved M. 
Mackeprang 1900. Jf. også Resen, Fyn 214; From (teg-
ning og afskrift (nr. 31)); Crone, Efterretninger 321 (nr. 
9).
810 Således anført på Froms tegning.
811 Crone, Efterretninger, 321; samme, Samlinger A, 155.
812 Stenen er aftegnet af From (nr. 7).
813 Indskriften er suppleret efter Resen, Fyn 214. Jf. 
også Crone, Efterretninger 32 (nr. 17); Larsen (note 233) 
II, 254. Stenen er aftegnet og indskriften afskrevet af 
From (nr. 19).
814 Måske »Fiat – voluntas/ tua – Domine« (Ske din 
vilje, Herre).
815 Resen, Fyn 212.
816 I de næsten helt udviskede nederste linjer af ind-
skriften på stenen ses ordet »mand«, formentlig hustru-
ens anden ægtemand. Stenen er omtalt som nr. 13 i 
Crone, Efterretninger 322 f. Heraf fremgår, at Morten 
Jensen døde 6. aug., og at hans enke, Maren, endnu 
levede 1631. Indskriften er desuden afskrevet af From 
(nr. 12).
817 Resen, Fyn 213; Crone, Efterretninger 323 (nr. 18); 
From nr. 21 (tegning og afskrift).
818 Resen, Fyn 217. Byfoged Lambert Jensen selv blev 
begravet i kirken 29. juni 1677, jf. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk; Larsen (note 233) II, 256. Forinden havde 
han nedsat otte børn i begravelsen, hvis beliggenhed 
ikke kendes; jf. »optegnelser af Lambert Jensen, Borg-
mester i Nyborg«, o. Nielsen (udg.), PersHistT 1, 1, 
1880, 81-92. Stenen er aftegnet og indskriften afskre-
vet af From (nr. 16).
819 Jf. Larsen (note 233) II, 258, var hun *10. juni 1627.
820 NM. Indb. ved M. Mackeprang 1900.
821 Øverst på stenen sås tidligere initialerne »PN« samt 
et bomærke, svarende til bomærket på *(†)epitafium 
nr. 1, jf. indb. ved M. Mackeprang 1900, i NM. Ingen 
af delene er synlige i dag.
822 Stenen er aftegnet af From (nr. 27).
823 I forbindelse med nedlægning af gasrør, jf. indb. ved 
M. Mackeprang 1900, i NM.
824 ezekiels profeti er også afbildet (dog efter et andet 
forlæg) på en gravsten fra o. 1640 over sognepræst 
Knud Christensen i Grejs (DK Vejle 2112).
825 From nr. 8 (tegning).
826 Resen, Fyn 212; Crone, Efterretninger (nr. 32); From 
nr. 4 (tegning og afskrift).
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856 Det ene fragment måler ca. 23×21 cm og har med 
indridset rammelinje udgjort en del af skriftfeltet. Det 
andet måler ca. 33×20 cm og har indridset den fligede 
højreside af et skjold, formentlig fra stenens nedre ven-
stre side (jf. fig. 285a).
857 »igdoioh 11«, hvoraf sidste del oplyser skriftste-
det (Ioh(annes) 11), idet cifrene ses som to små stre-
ger hævet over linjen. From registrerede randskriftens 
første linje (‘Jeg er opstandelsen …’) samt bogstaverne 
»oso« (hvo som(?)) i den nederste ramme.
858 From nr. 5 (tegning og afskrift); Resen, Fyn 212.
859 From nr. 15 (tegning og afskrift). Froms afskrift af 
stenen indeholder kun følgende: »162 Den 30 Marti 
døde den erlig oc gudfryctig …«. Resten af indskriften 
har formentlig været ulæselig.
860 Indskriften er suppleret efter From nr. 29 (tegning 
og afskrift) og Resen, Fyn 211, der dog anfører hustru-
ens dødsdato som 30. april. I Froms afskrift er ægte-
mandens dødsår fejlagtigt anført som 1678.
861 Indskriften er gengivet efter afskriften i Resen, 

være blevet opfattet som en bordplade, jf. påskrift på 
fig. 243.
849 Crone, Epitafier 270.
850 Løgstrup 1925, 69.
851 Stenen, der er aftegnet af From (nr. 9), kan mulig-
vis være identisk med †gravsten nr. 8, lagt 1584 over 
eskild Gøye og Sibylle Gyldenstiernes seks børn, eller 
med en i øvrigt ukendt gravsten over Vibeke Gylden-
stierne, der blev begravet i kirken 6. nov. 1613 (jf. note 
652).
852 Crone, Samlinger B, 148, der også gengiver grav-
stenens hædrende omtale, hvoraf kun enkelte ord er 
bevaret: ‘en kærlig bror i omhu for sine søskende, og 
en støtte for sin mor og slægt, var i sin mangeårige 
tjeneste elsket af alle velsindede, skønt han blev forfulgt 
af ondskab, men blev omsider allernådigst belønnet’.
853 DK Odense 2216 (note 271).
854 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger B, 
148.
855 From nr. 22 (tegning).

Fig. 349. Fragmenter af rammeværket fra *(†)epitafium nr. 1-2 (s. 1105 og 1111). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Fragments of the framing of *(†)sepulchral tablets 1-2.
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886 efter alt at dømme en fejl i afskriften; navnet burde 
være Johanne, jf. epitafium nr. 3.
887 Resen, Fyn 216.
888 Resen, Fyn 210; Crone, Efterretninger 323 (nr. 16). 
en afskrift af epitafiet findes i LAFyn. Fyn i alm. Grav-
skrifter.
889 Resen, Fyn 213; Crone, Efterretninger 322 (nr. 12).
890 Resen, Fyn 214; Crone, Efterretninger 323 (nr. 15).
891 Resen, Fyn 217.
892 Resen, Fyn 212; Crone, Efterretninger 323 f. (nr. 19), 
der dog gengiver efternavnet som »Affitsøn«. Afdøde 
kan ikke identificeres ud fra listen over rådmænd i 
Nyborg i Larsen (note 233) II, 12 f.
893 From nr. 28 (tegning og afskrift); Resen, Fyn 211.
894 Resen, Fyn 216; Crone, Efterretninger 324 (nr. 20).
895 Crone, Samlinger A, 434.
896 Resen, Fyn 214; From nr. 18 (tegning); Crone, Efter-
retninger 324 (nr. 21).
897 Resen, Fyn 213; Crone, Efterretninger 324 (nr. 22).
898 Resen, Fyn 215, Crone, Efterretninger 324 (nr. 23).
899 Crone, Efterretninger 324 (nr. 24) anfører dødsåret 
som »1639(?)«, idet det var næsten ulæseligt. Larsen 
(note 233) II, 250, kan ud fra oplysninger i tingbø-
gerne fastslå dødsåret som 1638.
900 Resen, Fyn 211; Crone, Efterretninger 324 (nr. 25).
901 Resen, Fyn 210; Crone, Efterretninger 324 f. (nr. 26). 
9. febr. 1641 holdt biskop Hans Mikkelsen ligprædiken 
over Jesper Stampe, jf. Hans Mikkelsens dagbøger (note 
652) 197.
902 Resen, Fyn 217; Crone, Efterretninger 325 (nr. 27).
903 Resen, Fyn 215; Crone, Efterretninger 325 (nr. 28).
904 From nr. 13 (tegning og afskrift); jf. også NM. Indb. 
ved M. Mackeprang 1900, der nævner muligheden for, 
at stenen er genanvendt. Løgstrup 1923, 56, anfører, at 
der ved siden af den stod en sten magen til med samme 
vers og bomærke. 
905 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 
162.
906 ‘Anna Frederiks’ blev begravet i kirken i november 
1679, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
907 Resen, Fyn 214; Crone, Efterretninger 325 (nr. 29).
908 Crone, Efterretninger 325 (nr. 30), jf. også note 651.
909 Crone, Efterretninger 325 (nr. 31).
910 I Resens afskrift er oplysningerne om afdødes per-
sonalia langt mere udførlige, end det er tilfældet på det 
bevarede epitafium (nr. 13), jf. Resen, Fyn 216. Der er 
ikke overleveret vidnesbyrd om, at epitafiets indskrift 
skulle være ny- eller ommalet.
911 Crone, Samlinger A, 160.
912 Crone, Efterretninger 326 (nr. 33).
913 Crone, Efterretninger 326 (nr. 34).
914 Indskriften er gengivet efter Resen, Fyn 215. Crone, 
Samlinger B, 400 anfører afdødes alder som 48 år, hvil-
ket må være det korrekte, idet hendes ægtemand ifølge 
samme var død allerede 1645.
915 Crone, Efterretninger 326 (nr. 36).

Fyn 210. Jf. også Larsen (note 233) I, 203 og II, 268 
og LAFyn. Nyborg Sogn (topografica). Capitain Jacob 
B. Lerche: Istandsættelse af familiegravsted i Nyborg 
Kirke 1705.
862 From nr. 17 (tegning).
863 Formentlig det nyfødte barn af løjtnant Lorentz 
under kaptajn Caramilions kompagni, som blev begra-
vet i kirken 14. jan. 1687, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
864 I regnskaberne er noteret indtægt for Jacob Feigen-
baums begravelse 15. maj 1696. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.
865 From nr. 14 (tegning og afskrift); Crone, Efterretnin-
ger 98 (nr. 71).
866 Crone, Samlinger C, 217.
867 Crone, Samlinger C, 218.
868 Fussing (note 793) 396.
869 Crone, Efterretninger 320 (nr. 1).
870 Crone, Efterretninger 320 (nr. 2).
871 Crone, Efterretninger 320 f. (nr. 4). Ifølge samme, 
Samlinger A, 106, blev han begravet i midtskibet.
872 Resen, Fyn 212 og 201 f., hvor navnet på afdøde 
gengives som »Arnold van Vachenbruche«. om ulyk-
ken noterede sognepræst Christian Bruun (jf. †grav-
sten nr. 11): ‘Anno 1581 Skt. Andreas dag (…) da 
kuldsejlede Laurids Persson her i Nyborg og sank 
med sin skude her uden for byen ved Kousted Å med 
28 fodgængere og to heste (…), og folkene var næsten 
alle sammen smukke unge folk. og af alle disse blev 
kun otte folk reddet og ved livet, de andre druknede 
alle sammen og blev begravet her i Nyborg, en part 
i kirken, en part på byens kirkegård og en part uden 
for byen på den nye kirkegård. På nær to eller tre, der 
ikke kunne findes og opfiskes, dog de mange dage 
havde fisket efter dem. Der var blandt de døde fire 
fæstemænd’. Christiern Bruns Optegnelser (note 153), 
263.
873 Fussing (note 793) 395. Stenen kan være identisk 
med *(†)gravsten nr. 1.
874 Resen, Fyn 213.
875 Resen, Fyn 215; Crone, Efterretninger 321 (nr. 5).
876 Crone, Efterretninger 321 (nr. 6).
877 Crone, Samlinger B, 10.
878 Resen, Fyn 216; Crone, Efterretninger 322 (nr. 11).
879 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jf. også Crone, Efter-
retninger 333 (nr. 62).
880 From nr. 20 (tegning og afskrift); Crone, Efterretnin-
ger 333 f. (nr. 62).
881 Resen, Fyn 217; Crone, Efterretninger 323 (nr. 14).
882 Resen, Fyn 216; Crone, Efterretninger 321 (nr. 8).
883 Resen, Fyn 210; Crone, Efterretninger 322 (nr. 10). Jf. 
også Jacob Madsen 98, der noterer, at Jacob Blymester 
døde af pest sammen med sin hustru og alle sine børn 
undtagen et.
884 Resen, Fyn 212. Jf. dog også *epitafium nr. 2, 
hvorpå dødsdatoen ‘30. juli’ er malet.
885 Resen, Fyn 215.
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liget kunne forblive i kapellet for bestandig. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
944 Jf. også Crone, Efterretninger 111 (nr. 103).
945 Samtidig sikredes det, at såvel hendes som hendes 
1763 afdøde ægtemands kister kunne blive stående i 
kapellet i 20 år. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
946 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger C, 164.
947 Crone, Samlinger C, 163 f.
948 Fortegnelsen findes i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stole-
stadeprot.
949 Crone, Samlinger A, 110.
950 Således beskrevet i HofmFund V 436 f. Crone, Sam-
linger A, 109, anfører, at gravstedet fandtes i ‘det danske 
kor’, dvs. i den østlige del af de sammenslåede kapeller 
ved kirkens sydside, hvor også parrets epitafium angive-
lig hang (epitafium nr. 3). Jf. også note 391, hvor mulig-
heden for en ‘korsdør’ i kirkens vestlige del nævnes.
951 De to førstnævnte havde skænket lysekroner (nr. 
1-2) til kirken til gengæld for deres begravelser; sidst-
nævnte et stykke jord. HofmFund V, 435 ff. Da der ikke 
er yderligere oplysninger om begravelserne i kirkens 
regnskaber, er de ikke medtaget i oversigten ndf.
952 RA. DaKanc. C12. Fynske og smålandske tegnelser 
(18. sept. 1665).
953 Crone, Efterretninger 104 (nr. 89).
954 Jf. også Crone, Efterretninger 327 (nr. 39-40). I 1680 
blev Andreas Bogbinders barn bevilget gratis begra-
velse på kirkegården, ‘da bogbindere nyder deres 
begravelse fri på andre steder, både for dem selv, så og 
for deres børn’. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
955 Larsen (note 233) II, 281.
956 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. tidligere i samme 
må ned fik Anders Pedersen lov til at begrave sin søn i 
samme begravelse uden betaling, ‘da han ingen midler 
havde’.
957 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ifølge Crone, Samlin-
ger A, 120, fandtes begravelsen i ‘det danske kor’, d.e. 
Skt. Gertruds Kapel, jf. også gravsten nr. 12 over dat-
teren Karen. 7. sept. 1681 blev hans datter Kirstine, der 
var gift med rådmand Hans Vith, nedsat i begravelsen, 
17. dec. 1782 blev hans enke Maren begravet ‘oven 
på’ ham, og 27. maj 1684 nedsattes også Hans Vith, jf. 
Rgsk. og Crone, Samlinger A, 183 f.
958 Udvalg af Gamle Danske Domme, afsagte paa Kongens 
Retterting og paa Landsting, III, J. L. A. Kolderup-Rosen-
vinge (udg.), Kbh. 1845, 178 f. (nr. 95).
959 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jf. også Crone, Efterret-
ninger 328 (nr. 45) og 332 (nr. 58).
960 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 281 
og Efterretninger 319.
961 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Dette 
forklarer, hvorfor man ikke fandt spor af de forven tede 
kister ved nedrivningen af sydsidens kapeller 1870, jf. 
Crone, Samlinger A, 109, 160.
962 62 nogenlunde hele kister og 51 levninger af lig, 
i alt 113 lig, blev taget op af kirkegulvet og nedsat i 

916 Resen, Fyn 214.
917 Resen, Fyn 216. I kirkens regnskaber er 1673 note-
ret en indtægt på 3 rigsdaler, som Claus Bendixens 
svogre, Christen Christensen og Frederich Hansen, 
betalte for at lægge en sten på hans og hustruens grav-
sted, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
918 Resen, Fyn 214. Afdøde var barn af en kaptajn 
Hubert, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
919 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Efterretninger, 
100 (nr. 74).
920 Crone, Samlinger B, 44.
921 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger B, 
116.
922 KancBrevb 17. maj 1637, 20. april 1638 og 19. juni 
1639.
923 Crone, Epitafier 38 (nr. 9).
924 Crone, Samlinger A, 389.
925 Crone, Samlinger B, 114. I Samlinger A, 389, anfører 
Crone dog, at det allerede var kort efter nedtagningen, 
at halvdelen af gitteret blev anbragt på kirkegården.
926 Resen, Fyn 218; Crone, Epitafier 38 (nr. 9).
927 I de tilfælde, hvor der ingen farverester fandtes, 
blev skjoldene opmalet efter Sven tito Achen, Danske 
adelsvåben: en heraldisk nøgle, Kbh. 1973. Andre skjolde 
syntes aldrig at have haft de korrekte farver og blev 
opmalet med de fejl, som de formentlig altid havde 
stået med.
928 Ifølge Crone, Efterretninger, 325 blev han begravet i 
sakristiet, dvs. under †gravkapel nr. 1.
929 C. e. A. Schøller, »Fremmede Adelsslægter i Dan-
mark. IX. v. offenberg«, PersHistT 4, 1, 1898, 271.
930 Jf. også Crone, Efterretninger 99 (nr. 73).
931 DaAtlas VI, 770; Crone, Efterretninger 100 (nr. 77).
932 DaAtlas VI, 770; Crone, Efterretninger 106 (nr. 93).
933 Jf. også Crone, Efterretninger 108 (nr. 97).
934 Xaver Liske, »Af ulrich v. Werdums Rejsebeskri-
velse (1673)«, HistT 4, 6, 1877-78, 433.
935 Således bl.a. 1761; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
936 Crone, Samlinger A, 383 f., meddeler, formentlig 
baseret på egen iagttagelse, at gitteret var udført af 
klejnsmed Magnus Christensen engelstrup, hvis navn 
sammen med årstallet 1711 var anbragt ‘indvendig 
oven over gitterlågen’.
937 Crone, Samlinger A, 383.
938 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog; Crone, 
Samlinger A, 384.
939 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 384 
f.
940 Ægtemanden blev 1759 adlet de Cederfeld, jf. Crone, 
Samlinger C, 163.
941 Jf. Crone, Samlinger B, 584, blev kisterne med gene-
ralmajor ellebracht og hustru siden flyttet fra kirken.
942 Katharina ernestine Hausman, jf. Crone, Samlinger 
A, 423.
943 Frk. Schiøler blev i første omgang hensat i begra-
velsen vinteren over; 1763 betalte en fru Rolff for, at 
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967 LAFyn. Nyborg Stads Spejl II (løsark). 
968 Crone, Samlinger A, 281.
969 Larsen (note 233) II, 279.
970 LAFyn. Nyborg Stads Spejl II (løsark); Larsen (note 
233) II, 268.
971 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Antagelig Jacob Bjørnsen 
Lerche, som 1705 bekostede reparation af begravelsens 
luger, jf. ovf. Jf. også Crone, Samlinger A, 450.
972 DaAdÅrb XIII, III, 67; Crone, Samlinger B, 15.
973 DaAdÅrb XIII, III, 69; Crone, Efterretninger 97 (nr. 
69). På dette tidspunkt betegnedes begravelsen stadig 
‘Mads Lerches begravelse’, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.
974 Crone, Samlinger B, 18; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
975 Crone, Samlinger A, 138 f.
976 Crone, Samlinger A, 345.
977 Resen, Fyn 217 f.; Crone, Efterretninger 330 (nr. 49). 
Afskriften findes i Resens fortegnelse over indskrifter 
på epitafier og gravsten, men synes nærmere at have 
karakter af en indskrift på en kisteplade, jf. kistepladen 
over afdødes søster Gertrud Rasch ovf. Ifølge Crone, 
Samlinger A, 177 f., skal der i krypten under søndre 
korsarm findes ‘en løs metalplade, hvis indskrift gav 
oplysning om hans fødested’; antagelig denne. 
978 Resen, Fyn 218; jf. også note 977.
979 Crone, Efterretninger 100 (nr. 76).
980 Wiberg, Præstehist II, 467.
981 Crone, Samlinger A, 146.
982 Crone, Samlinger A, 449 f.
983 Crone, Samlinger A, 449.
984 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog; Crone, Samlin-
ger A, 136, 182.
985 I forbindelse med sin hustrus død 1697 lod Poul 
Zachariassen børnenes lig flytte til Hesselager Kirke 
(Gudme Hrd.), hvor han ejede en begravelse, som de 
sammen med hustruen blev nedsat i. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
986 Larsen (note 233), II, 276.
987 Crone, Samlinger A, 168; jf. også LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
988 Knud Bierfreund og e. Juel Hansen, »Hetting«, Pers-
HistT 14, 3, 1961, 98 ff. Artiklen omtaler fem navngivne 
børn af borgmester Johannes Hetting, som blev begravet 
i kirken mellem 1760 og 1768, samt hans to hustruer.
989 Jf. også Crone, Efterretninger 112 (nr. 105).
990 Jf. også Crone, Efterretninger 195 (nr. 92).
991 1699 blev der anvendt seks læs gamle mursten til 
en ny gavl i præsteboligen, som var samlet i kirken fra 
afdøde Dines Lerches begravelsessted. LAFyn. Kirke-
insp.ark. Rgsk.
992 Jf. også Crone, Efterretninger 98 (nr. 72). Dines 
Lerche døde 18. dec. 1698, jf. »uddrag af Biskop Jens 
Bircherods Dagbøger 1658-1708«, H. Hjorth-Nielsen 
(udg.), PersHistT 9, 2, 1929, 174.
993 Her eller i †gravkapel nr. 2 (s. 1160). Jf. også Crone, 
Efterretninger 105 (nr. 91).

to store grave på kirkegården. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
963 Fyens Stiftstidende 5. sept. og 18. dec. 1871; Crone, 
Samlinger A, 345 ff. I gravkrypten nedsattes angivelig 11 
kister med ligene af: 1) Stadskæmner Villads Knudsen 
med hustru og barn (i samme kiste) (jf. †muret begra-
velse nr. 19). 2) tolder Rasmus Poulsen Boesen med to 
hustruer (i samme kiste) (jf. †dørfløj nr. 2, †lukket stol s. 
1005, mindetavle nr. 23, gravsten nr. 21, †muret begra-
velse nr. 18). 3) Borgmester Anders Larsen (på kisten 
»Anno 1745« med bogstaver og tal af jern, jf. Crone, 
Samlinger A, 141) og hans to hustruer (jf. †skriftestol nr. 
3, †lukket stol nr. 2, mindetavle nr. 22, †muret begra-
velse nr. 13). 4) toldinspektør Jørgen Bruun og hans to 
hustruer (jf. †glasmaleri(?) nr. 10, sygesæt nr. 1, †dørfløj 
nr. 2, mindetavle nr. 20, †muret begravelse nr. 17). 5) 
Borgmester Peder Sørensen med to hustruer (i samme 
kiste) (jf. †glasmaleri(?) nr. 9, †dørfløj nr. 2, lysekrone nr. 
4, mindetavle nr. 21, †muret begravelse nr. 16). 6) Konfe-
rentsråd Bartholomæus Bertelsen de Cederfeld og hans 
hustru Catrina Maria (jf. †gravkapel nr. 2). Der hensat-
tes enkelte andre kister i krypten, selvom kirken ikke 
længere havde nogen forpligtelser over for de afdøde; 
disse er ikke specificeret. Andetsteds (Samlinger A, 449 
f.) nævner Crone dog, at kisterne med ægteparret Karen 
Knudsen (†6. nov. 1775) og Dines Lemming (†23. juni 
1782) samt deres datter Anna Margrete Regine Lem-
ming (begravet 6. juli 1771), som oprindelig var nedsat 
i det nordligste sideskib, var hensat i krypten (jf. †lukket 
stol nr. 8, †gravsten nr. 64, †muret begravelse nr. 6 med 
†kisteplader nr. 1-2). også borgmester Jacob Lerches 
kiste (jf. sygesæt nr. 2, †muret begravelse nr. 6) skal være 
blandt kisterne i krypten, jf. Samlinger B, 146. 
964 Det må som nævnt ovf. antages, at kirken tidligere 
har rummet flere murede begravelser, ligesom nogle af 
de i det følgende nævnte begravelser kan være iden-
tiske. Kirkebøgerne for Nyborg Vor Frue Sogn vil 
uden tvivl kunne kaste yderligere lys over de murede 
begravelsers historie, men det har ikke været muligt at 
foretage en systematisk gennemgang at dette materiale. 
Flere navne på begravede vil kunne findes i Crone, 
Samlinger, men da disse ikke altid kan verificeres ved 
opslag i kirkebøgerne eller kirkens regnskaber, er de 
ikke indarbejdet i det følgende.
965 Den sidste del af beløbet blev betalt af hans enke, 
Mette Clausdatter, i 1655/56, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. Jf. også Larsen (note 233) I, 202 f.
966 Donationen var bevidnet på afdødes gravsten 
((†)gravsten nr. 13); jf. også Larsen (note 233) I, 202 
f. Den fremgår desuden af stolestadebogen 1767, hvor 
det er noteret, at de to første ejere af begravelsen til-
sammen havde betalt 350 rigsdaler for den, »hvorfor er 
bygget en Nye Prædikestoel, Koret forbedret og med 
Fliser belagt samt orgelværcket Stafferet; har og der-
uden givet til den Latine skoele Capitall 1000 d(ale)r«. 
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog.
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1008 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. om lyseskjolde gene-
relt, se S. ellkier-Pedersen, »offerlys og mindeskjolde«, 
Vejle Amts Årbog 1981, 7-60.
1009 DaAtlas V, 770. Strøby blev begravet i kirken 3. 
febr. 1691; jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
1010 Crone, Samlinger B, 117.
1011 Af LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. fremgår, at Peder 
Saxesen blev begravet i en ‘åben, muret begravelse’ på 
kirkegården 1788. Jf. også Crone, Begravede 57.
1012 Kirken modtog betaling for stenen 1803. LAFyn. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
1013 1809 blev der lagt en sten på Jørgen Nielsens grav. 
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
1014 Crone, Samlinger B, 152 f.
1015 Johan Christian Rolff blev begravet 2. nov. 1759, jf. 
Crone, Begravede 55.
1016 Suppleret efter NM. Indb. ved M. Mackeprang 1900.
1017 Suppleret efter NM. Indb. ved M. Mackeprang 1900. 
Major ernst Frederik ebel var gift med en af afdødes 
døtre, jf. Crone, Samlinger B, 123.
1018 Crone, Samlinger B, 119 f.
1019 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger B, 120.
1020 Peder Andersen Krøl døde 22. okt. 1784, jf. Crone, 
Samlinger C, 106, der anfører, at han var gift med 
Dorthe Marie Borring, †1775.
1021 Crone, Samlinger B, 150.

994 Crone, Efterretninger 107 (nr. 95).
995 Jf. også Crone, Efterretninger 115 (nr. 110).
996 Jf. også Crone, Efterretninger 117 (nr. 117).
997 Prins Christian Frederik (Christian VIII) berettede 
ved sit besøg i kirken 1816 om ‘to lig, nu lagt sammen i 
en kiste, af en borgmester Sørensen og hans frue, fore-
vises og er vel konserverede; de har været balsameret 
eller nedlagt med humle’. Kong Christian VIII’s dagbøger 
(note 251) 32.
998 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; HofmFund V, 439 f.
999 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog; Hofm-
Fund V, 439 ff.
1000 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog; sidst-
nævnte har 1703 som købsår.
1001 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog; Hofm-
Fund V, 442.
1002 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog; Nyborg 
Sogn. Prot. for gravst.
1003 Jf. også Crone, Efterretninger 102 (nr. 84).
1004 LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst.; Crone, Sam-
linger C, 222 f.
1005 Crone, Samlinger C, 120 f. Kisten skal desuden 
indeholde de jordiske rester af parrets svigerdatter.
1006 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog; Nyborg Sogn. 
Prot. for gravst.
1007 Crone, Samlinger B, 590.

Fig. 350. Dødningehoved med kornaks. Detalje af mindetavle nr. 22 (s. 1101). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Skull 
with ears of corn. Detail of memorial tablet no. 22.
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for example, where most altars seem to have been 
associated with the guilds of the merchants and 
artisans. 
 Bishop Jacob Madsen wrote in 1588 that there 
were then still two altars besides the high altar, 
and they were to be demolished. 
 the high altar, like the church, is consecrated 
to our Lady; we do not know the placing of 
most of the altars. A St. Andrew’s Altar is men-
tioned in a copy of a document from 1480. the 
earliest known mention of a St. Anne’s Altar is 
from 1500. St. Gertrude’s Chapel is mentioned for 
the first time in 1412, and it was associated with 
the city’s St. Gertrude Guild. Its original plac-
ing is unknown, but the name was at all events 
used from the mid-1600s for the three chapels 
combined on the south side of the nave. St. Ger-
trude’s Altar must be assumed to have been in St. 
Gertrude’s Chapel and is mentioned c. 1537. the 
St. Hans [i.e. St. John] Altar is known only from 
the priests’ reports to ole Worm, where the al-
tar is said to have been situated beneath the bel-
fry spire at the east end of the church. this can 
only be understood to mean that the high altar 
was situated so far forward in the chancel that 
there was both a passage and room for a side altar 
behind it. the Kalente Altar mentioned below is 
probably absent as such from the sources before 
1537 because it was called by a saint’s name and 
was thus identical to one of the other altars. Since 
the altars of the priestly guilds were often conse-
crated to St. John, it is very likely that this altar, 
the Kalente [Calend?] Altar, was identical to the 
St. Hans Altar, cf. above. After the Reformation 
it was only its revenues that were relevant. the 
St. Olaf Altar is mentioned in 1466. the Saltensee 
Altar, which can presumably be associated with 
the medieval family of the same name, may have 

Historical introduction. the church is situated at a 
relatively high point in the eastern part of the 
medieval city. North west of the church was the 
city’s original market place which – after King 
Frederik II had granted the tiltyard established 
at the castle by Christian III to the city as a new 
market place around 1580 – was given the name 
Gammeltorv (old Market). West of the church 
ran the street Vestre Kirkestræde, and from there 
towards the south ran Færgestræde, now Adel-
gade, down to the beach, and to the north Nor-
dre Kirkegade (or Kirkestræde).
 tradition has it that Queen Margrete I founded 
the church in 1388. this dating is usually taken to 
apply to the erection of the nave of the church. 
the church is mentioned for the first time in 
1405, when Sabel Kerkensdorp donated a good 
deal of property to the church by deed of gift. In 
1428 the chancel of the church was consecrated 
to the ‘Great Virgin’, St. Gertrude and other ce-
lestial virgins by Bishop Navne. this church had 
a †precursor.
 Like most market town churches it has owned 
considerable lands – sites and properties partly in 
the city, partly in the surroundings. the account 
books of the church are preserved from 1654 
with detailed information about income and ex-
penditure in connection with new acquisitions, 
repairs and maintenance work. 
 Medieval altars and chapels. We have written in-
formation from the Late Middle Ages and the 
period immediately afterwards about two chap-
els and a number of altar foundations besides the 
high altar. 
 It appears that Nyborg Castle and its court 
were of great importance to the donations for the 
altars, since most of the chantry founders were 
associated with the court, unlike in Svendborg, 

tHe CHuRCH oF ouR LADY
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market place, so the actual churchyard of the 
Church of our Lady probably originally lay only 
north and east of the church.
 In the area between the church and the build-
ings south of it, though, there appear to have 
been burials in a period in the eighteenth cen-
tury; but from 1746 burials were only permitted 
east of the church.
 east of this, down towards the medieval moat, 
there was originally a site that was donated to the 
church in 1744 as an extension of the churchyard. 
After this the extent of the churchyard seems to 
have remained fixed. 
 the churchyard around the church was thus 
originally unusually small for an urban church. 
 Buildings. In and around the churchyard there 
have been several buildings whose function and 
location are wholly or partly known. the row of 
houses south of the church, consisting farthest to 
the east of the medieval vicarage (q.v.) and far-
thest to the west of Korsbrødregården (q.v.) and 
extensions of both in between, are preserved. 
 the vicarage (figs. 11-19) is mentioned for the 
first time in a document from 1405 which speaks 
of a house in Søndergade in Nyborg. the house 
has a pitched roof with a half-hipped gable in the 
east. the present extent and appearance of the 
vicarage is the result of many changes and addi-
tions, but it is quite evident that the basic core of 
the building is a medieval stone house involving at 
lest three construction phases, of which important 
parts still exist in the eastern part of the building. 
 The medieval vicarage was a gabled house with its 
c. 9.8 m wide north gable facing the street Kors-
brødregade. the now-vaulted basement probably 
originally had a flat ceiling, just as the preserved 
openings probably belong to the rebuilding men-
tioned below. 
 A dating of the oldest part of the vicarage is 
difficult, but the few decorative architectural de-
tails make it seem likely that it was this building 
that was mentioned in 1405.
 A major medieval rebuilding was done in at 
least two phases in the early part of the sixteenth 
century and led to a change in the gables, a 
heightening of the whole house and the vault-
ing of the basement beneath the southern half. A 

been established around 1400, but is known only 
from around 1537. this, like the Kalente Altar 
(q.v.), must be identical to one of the other al-
tars. Steen Basse’s Chapel is mentioned for the first 
time in connection with the fact that in 1427 
Steen Basse, who was a member of the Rigsråd 
(National Assembly) and the Lord Lieutenant at 
Nyborg Castle, founded a perpetual chantry in 
the southern chapel that he himself had commis-
sioned. the altar of the chapel, like the Kalente 
Altar (q.v.), must have been identical to one of 
the other altars. the following altars are known 
only from an altar list from c. 1537: the St. Er-
asmus Altar, Holy Cross Altar, St. Jørgen’s [i.e. St. 
George’s] Altar, St. Catherine’s Altar, Corpus Christi 
Altar and the St. Nicholas Altar.

tHe SuRRouNDINGS oF 
tHe CHuRCH

the church is now situated openly towards 
Gammeltorv, which was formed by a large street 
gap created in 1936; to the south lies the row 
of houses at Korsbrødregade known as Kors-
brødregården (q.v.) and the vicarage (q.v.) and as 
an extension of this a churchyard wall along part 
of the south side of the site. towards the east-
south-east the site is bounded by Skippergade 
and towards the north by Kirkegade. the area 
has an irregular, elongated shape that narrows to-
wards the east. 
 Around the church is a cobbled pavement, and 
Korsbrødregade and a wide pavement out to-
wards Gammeltorv are also cobbled. North and 
east of the church are grassy areas with paved 
paths. the easternmost part is used as a car park 
for the church.
 †Churchyard. the area of the churchyard in the 
Middle Ages (fig. 6) seems to have been demarcat-
ed to the west by Vestre Kirkegade/Kirkestræde 
immediately west of the church, Nordre/Nørre 
Kirkegade or Kirkestræde to the north and south 
of the vicarage, Korsbrødregården etc. A source 
from 1405 calls the street now called Kors-
brødregade, to which these buildings were adja-
cent, Søndergade. Vestre Kirkegade/Kirkestræde 
west of the church ran north out into the city 
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with a gable towards Adelgade, a wing dated 1614 
at right angles to it along the street mentioned, and 
an extension from 1650 of the stone house to the 
east along Korsbrødregade as far as the vicarage 
(q.v.).
 the stone house is a 17.1 m long, 7.9 m wide 
building in two floors above a vaulted basement. 
of the original house the long sides and west ga-
ble are preserved up to the base of the gable, but 
the gable triangle was renovated in 1614. the east 
gable is only preserved in the basement, since the 
remainder was removed with the above-men-
tioned extension towards the east. 
 original doors and windows are only pre-
served to a relatively limited extent – best in the 
basement and in the west gable.
 today the basement consists of a vaulted-over 
space and architecturally speaking is surprisingly 
well articulated (fig. 20). the covering consists of 
twelve bays of cross-vaulting in two rows borne 
by five square masonry piers. 
 About the interior of the house in general 
nothing is known. Decorated ceiling beams above 
the first floor from a rebuilding in 1614 show 
that the western half of the floor then consisted 
of a single room running the full width of the 
house; this arrangement may be of considerable 
age. 
 Above the house is well preserved oak roofing. 
the roofing may be older than the rebuilding of 
1614 and is probably as old as the house (for the 
dendrochronological analysis see below).
 A dating of the stone house is difficult owing 
to the relatively few characteristic architectural 
details, as well as the great paucity of compara-
ble non-ecclesiastical buildings. this also applies 
to the general design of the vaulted basement. 
However, precisely as regards the basement there 
is a comparable building in odense, tentatively 
dated on archaeological and historical grounds 
to the second half of the 1400s. on the present 
basis, and with due allowance for the evidence of 
the historical sources, a dating to between 1421 
and 1441 seems not unreasonable. this is con-
firmed by a dendrochronological analysis of 2013, 
which showed that the roofing timber in general 
had been felled in the period c. 1425-30.

heightening of the house, which can today only be 
discerned in the eastern wall, must be contempo-
rary with or only a little later than the rebuilding 
of the south gable. 
 An extension to the west, to the boundary with 
Korsbrødregården, must be approximately con-
temporary with the extension to the east in 1650 
of Korsbrødregården (q.v.).
 In a rebuilding of 1753 the vicarage presumably 
finally took on the character of one building with 
a common roof and gables in the east and west.
 the present form of the vicarage is the result 
of a comprehensive restoration in 1908 under the 
leadership of the architect Aug. Colding with as-
sistance in construction archaeology from C.M. 
Smidt of the National Museum. A new restora-
tion around 1954 by Peter Koch mainly had the 
character of repairs, and yet another moderniza-
tion took place in 2003.
 Korsbrødregården. A building on the site of Kors-
brødregården (literally ‘the House of the Holy 
Cross Friars’) is mentioned for the first time in 
1405. Steen Basse bought the house in 1422, and 
in 1441 he donated all the property he had on 
Funen and the chantry he had founded in the 
chapel in the Church of our Lady, with a site 
and stone house in the same place. to Antvorskov 
Abbey. this is the first time that a stone house is 
mentioned on the site. 
 In 1560 Korsbrødregården, which still be-
longed to Antvorskov Abbey, became the resi-
dence of a customs officer. After the seculariza-
tion of the monastery in 1580 Korsbrødregården 
was owned by among others Anders Hansen 
Skriver, who carried out a major rebuilding and 
built an annexe in 1614, and in 1650 Mayor Jens 
Madsen had an extension built towards the east. 
After this the property remained in private hands 
until the 1990s, when Nyborg Church bought 
it. After a radical restoration, Korsbrødregården 
now serves as a schoolroom for Confirmation 
candidates, an office for the dean and sacristan, a 
meeting room etc. 
 Korsbrødregården (figs. 20-23) is an L-shaped 
building complex on the corner of Adelgade and 
Korsbrødregade. the complex consists of three 
buildings: centrally, a large medieval stone house 
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 the building was located north of the church 
opposite its third bay from the east. Before it 
was demolished it appeared as a building with 
an area of c. 26×28 feet (c.f. fig. 25), the pre-
served height was a total of 18 feet above what 
was then ground level, and the building then had 
two floors above a basement. 
 the building had a vaulted basement with four 
cross vaults supported in the middle by an oc-
tagonal pillar. It was built together with the Latin 
school during the reign of Christian IV.
 the building described above stands out with 
its vaulted-over space on the first floor, which 
seems to have a sacral character which accords ill 
with the presumed use as a bell tower. 
 A dating closer than the latter half of the Mid-
dle Ages is not possible on the present basis. the 
design of the basement shows that the building is 
unlikely to be older than the fifteenth century. 
 Consequently the bells of the church were 
probably hung before the erection of the large 
western tower in 1581 (q.v.) in a belfry or bell 
frame elsewhere in the area.
 †Latin school. the foundation of a ‘Latin school’ 
or grammar school is traditionally associated with 
Queen Margrete I. In 1504 Queen Christine paid 
the schoolmaster in Nyborg for sung masses. this 
presumably only means that there was a school 
function, but not necessarily a school building. 
However, documents from 1538 and the 1550s 
indirectly mention the school. 
 A basement beneath the school building is 
mentioned in 1657 and at that time served as 
storage for roof tiles for the church. this very 
likely means the basement of the above-men-
tioned stone house, which was built together 
with the school and thus became part of it. the 
school building was located west of the above-
mentioned stone house and was flush with its 
south wall. the building has probably been in 
two floors ever since its construction. 
 the original layout of the building is unknown, 
but its layout in the latter half of the eighteenth 
century is known from Dines Lemming’s plan 
(fig. 25).
 In 1867, before the major restoration of the 
church, the old Latin school building was bought 

 that there was an †annexe is evident today 
from a carved groove from a floor partitioning 
across the west gable. the building must have 
been identical to a wooden house that Christian 
III ordered the prior of Antvorskov in 1551 to 
have moved back into alignment with the stone 
house, since it was a hindrance to the traffic in 
the street down to the wharf. 
 Possibly also associated with the rebuilding in 
1614 was an oriel on the north facade farthest 
towards the west, which very likely projected 
somewhat more to the west than the gable. the 
annexe, which was graced by an extremely unu-
sual winding snail-like spire, was demolished in 
1850, as it posed a potential danger to the church 
in the event of a fire. 
 Later changes and restorations. Most of the pre-
sent-day windows in the facades must be from 
the later part of the eighteenth century. In 1903 
a restoration was carried out under the supervi-
sion of the architect Aug. Colding, Nyborg. the 
most conspicuous change was the reconstruction 
of the original windows in the west gable of the 
stone house. 
 A major refurbishing of the complex was 
carried out in 1996-97 by the architectural of-
fice Jens Christian Varmings tegnestue after the 
church had taken over the buildings.
 the †Stone House and †Latin School (figs. 24-
27). the building complex north of the church 
consisted of a †stone house traditionally called 
the bell tower, and west of this a †Latin school 
(i.e. grammar school). the stone house was linked 
with the north wall of the church by a †retaining 
wall with a gate opening. 
 †Stone house. When the so-called bell tower 
was built we do not know, but it is very likely 
medieval. tradition in general ascribes the foun-
dation of the ‘bell tower’ to Queen Margrete I, 
on the basis of a priest’s report to ole Worm. 
Its appearance is known from a plan from the 
latter half of the eighteenth century (fig. 25) as 
well as from sketches of the Latin school around 
the time of its demolition in 1872 (fig. 26). the 
stone house is mentioned in 1533 and 1538, and 
a basement by the school is mentioned in the 
1550s.
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may have come from a demolished Romanesque 
†brick church (fig. 327).
 The present church was built in the decades 
around 1400 (figs. 31-34). the construction be-
gan with the erection of a nave which must be 
ascribed on architectural grounds to c. 1375. this 
part of the construction was laid out as a three-
aisled pseudo-basilica with four bays marked by 
external buttresses. the ground plan is almost 
square. towards the east a temporary east gable 
was raised, and was demolished again after the 
coming of the chancel. Remains of this can be 
seen from the loft (figs. 37-38). the nave is in 
large medieval red bricks in monk bond, but 
most of it has in more recent times been re-laid 
with new bricks in cross bond. 
 In 1862 the west gables were decorated with a 
saw-tooth course and in an extensive restoration 
in 1870-71 they were given a further segmen-
tally-arched frieze beneath the cornice of the 
long walls. towards the east and west the three 
aisles were terminated with a wide gable triangle. 
towards the east this was taken down with the 
erection of the chancel, while the western one is 
partly preserved behind the later tower. 
 A door in the west gable of the central aisle 
is probably original, but much changed in the 
nineteenth century. In addition the side-aisles 
probably had †doors to the north and south, 
obliterated in the Late Middle Ages by arcades 
to two †annexes towards the long sides of the 
pseudo-basilica (figs. 36a). 
 the building of the same †annexes also re-
moved most of the windows of the side-aisle. the 
present pointed-arched windows were installed 
in 1870-71 to replace partially original †win-
dows whose design is known from 1862 (fig. 36). 
Presumably the west gable of the central aisle also 
had a large window which was bricked-up when 
the tower was added and later obliterated by a 
large arcade between the upper tower and the 
organ gallery. 
 Interior. each of the four bays of the central 
aisle is linked with the side-aisle bays by a point-
ed-arched arcade in the nave wall (fig. 31). the 
arcade arches rest on twice-three octagonal piers 
as well as corresponding half-piers towards the 

along with “the old bell tower” with a view to 
their arrangement in the restoration.
 A †retaining wall between the church and the 
southeastern corner of the Latin school was built 
in 1619 and seems to have been maintained until 
1872, after the comprehensive restoration of the 
church, when it was demolished with other re-
maining buildings in the churchyard – that is, the 
Latin school, and the stone house incorporated 
in its eastern end.
 Other †buildings by the church. Along with the 
stone house mentioned in 1533 a six-bay half-
timbered house is also mentioned, as well as a 
cowshed and pigsty in 1538. In the 1550s booths 
belonging to the church are mentioned east of 
the church. In 1662 we hear of the curate’s †resi-
dence in the churchyard. the sources mention 
several †storehouses. It must be presumed that 
there were a number of these. A †charnel house 
and a †limehouse are mentioned in 1699. After a 
major fire in the city in 1797 a †fire hose house 
was built east of the Latin school. this build-
ing was demolished, however, in 1857 and was 
replaced by a new one in the west between the 
church and the old Latin school. In 1861 a †car-
riage shed was build for the hearse; a †mortu-
ary is mentioned in the 1850s and in 1857 was 
replaced by a new one on the site of the old 
fire hose house. During World War II a †shelter 
was established in the easternmost part of the 
churchyard and removed in 2008. Public †toilets 
were built in 1972 east of the church and re-
moved again in 2002.

BuILDING

the pseudo-basilica very likely had its origin in 
a smaller †church from which the Romanesque 
granite font of the church may have come (p. 
973). Contrary to normal practice the present 
church was not begun with the chancel in the 
east but with the nave, as for example was Assens 
Vor Frue (DK Odense 2426ff), where a Late Me-
dieval church gradually replaced a smaller build-
ing in stages. It is possible that the predecessor lay 
beneath the nave, whose walls and side-aisle ceil-
ings were partly built with re-used bricks which 
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 A narrow door in the south side-aisle was estab-
lished in 1870-71 and had several predecessors 
that can be traced back to 1691. In the east gable 
a more recent door leads to a boiler room be-
neath the chancel. the windows of the chancel are 
also contemporary with those of the nave and are 
of the same design. Several presumably replaced 
original †windows whose design is known from 
1862 (figs. 36a-b, e). 
 towards the east the chancel ends in a tall, 
wide gable triangle with recent battlements. the 
gable space has an unusual and highly detailed 
decoration consisting of several separate fillings 
executed using quatrefoil bricks and friezes (fig. 
51). At the top the gable is crowned by a tall, 
octagonal belfry spire with a recent onion-shaped 
cupola (fig. 53). 
 each of the chancel’s two central-aisle bays 
is linked with the side-aisle bays by a pointed-
arched arcade in the nave wall (fig. 50). Pillars 
and connecting arches that merge in one process 
are profiled with three-quarter fillets with alter-
nating rounded and pointed profiles (fig. 60). As 
in the central aisle, each arcade is crowned with 
a wide wall-rib-formed recess which fills out 
the severy spaces of the vaults. the six chancel 
bays are covered by vaults of the same type as the 
nave’s. A similar but very narrow vault covers the 
tall wall recess in the east gable of the central aisle 
(fig. 58).
 Architectural relations. Nyborg Vor Frue be-
longs to a small group of the larger churches in 
Denmark that were built in the decades around 
1400. Architecturally the building is influenced 
by the Gothic brick art that was developed in 
the Hanseatic cities along the southern Baltic 
coast. the closest architectural parallels to the 
nave are to be found in the odense †Franciscan 
Abbey Church, consecrated in 1343 (DK Odense 
1791ff) and the Svendborg †Franciscan Abbey 
Church, consecrated in 1361 (DK Svendborg 
557), which have related octagonal central-aisle 
piers. the design is however hardly as rich in 
details in Nyborg, which suggests a simplifica-
tion of the formal approach. the pseudobasilical 
structure of the nave is further recognizable in a 
number of contemporary Zealand market-town 

gables of the nave (fig. 39). Between the north-
ern and southern row of piers one sees minor 
variations indicating that the two walls were 
raised with one as a chronological extension 
of the other. It is possible that the north nave 
wall was raised first, since its details seem to be 
rendered in a simplified form towards the south 
(figs. 42-43.
 towards the central aisle each arcade is crowned 
by a wide wall-rib recess inserted beneath the 
vault severies (fig. 50). each recess has three high, 
narrow pointed-arched recesses. one course be-
low the severy recesses each nave wall had a four-
course high frieze whose edging has been cut 
away at the beginning of the twentieth century 
(figs. 50, 80). the twelve bays of the nave are cov-
ered by a vault whose half-brick-wide reinforc-
ing ribs have a pointed profile. towards the walls 
the reinforcing ribs project from a raw fieldstone 
console that probably formed the basis for mod-
elled plaster consoles. 
 In the side-aisles most of the reinforcing ribs 
towards wall and pillars are terminated by a total 
of 18 limestone brackets in which heads of men, 
women and crowned figures have been carved, 
often with a grotesque expression. 
 the chancel, which was consecrated in 1428 and 
which like the nave has a pseudobasilical struc-
ture, completed the church as an uninterrupted 
nave church with a straight east gable (figs. 52, 
56). During its construction the east gable of 
the nave was torn down. the facades were raised 
without buttresses, which are instead represented 
in the back walls, which are broken up in each 
bay by a large pointed-arched recess (fig. 57). 
the present external buttresses are from 1870-
71, when the facades were also much re-laid 
(fig. 30). only the east gable stands with larger 
original facade sections of red bricks in irregular 
monk bond (fig. 52). the side walls and gable of 
the chancel have a tall, slightly protruding base 
with ogee-moulded bricks above which, to the 
east, runs a quatrefoil frieze. Both are from 1858 
in their present form, but probably represent a 
reconstruction. the walls are terminated by a 
segmentally-arched frieze that is contemporary 
with that of the nave. 
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terms of construction culture the parallel pitched 
roofs must be ascribed to influence from the 
southern Baltic coast, where similar roof solu-
tions were particularly widespread along the Pol-
ish coastal stretch, for example in several church-
es in Gdansk.
 Post-medieval extensions. A tower at the west ga-
ble of the church was built in 1581 (fig. 65). 
the tall, solid extension is in five floors and was 
built in large medieval red brick laid in cross 
bond. the lowest five metres of the facades were 
however built of very large granite ashlars. the 
upper part of the tower, in keeping with the ar-
chitectural ideal of the Renaissance, has a num-
ber of horizontal decorations which mark the 
individual floors. In 1872 the tower was termi-
nated with a tall, slender spire which crowned 
this section of the building as early as 1589 (fig. 
325).
 towards the north and south the tower has a c. 
2-15 m wide, unrabbeted entrance, which must 
originally have stood open and ensured a pas-
sage for public traffic (fig. 66). this was required, 
since the west gable of the church was locat-
ed close to what was then Vester Kirkestræde. 
Given the open tower interior the tower must 
be categorized as a stilt-tower, characterized by 
the lower part’s open arcades towards one or 
more open sides. In Denmark this tower type 
is particularly widespread in the Late Middle 
Ages and in eastern Jutland, but is also known 
in smaller numbers from other regions as well as 
from the Renaissance and recent times. 
 In an extensive restoration of 1870-71, headed 
by the architect V. tvede, the church was given a 
Neo-Gothic appearance which radically changed 
the medieval building. In this process the Late 
Medieval †extensions towards the long sides of 
the pseudo-basilica were reduced to two smaller 
transepts (fig. 79).
 Wall paintings. North of the altar is a consecra-
tion cross from 1428. In the spaces in the west 
bay of the chancel one can see the entombment 
and the Resurrection on the south side, and in 
the north side the Ascension and Christ as the 
Gardener (Noli me tangere). the motifs can be 
dated to c. 1450-1500.

churches including Køge Skt. Nikolaj, Næstved 
Skt. Peder and Slagelse Skt. Mikkel. A charac-
teristic that these three nave churches have in 
common, however, is that their three naves are 
marked externally by breaks in the roof surfaces, 
whereas Nyborg had its nave covered by one 
large pitched roof. 
 the chancel of Nyborg Vor Frue is more of 
an exception in Danish brick Gothic, but close 
parallels can still be seen to the layout princi-
ple of the cultivated section of the building. 
the characteristic plan arrangement with inte-
rior buttresses is unusual in Denmark, but can 
be found in Scania, where the chancels of the 
urban churches in Skanør and Falsterbo, as well 
as the nave in Fru Alstad, are laid out according 
to the same principle, which ensured that the 
facades could be kept smooth. the architectural 
starting point for these three churches was un-
doubtedly taken from the area around Stralsund 
on the southern Baltic coast, where the Han-
seatic city’s large Marienkirche was being built 
between c. 1380 and the first decades of the fif-
teenth century. 
 Late Medieval additions. Adjacent to the north 
and south side of the nave there was a long †ex-
tension, which was greatly reduced by the resto-
ration of 1870-71 (figs. 36, 74). In this process 
only insignificant, not immediately visible traces 
of the outer walls of the older section of the 
building were left, and our general knowledge 
of them is based primarily on surveys from 1862. 
With this point of departure it can be established 
that both †extensions had several construction 
phases and had their roots in original †transepts. 
In the Middle Ages the interiors of the †exten-
sions were probably divided up by the original 
side walls of the †transepts. Judging from archi-
tectural features they must have been completed 
in the Late Middle Ages (fig. 35). 
 Both †extensions would have been covered by 
long pitched roofs, raised in parallel with the nave, 
which would thus have appeared with a striking 
exterior, typified by three parallel pitched roofs. 
this characteristic roof solution has few paral-
lels in Denmark, but can be found for example 
in Drøsselbjerg Church (DK Holbæk 1307). In 
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a very large, 18-armed chandelier, which was hung 
up in the chancel. 
 In the 1650s several of the furnishings were re-
placed. In 1653 a pulpit in the Auricular style was 
acquired, funded by the alderman Knud Bjørns-
en and his wife Mette Clausdatter; it was set up 
in the middle of the church against the second 
pier on the south side. the couple also paid for 
among other things the ornamentation of the 
†organ loft, which appears to have been erected 
the same year in the west end of the church, to 
which the now 50-year-old organ must have 
been moved. An †altar rail seems to have been 
installed the same year across the chancel, and 
after only a year and a half a new (†)choir screen 
was set up, ornamented with Biblical figures. In 
1685 the widow of the alderman Søren tho-
masen, Karen Pedersdatter, donated a chandelier 
which was hung up in the west end. the †altar 
rail was replaced or redesigned in 1689, when the 
incumbent’s wife Christentze Horneman donat-
ed a “wooden work” for the altar, and in 1691 a 
†gallery was erected over the women’s seats of the 
northern side-aisle, funded by Karen Rasmusdat-
ter, the widow of Claus Skipper. 
 In the course of the eighteenth century, a num-
ber of †enclosed pews were established, some on 
the church floor, some in the gallery. In the same 
period the church received donations of among 
other things altar plate, textiles and paintings. A 
chandelier, donated by Maria Kirstine Borchen-
feldt, the widow of Mayor Peder Sørensen, was 
hung up in 1728 by the stairs to the pulpit, and in 
1773 Nyborg Sølaug donated a church ship. the 
arrangement of the church interior at this time is 
evident from fig. 86.
 In the nineteenth century there were extensive 
changes in the furnishings. In 1822 the chancel 
was refurnished – among other things the †con-
fessionals were removed, and in 1832 a new †organ 
was acquired, for which a new †organ loft was ac-
quired. In the subsequent restoration in 1833-35 
the †altarpiece, †pews and †gallery were scrapped. 
the †enclosed pews were also demolished, and the 
(†)choir screen was removed no later than at this 
time. the figures from it were re-used as supports 
under the baptismal dish etc. An (†)altarpiece with 

FuRNISHINGS

the furnishings of the church include several 
medieval items. oldest is the Romanesque font, 
which must have been transferred from an older 
church, presumably the †predecessor of the now-
standing church (p. 879). the large, richly carved 
chancel arch crucifix is from the time around 1425, 
while the three oldest bells can be dated respec-
tively to the first quarter of the 1400s, 1450 and 
1523. A Marian chandelier from c. 1500 was do-
nated 1589 by the churchwarden Mads Lerche 
and his wife Maren.
 In the second half of the 1500s the church 
was undoubtedly furnished with a †pulpit and 
†pews, at which time an †organ or positive organ 
must have been part of the furnishings. How-
ever, nothing specific about these items has been 
recorded. A font casing, unusual in the Danish 
context, was donated in 1585 by Mayor Peder 
Jensen Skriver and his wife Johanne, and it may 
have been in this connection that the font was 
moved from the western end to the north bay of 
the chancel. A few years later, c. 1592, the Lord 
Lieutenant Laurids Brockenhuus contributed to 
the acquisition of an †altarpiece with an (†)altar 
painting of the Resurrection, and the communion 
table too may be from this time. It was rebuilt, 
however, several times, most recently in 1971-
72. In 1595 the church was given a new †organ, 
for which Mayor Peder Jensen Skriver and the 
alderman Gert torborg funded a ‘foot’, that is a 
platform or gallery. the placing of the instru-
ment is unknown, but it was presumably in the 
eastern part of the church. the next year a †choir 
screen was set up.
 on the threshold of the 1600s the church was 
thus re-equipped with the most important items 
of furnishing: altar, font casing, choir screen, pul-
pit, organ and probably also pews and confes-
sionals. over the next few decades the church re-
ceived a number of gifts in the form of altar plate 
and altar candlesticks etc., while a further two 
bells were acquired (one founded in 1615 at the 
request of Mayor Peder Nielsen, one in 1642, by 
Antoni Wiese in Lübeck). In 1640 Mayor Peder 
Nielsen and his wife Sidsel Knudsdatter donated 
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DeSCRIPtIoN. In the following the most im-
portant furnishings are described in the same or-
der as in the Danish text and with references to 
the figures in brackets. 
 the communion table (cf. fig. 115) may have 
been built c. 1592 in connection with the erec-
tion of †altarpiece no. 2. It was rebuilt in 1971-
72, furnished with a new top and limewashed. 
 the altar decoration (cf. fig. 115), from 2011, has 
the form of a small cross of gilded bronze, ex-
ecuted by the visual artist Maja Lisa engelhardt.
 An (†)altarpiece (figs. 92-98), 1833-34, was exe-
cuted after a drawing by the architect J.P. Jacobsen 
and rebuilt in Neo-Gothic style in 1858. the four 
paintings with the subjects the Sermon on the 
Mount, Faith, Hope and God the Father (figs. 93-
96), were painted by C.W. eckersberg and donated 
by Prince Christian Frederik (later Christian VIII), 
then Lord Governor of Funen and Langeland. 
the framing is stored away in the tower, while the 
paintings hang in the organist’s room. 
 An (†)altar painting with the Resurrection as 
subject (fig. 99) comes from †altarpiece no. 2 from 
c. 1592, to the acquisition of which Lord Lieuten-
ant Laurids Brockenhuus contributed a sum. 
 Altar plate (figs. 100-05). the altar chalice is from 
1754 and was executed by the goldsmith Jens Sø-
rensen, Nyborg, as a recasting of a †chalice do-
nated by Lord Lieutenant Laurids Brockenhuus 
and his wife Karen Skram in 1583. on the base 
are the initials and arms of the original donors. 
the related paten, from 1699, was executed by 
the goldsmith Niels ovesen, Nyborg, also as a 
recasting of an older predecessor. the wafer box is 
from 1626 and was donated by Lord Lieutenant 
Jakob ulfeldt and his wife Birgitte Brockenhuus, 
whose initials and arms appear on the lid. one al-
tar set, a chalice and paten for the sick is by the gold-
smith Hendrich Reinicke, Copenhagen, and was 
donated by the customs inspector Jørgen Bruun 
and his wife Anna Margaretha Friis in 1726; the 
second was recast in 1754 by the goldsmith Jens 
Sørensen, Nyborg, from a †chalice and paten for 
the sick donated in 1602 by Mayor Peder Jensen 
Skriver and his wife Johanne. Counsellor Jacob 
Lerche and his wife Apollonia Lange paid for the 
recasting. A fine altar jug was recast in 1699 by the 

paintings by C. W. eckersberg was acquired, and a 
†gallery was built along the north wall. 
 the main restoration of 1870-71 also made 
radical changes in the furnishings. the Roman-
esque font was put out in the churchyard, and 
the chancel arch crucifix and font casing were moved 
into storage in the tower. the †gallery was broken 
down, and new pews as well as a new †organ were 
set up.
 In the restoration of 1908-10 the figures from 
the (†)choir screen were placed on a low †chan-
cel rail, and before the south bay of the chancel 
an ornate wrought iron screen from a †sepulchral 
chapel was set up (see below). In these same years 
several older items of furnishing came back to 
the church interior; these were the chancel arch 
crucifix, the font casing and the font.
 In the restoration of 1971-72 the communion 
table was rebuilt and furnished with a new top, 
while the (†)altarpiece was put aside in the tower. 
At the same time the †chancel rail was removed, 
the figures from the (†)choir screen were set up on 
the piers of the chancel, the chancel arch crucifix 
was hung up in the chancel arch, and the pulpit 
was moved diagonally to the north side of the 
central aisle. Finally, the organ and organ loft were 
renovated in 1973. In 2011 an altar decoration in 
the form of a small cross was added. 
 Colour scheme. the present colour scheme is 
from 2007. the furnishings are mainly in light 
colours, as well as natural wood colours in vari-
ous shades. A contrast to this is the older, poly-
chromed furnishing items and the red accents 
in the coverings of the altar rail and seat cush-
ions. 
 the earlier colour scheme is only scantily doc-
umented. In 1701/02 the altarpiece and choir 
screen were painted in various colours and gild-
ings. In the restoration of 1833-35 white paint 
and gilding were used. In 1858 the furnishings 
were given oak imitation veining and gilded and 
in the restoration of 1871 light oak-imitation 
paint was used. In 1919 the chancel rail, pews and 
the west entrance were painted in a dark colour, 
but the organ loft was painted white with gilded 
details; the altar section was given the same paint-
work in 1913.
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 the pulpit (figs. 132-42), from 1653, was also ex-
ecuted by the woodcarver Anders Mortensen and 
procured for funding donated by the alderman 
Knud Bjørnsen and his wife Mette Clausdatter. It 
comprises a basket in six bays with reliefs which, 
beginning with a scene from the old testament 
(the preaching of Joel), show scenes from the life 
and Resurrection of Christ; a lower baldachin, 
stairs partly renovated, but with original relief 
decoration and a related door, as well as a canopy. 
 the pews (cf. figs. 39, 46-47 and 56) come from 
the restoration of 1870-71. they are of pinewood 
and have end gables with quarter-circular arm 
rests and a roof-shaped termination above. 
 the organ (cf. fig. 39) was built by Poul-Ger-
hard Andersen, Bagsværd, 1973. It was rebuilt and 
expanded to 37 stops in 2010 by P.G. Andersen & 
Bruhn, Årslev and Ølstykke. the organ facade, of 
polished oak, was designed by Poul-Gerhard An-
dersen in collaboration with Marinus Andersen 
and has display pipes of annealed copper with 
gold decorations. A choir organ (fig. 152) with four 
stops was built in 1872 or later by Johan Andreas 
Demant, Aarhus.
 Among the paintings in the church are the fol-
lowing: The Deposition from the Cross (fig. 156), a 
copy after Rubens’ painting of 1611 in Antwerp 
Cathedral, presumably painted c. 1650, and do-
nated to the church in 1876 by N. Nielsen and 
his wife Mine, née theilgaard; The Entombment 
(fig. 157), a copy after a †painting by Karel van 
Mander III, presumably painted at the end of the 
seventeenth century(?) and donated in 1721 by 
the incumbent Balthasar Sechmann. The Twelve-
Year-Old Jesus in the Temple (fig. 158), c. 1700, 
which probably came to the church in 1829/30. 
The Last Supper (fig. 159), a copy after Rubens’ 
painting of 1630 for the cathedral in Mechelen 
(now in the Palazzo di Brera in Milan), presuma-
bly executed in the second half of the eighteenth 
century, signed by H. Borch and donated in 1814 
by the city treasurer and glazier H.C. Borring. 
 Chandeliers (figs. 164-69). the oldest chande-
lier is a ‘Marian Crown’ from c. 1500, donated in 
1589 by the churchwarden Mads Lerche and his 
wife Maren. It has 3×6 arms formed as stylized 
vine branches, and is terminated below by a dou-

goldsmith oluf Jensen, Nyborg, from an older 
†jug donated in 1625 or 1626 by Jakob ulfeldt 
and Birgitte Brockenhuus. Parts of the ornamen-
tation, comprising a Dionysus mask below the 
handle and a long-bearded, laurel-crowned male 
mask on the spout (figs. 104-05), may have been 
re-used from the older jug. A similarly formed 
spout is known from an altar jug from 1698 in 
Stege (DK Præstø 218).
 the altar candlesticks (fig. 107), from 1649, were 
donated by the alderman Niels Boesen and his 
wife Inger Jensdatter.
 the altar rail (cf. fig. 56-57), from 1858, consists 
of slender rail posts of cast iron beneath a hand-
rail of wood. 
 the font (fig. 109) is Romanesque, and is in 
granite. the basin has a wide, projecting belt 
around the rim (carved), the foot is a cushion 
capital with small male heads on the corners. 
 the baptismal dish (figs. 110 and 339) is from c. 
1550 and was donated by the incumbent Claus 
Mule in 1694. It is made of brass and decorated 
with a representation of the Annunciation sur-
rounded by a frieze of harts and hounds. 
 A font casing unusual in the Danish context (figs. 
112-14) was donated in 1585 by Mayor Peder 
Jensen Skriver and his wife Johanne Knudsdatter. 
the tower-like construction consists of an octag-
onal lower part which once surrounded the font, 
as well as a similar top part or canopy crowned by 
an onion-cupola-like baldachin, which could be 
raised up in connection with the baptism. on the 
canopy one can see the donors’ initials and mark. 
 the chancel arch crucifix (figs. 115-20), from c. 
1425, is the largest and best from the period in 
present-day Denmark. the Christ figure hangs 
from horizontal arms and the feet are turned 
strikingly in, one across the other. the cross it-
self is formed as a tree of Life with trefoils issu-
ing from the trunk and arms, and has quatrefoil 
end spaces with reliefs of old testament scenes, 
mainly forming prophecies (Christological ty-
pologies) of the redemption work of Christ. 
 Nine Biblical figures (figs. 121-29) come from 
a (†)choir screen made in 1655 by the odense 
woodcarver Anders Mortensen. the figures are 
now set up on the piers in the chancel. 
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from Mayor Peder Nielsen, the second founded 
in 1642 by Antoni Wiese in Lübeck.
 A carillon, originally with 13 bells, was made 
by Günther otto, Hemelingen near Bremen, and 
donated in 1957 by the wine merchant Consul 
th. Andersen, odense. It was expanded in 1979 
with two bells made by Petit & Fritsen, Holland. 

SePuLCHRAL MoNuMeNtS.

the church has a total of 47 sepulchral monu-
ments from the period c. 1600-1800, 24 of these 
sepulchral tablets and 23 tombstones. A further 
two *sepulchral tablets from the end of the six-
teenth century are now in the National Museum, 
and another two are stored outside the church in a 
fragmented state. Among the tombstones we must 
also count a stone that lies beneath the chancel 
floor, as well as five stones transferred from the 
building to the closed-down churchyard. Finally, 
fragments of *(†)tombstones are preserved at Ny-
borg Castle. From written sources we also know 
of a large number of †sepulchral monuments. the 
total number of sepulchral monuments connect-
ed with the church is thus considerable (at least 
33 sepulchral tablets and 109 tombstones) com-
pared with other urban churches on Funen, with 
the exception of odense Cathedral. 
 After the Reformation the church became the 
last resting place of several members of the ar-
istocracy, including the relatives of a number of 
lord lieutenants at Nyborg Castle. In 1649 Ka-
ren Krabbe furnished a sepulchral chapel on the 
south side of the chancel for herself and her de-
ceased husbands, and a further sepulchral chapel 
was furnished in 1711 on the north side of the 
chancel by Captain erik Flemming ulfeldt of 
Raschenberg.
 Many tombstones were scrapped in the refur-
bishings of the nineteenth century. In the main 
restoration of 1870-71 the sepulchral tablets were 
moved from their former positions on the piers 
to the outer walls of the side-aisles and transepts, 
and to the tower interior and organist’s room. In 
connection with the establishment of a heating 
pipe in 1900 several tombstones were moved to 
the churchyard, and in the restoration of 1971-72 

ble lion’s head with a ring in the jaws, above by 
a free figure of the Virgin with the Infant Christ 
standing in an aureole. It stands in the north tran-
sept. A very large chandelier in the chancel was 
donated in 1640 by Mayor Peder Nielsen and 
his wife Sidsel Knudsdatter; it is decorated with 
figures in the round of the twelve Apostles and 
as the top figure one sees Christ with the earthly 
globe in His hand. It is flanked by two smaller, 
almost identical crowns, respectively donated in 
1685 by Karen Pedersdatter, the widow of the 
alderman Søren thomasen, and in 1728 by the 
couple’s daughter-in-law, Maria Kirstine Bor-
chenfeldt, the widow of Mayor Peder Sørensen.
 the church has four church ships (figs. 170-73): 
“Staden Nyborg” from 1720, built by the ship-
wright Bonne Bonnesen and donated by Ny-
borg Sølaug in 1773, is a man-o’-war with fifteen 
guns on each side; “Nyborg” from 1834, built by 
the shipwright Rasmus Bonnesen and donated 
by Nyborg Sølaug, is a corvette with eight guns 
on each side; “Nordskov”, presumably c. 1850, 
donated to the church in 1887 by the wholesaler 
P.G. Klein, is a full-rigged three-master; and “Jyl-
land” from 1922, built by osvald Clausen and 
donated to the church in 1925, is a naval frigate 
with eight guns on each side. 
 A tower clock (fig. 174) from 1847 was supplied 
by the clockmaker Henrik Kyhl, Copenhagen. 
the very large clock of green-painted cast iron has 
a pin mechanism and was set to strike the hours 
and quarters. the clock, which was in use until 
1959, now stands on the upper floor of the tower. 
 Bells (figs. 175-81). the church has three Late 
Medieval bells. the oldest, the ‘twelve Bell’, was 
founded by ‘Pether’, presumably in the first quar-
ter of the fifteenth century. Around its neck one 
sees the lower-case inscription and on its body a 
large rosette and the founder’s mark. the second, 
the ‘Maria Bell’, is from 1450. It has reliefs of the 
Virgin and Child and John the evangelist on its 
body. the third, the ‘Watchman Bell’, was found-
ed by oluf Kegge in 1523. on the body one sees 
various reliefs, including the pilgrim’s badge of 
St. theobald of thann (Alsace). Moreover, there 
are two bells from the first half of the seventeenth 
century: one founded in 1615 as a commission 
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Hansen Scheffer from 1626 (no. 6, figs. 196-99) 
and Mayor Peder Nielsen from 1628 (no. *(†)1, 
figs. 232-36). Five others, set up in the years 
1649-54 to commemorate the churchwarden 
Hans Jensen and the aldermen Bertel Hansen, 
Niels Boesen, Jens Madsen and Knud Bjørnsen 
with their families, can presumably be attributed 
to one workshop which has not however been 
specifically identified (nos. 8-11 and *(†)2, figs. 
201-11 and 237-41). two of the sepulchral tablets 
have paintings with Biblical subjects and portraits 
of the deceased, signed by the odense painter 
Hans Schütte – that is, nos. 8 and 13, set up in 
memory of the churchwarden Hans Jensen and 
the alderman Jacob Lerche (figs. 201-02, 213-16 
and 347-48); the frame of the latter has been at-
tributed to Anders Mortensen. Hans Schütte may 
also have been the master behind the paintings 
on nos. 9, 11 and *(†)2 (figs. 204, 211 and 241).
 Mainly from the end of the 1600s and the first 
half of the 1700s, a number of simple memorial 
tablets are preserved, furnished only with inscrip-
tions, sometimes supplemented by decoration in 
the form of coats of arms, Vanitas symbols or the 
like.
 Tombstones. the oldest preserved tombstones 
are from the time around 1600. A notable ex-
ample is a stone with representations of among 
other things the towers of Jerusalem and the 
three crosses on Calvary, as well as an inscription 
field bordered by female-profiled herms (no. 4, 
re-used c. 1668 for the alderman Bertel Hansen) 
(figs. 247-49); a related stone exists in a fragment-
ed state at Nyborg Castle (no. *(†)10, unknown 
deceased) (fig. 289a-b). three stones with mo-
tifs of the Resurrection must also be mentioned, 
borne by an atlas (no. 5 (re-used c. 1791 for Niels 
Mouritsen Hoe), no. 8 (for Claus Rasmussen 
Berider) and no. *(†)9 (for Mayor Hans Walter)) 
(figs. 250, 253 and 288a-b). Among the tomb-
stones there are also three figure stones, one from 
c. 1603 (no. 6, unknown deceased) (fig. 251), the 
other two from c. 1630 (nos. 12-13, respectively 
for the almost three-year-old Karen Lamberts-
datter and Mayor Peder Nielsen) (figs. 257-58); 
the last of these is also ornamented with a rep-
resentation of the Prophecy of ezekiel. Finally 

a number of tombstones which had been covered 
over in the 1830s by a flagstone floor were laid as 
the floor in the north transept (fig. 73). two large 
stone tablets (nos. *(†)1-2), which hung on the 
west wall, were taken down to make room for the 
new organ. In 2007 a number of tombstones and 
churchyard monuments were set in the church-
yard wall. 

DeSCRIPtIoN. In the following the most 
important sepulchral monuments are described, 
with figure references in brackets.
 Sepulchral tablets. the preserved sepulchral tab-
lets were mainly hung over members of the city 
corporation, royal officials such as customs offic-
ers, clerks at Nyborg Castle, bailiffs and clerics. 
this is an unusually rich selection of finely ex-
ecuted, magnificently decorated and costly mon-
uments, furnished with characterful and richly 
detailed portraits of members of the most promi-
nent families of Nyborg at the time. Fifteen of 
the total of 28 wholly or partly preserved sepul-
chral tablets have richly carved frames in stone or 
wood, most of them surrounding one or more 
paintings with religious subjects and portraits 
of the deceased (nos. *1-6, 8-11, 13-14, *(†)1-
2 as well as the tablet from †sepulchral chapel 
no. 1); of a single tablet only the painting with 
portraits of the deceased is preserved (no. (†)3). 
the two oldest sepulchral tablets are now in the 
National Museum; these are on the one hand a 
sepulchral tablet from c. 1577 commemorating two 
sons of Lord Lieutenant Axel Viffert (no. *1, figs. 
185-86), and on the other a sepulchral tablet from 
1594 set up by the alderman Gert torborg and 
his wife Kirsten Madsdatter (*no. 2, figs. 187-88). 
two other sepulchral tablets, commemorating the 
mayors Peder Jensen Skriver and Mads Lerche, 
are furnished with paintings signed in 1607 by 
the Flensburg painter Johan von enum, who also 
did work for King Christian IV (nos. 3-4, figs. 
189-94 and 345-46).
 From the period 1625-75 come 11 sepulchral 
tablets in the Auricular style, most of them made 
of painted sandstone with details in black and 
white marble. Among these we can single out the 
related sepulchral tablets of the alderman Anders 
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til 1908, when it was set up in the church again, 
while the sepulchral tablet was moved during the 
restoration of 1870-71 to the south transept. 
 the Chapel of Captain Erik Flemming Ulfeldt of 
Raschenberg was furnished in 1711 in the north-
eastern corner of the church and fenced in with 
a †wrought iron grating. Just ten years later, 
though, the chapel was taken over by his credi-
tors, and in 1754 it reverted to the church. It 
was then used for prominent deceased who were 
placed here for short or long periods. It disap-
peared when the northernmost side-aisle was 
demolished in 1871; the grating was placed in 
the churchyard.
 †Post-medieval burials. As was usual in the mar-
ket towns, beneath the church floor there were a 
large number of burials in the form of masonry 
crypts and inhumation graves (figs. 184 and 304). 
these are only known from written sources, the 
most important of which is a list from 1767 which 
mentions 15 masonry burials and five inhuma-
tions. During the refurbishings of the nineteenth 
century several crypts were filled in. the burials 
in the northernmost side-aisle and the so-called 
St. Gertrude’s Chapel disappeared when the rel-
evant sections of the building were demolished 
during the restoration of 1870-71, and the cof-
fins from still-uncollapsed graves were gathered 
in a newly-built crypt beneath the south transept. 
In the restoration of 1971-72 several crypts were 
uncovered in the central aisle, but apparently 
without being investigated in detail. two *coffin 
plates for Mayor Peder Nielsen (†1638) and his 
wife Sidsel Knudsdatter (†1648) (figs. 305-06) 
are now in east Funen Museum. 
 Churchyard monuments. Among the preserved 
monuments that now lie in the grass east of the 
church or are embedded in the churchyard wall, 
a cippus commemorating Frantz Holst (†1817) 
(figs. 312a-b) should be mentioned.

there are two stones from c. 1650-90 with motifs 
of the Resurrected Christ with a victory ban-
ner, treading the Devil underfoot (nos. 15 and 
24, respectively commemorating Villum Adrian-
sen and the alderman Hans olsen Wiborg) (figs. 
267 and 275). the motif has been executed after 
a copperplate engraving by Hieronymus Wierix, 
itself after a drawing by Maarten de Vos, similar to 
tombstones in Bogense and Middelfart churches. 
 Among the fragments of *(†)tombstones pre-
served at Nyborg Castle, a brick from c. 1575-
1625 with the arms of the Gyldenstierne family 
(no. *(†)1) (fig. 280a-b). must also be mentioned. 
A fragment of a stone from the first half of the 
1600s with corner medallions with allegorical 
representations of life and death (no. *(†)2) (fig. 
281), related to stones in Bogense and Middel-
fart as well as in Maribo and Præstø counties. 
Beneath the raised floor of the chancel lies a 
large stone commemorating the alderman Knud 
Bjørnsen (†1654) and his wife Mette Clausdatter 
(†1669) (no. (†)13) (fig. 296).
 †Post-medieval sepulchral chapels. the church has 
had two sepulchral chapels. Karen Krabbe’s Chapel 
was furnished in 1649 on the south side of the 
chancel by Karen Krabbe (†1662) for herself and 
her two husbands, Johan Friis of Ørridslev (†1635) 
and Holger Rosenkrantz of Glimminge (†1647), 
as well as the latter’s first wife, Lene Gyldenstierne 
(†1640). In the chapel a large stone sepulchral 
tablet was set up with 64 ancestral coats of arms 
(fig. 303), and the opening towards the southern 
side-aisle was screened off with a magnificent 
wrought iron lattice by the metalwork artist Cas-
par Fincke (figs. 301-02). As early as 1683 the cof-
fins were however placed in the crypt beneath the 
chapel and the space was converted into a sacristy. 
through the eighteenth century the crypt was 
used for burials of various prominent people. the 
lattice was used as a gate for the churchyard un-


