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til 1200-tallet (jf. s. 1304). Det har tidligere været 
anført, at den skulle være anlagt 1537, hvorfor 
der dog ikke er kildemæssigt belæg.1 Et tings-
vidne 1556 omtaler den angivelig som ‘den ny 
kirkegård’,2 og i en beskrivelse af et skibsforlis 
1581 fremgår det, at de druknede blev begravet 
‘her i Nyborg, en part i kirken, en part på byens 
kirkegård (d.e. †kirkegården ved Vor Frue Kirke) 
og en part uden for byen på den nye kirkegård’ 
(jf. også s. 1150).3

 I præsteindberetningen til Ole Worm 1623/25 
nævnes, at der på et ikke nærmere angivet tids-
punkt pga. pladsmangel inde i byen blev anlagt 
en kirkegård nord for byen. Den var fra første 
færd hegnet med levende hegn, siden med kam-
pesten, og her blev der 1604 bygget et †kapel (jf. 

Oversigt. Nyborgs to kirkegårde ligger begge i by-
ens nordlige del. Den ene, Nyborg Kirkegård, blev 
indviet 1818 (under navnet Assistenskirkegår-
den), men har fungeret som kirkegård længe in-
den (jf. ndf.). Den afløste †kirkegården omkring 
Vor Frue Kirke, som blev nedlagt samme år (jf. s. 
845). Den anden, Nyborg Assistenskirkegård, blev 
indviet 1928. 

NybOrg KIrKEgårD

Nyborg Kirkegård, også kaldet Gamle Kirkegård, har 
fungeret som udenbys begravelsesplads i hvert 
fald siden 1600-tallet, hvor et †kapel fandtes på 
stedet (s. 1317). Den kan sandsynligvis føres til-
bage til i det mindste 1500-tallet, muligvis helt 

KIrKEgårDE I NybOrg

Fig. 1. Urnegården på Nyborg Kirkegård, anlagt 1957 (s. 1281). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Urn cemetery at 
Nyborg Churchyard, established in 1957.
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ner på indhegningen, der blev holdt ved lige gen-
nem hele perioden.8 O. 1738 blev der foretaget 
en udvidelse af arealet, vistnok mod nord.9

 Som følge af 1805-forordningen, der forbød 
begravelser inde i kirkerne og påbød anlæggel-
sen af nye kirkegårde uden for byen, planlagdes 
1806 en egentlig assistenskirkegård uden for by-
en.10 1816 bestemtes, at et 4635 kvadratalen stort, 
trekantet stykke af fæstningens grund, belig-
gende syd for den eksisterende kirkegård, måtte 
overlades denne.11 Den udvidede kirkegård blev 
indviet 1818 under navnet Assistenskirkegården 

s. 1317 med fig. 1 og 2).4 En memorial vedrø-
rende Nyborg Kirke 1650 meddeler, at muren 
om kirkegården uden for byen skulle holdes ved 
lige, samt at kvæg og svin skulle holdes fra kirke-
gårdene ‘inden og uden for byen’.5 
 Kapellet blev nedrevet 1665 for at give plads 
til fæstningen, men i hvert fald en del af kirke-
gården synes opretholdt, evt. blot flyttet en smule 
i forhold til fæstningen.6 Den betegnes på dette 
tidspunkt som ‘de fattiges og gemene borger-
skabs kirkegård’,7 mens kirkeregnskaberne i anden 
halv del af 1600-tallet taler om ‘den nye kirkegård’ 
og ‘kirkegården uden for byen’. I 1700-tallet og i 
1800-tallets begyndelse bruges også betegnelser-
ne ‘den øde kirkegård’ og ‘de fattiges kirkegård’; 
alt i forbindelse med begravelser eller reparatio-

Fig. 2. Udsigt mod syd over Nyborg Kirkegård med Vor Frue Kirke i baggrunden, 1800-tallets sidste tredjedel. Foto 
Eduard Pöckel. I NM. – View southward across Nyborg Churchyard with the Church of Our Lady in the background, 2nd 
half of 19th century. 

Fig. 3. Plan over Nyborg Kirkegård, 1800-tallets slut-
ning. 1:1500. I Nyborg Kirkegårdskontor. – Plan of 
Nyborg Churchyard, end of 19th century.
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Fig. 4. Plan over Nyborg Kirkegård, målt og tegnet af Niels Junggreen Have 1996, revi-
deret 2003 samt 2009. 1:1500. I Nyborg Kirkegårdskontor. –– Plan of Nyborg Churchyard, 
present day.

(ikke at forveksle med den nuværende Assistens-
kirkegård fra 1928).8 Arealet udgjorde da 12.275 
kvadratalen.12

 Op gennem 1800-tallet blev kirkegårdens areal 
etapevis udvidet sydover med jord fra fæstnings-
glaciset.13 1833 foretoges en udvidelse mod syd-

vest,14 1856 inddrog man et rektangulært jord-
stykke langs fæstningens østside,15 og 1872/73 et 
areal syd for dette, hvor ligkapellet blev opført 
(jf. ndf.). Hertil kom et vinkelformet jordstykke 
langs kirkegårdens sydvestside.16 1879 tillagdes et 
mindre stykke i nordvesthjørnet for at give kir-
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er påbegyndt 1834 og nu gennemskærer kirke-
gården fra nord til syd.21

 †Anlæg og beplantning. 1805 plantedes elme-
træer i nord langs Hesselvejen.22 1816/17 blev 
kirkegården nyindrettet ved voldmester C. C. 
Nyborg, og de følgende år plantedes knap 150 
træer, hovedparten lindetræer.23 1833 blev kirke-
gården anlagt efter voldmester J. P. Froms plan og 
tegning. Digerne blev tilplantet med hvidtjørn 
og bukkehorn, og på selve kirkegården plante-
des nåletræer, birk og italiensk poppel.14 Forud 
for udvidelsen 1856 udførte materialforvalter P. 
Petersen en tegning af kirkegården,8 som for-
mentlig har dannet grundlag for indretningen af 
det nye stykke. 1868/69 etablerede man en brønd, 
der anlagdes en stor ny gangsti og plantedes 400 
‘gangplanter’ samt 200 hvidtjørn.23 Udvidelsen 
1872/73 blev forestået af gartner Julius Sørensen, 
og 1886 anlagde landskabsgartner T. Eddelien det 
1880 erhvervede stykke.24 1915 fældede man 50 
store, gamle træer efter klager over, at gravste-
derne ikke kunne holdes rene.25

kegården en mere regelmæssig form,17 og 1880 
erhvervede man et stykke, 27.800 kvadratalen, af 
den nedlagte ravelinvold og -grav i sydvest mel-
lem Vestergade og ravelinsvej (fig. 3).18 Senest er 
der 1913 sket en mindre udvidelse ved regule-
ring af Kapelvejen i sydvest.19

 Kirkegården, som den tager sig ud i dag, af-
grænses mod nord af Christianslundsvej, mod syd 
af Kronprinsensgade, mod vest af Vestergade og 
mod øst af en grussti bag husrækken langs Marti-
nus rasmussensgade. Arealet udgør nu 30.000 m2.
 Anlæg og beplantning. Kirkegården gennembry-
des af en vinkelformet, tør voldgrav, den tidligere 
ravelingrav, der 1957 er indrettet som urnegård 
efter en plan af kirkegårdsinspektør H. Dunvald 
Petersen (fig. 1). I vinklens spids er et springvand 
samt en skulptur af bronze, en knælende kvinde 
med fremstrakt hånd, der er udført af billedhug-
ger gunnar Slot 1961.20 I kirkegårdens nordøst-
hjørne samt ved sydsiden er der indrettet lapi-
darier med hjemfaldne gravminder. Beplantningen 
omfatter en forskudt allé af høje lindetræer, der 

Fig. 5. Indgang fra Vestergade (nord), 1853 (s. 1282). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Entrance from Vestergade (north), 
1853.
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leveret af Nyborg Jernstøberi.24 De er ophængt 
mellem firkantede piller af grå granit med af-
fasede hjørner og spids afslutning foroven. 1887 
blev lågerne malet og toppene forgyldt.26 Adgang 
er der tillige for fodgængere fra Christianslunds-
vej gennem en tremmelåge af mørkbejset eg, op-
hængt mellem piller af grå granit med spidsbuet 
afslutning og liljeornament foroven.
 †Hegn og indgange. Den ældste del af kirke-
gården var omgivet af levende hegn, som siden 
blev erstattet af de kampestensdiger, der omtales 
i 1600-tallets første fjerdedel.4 1801 blev 51 fav-
ne (ca. 96 m) stengærde omsat ved murermester 
Cas par Petz.27

 Arealet mod Hesselvej (nuværende Christi-
anslundsvej), der blev erhvervet 1738, var i 
17-1800-tallet omgivet af et brunrødt stakit med 
en port.28 Stakittet blev fornyet 1868.29

 1803 opførte murermester Encke et hegn 
om kirkegården som afløsning for en tjørne-
hæk.8 1817 blev den indvundne del hegnet med 
grøftevold og hvidtjørn og indgangen flyttet fra 
nord- til vestsiden ud til landevejen.30 Snedker 

 Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod syd 
og vest af lave kampestensmure og -diger, hvorpå 
der langs Vestergade er plantet bøgehæk. I nord-
vesthjørnet er et kort stykke mur af røde mur-
sten, tækket med tagsten. Mod nord er høje bø-
gehække, og mod øst et stendige med bøgehæk 
på toppen. Hovedindgangen fra Kronprinsensvej, 
etablereret 1873/74, er en køreport mellem to 
fodgængerlåger (jf. fig. 9). De enkle, brunmalede 
træfløje er ophængt mellem firkantede piller af 
grå granit med vandrette profiler. Fra Vestergade 
er der to indgange, begge i form af en køreport 
med flankerende fodgængerlåger. Den nordlige 
(fig. 5), fra 1853, har fløje i nygotisk stil af sort-
malet støbe- og smedejern, der er leveret af jern-
støberiet Prom Allerup (Nyborg Jernstøberi). De 
bæres af ottekantede piller af rødlig granit, der 
spidser til foroven, på støbte jernsokler, der blev 
erhvervet fra stenhugger C. Knudsen.23 1872 blev 
lågerne istandsat af smed J. Jensen med mange 
nye dele for 202 rigsdaler.26 Den sydlige (fig. 6), 
fra 1886, har fløje af sortmalet støbejern dannet af 
spinkle opstandere med liljespids, som igen blev 

Fig. 6. Indgang fra Vestergade (syd), 1886 (s. 1282). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Entrance from Vestergade (south), 
1886.
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bygNINgEr På KIrKEgårDEN

På kirkegårdens sydøstlige del er 1872 opført 
et ligkapel 8 (fig. 8) af røde sten og med skifertag 
tegnet af arkitekt V. Tvede,23 og som kostede i alt 
5766 rigsbankdaler.26 Det afløste det tidligere lig-
hus på Vor Frue Kirkes kirkegård (jf. s. 878). byg-
ningen, der er i nyromanske stilformer, er ori-
enteret øst-vest og består af selve kapellet og en 
bygningsdel, der oprindelig bl.a. indeholdt bolig 
for graveren.23

 Kapellet i vest har en lav forhal ved gavlen og 
let fremspringende korsarme. Det rejser sig over 
en let fremspringende muret sokkel, der krones 
af et rulskifte. bygningen har hjørnelisener og af-
sluttes foroven af rundbuefriser, der på gavlene er 
stigende. Vestgavlen krones af et hvidmalet støbe-
jernskors. Hovedadgangen er gennem en rund-
buet dør i vest. Korsarmene har hver et trekoblet, 
rundbuet vindue, hvoraf det midterste er bredest 
og højest.
 bygningskompleksets østre, lavere afsnit brydes 
på midten af halvstensfremspring, der krones af 
gavltrekanter. Den vestligste del har på nord- og 

Jens Jørgensen udførte en port med tre fløje, op-
hængt i egestolper, og der opsattes stakit på begge 
sider af indgangen.23 Porten blev 1832 erstattet 
af en port i nyklassicistisk stil, udført af snedker 
Jørgensen. Den havde dobbeltfløje flankeret af 
enkelte, ophængt mellem piller, der var kronet af 
vaser (fig. 7).31 Porten blev flyttet 1833, og 1853 
blev den erstattet af den nuværende (jf. ovf.).8

 En låge, indsat 1822 i havegærdet mellem tøm-
rermester A. Nielsens hus og kirkegården,26 kun-
ne aflåses. Der krævedes betaling for at benytte 
den, indtil man 1851 opgav dette, da man alligevel 
ikke kunne forhindre folk i at gå over hegnene.23 
 De malede stakitter krævede tilbagevendende 
istandsættelser. Det vestre blev 1833 malet med 
lys ‘stenfarve’, mens det østre mod Christianslund 
1851 blev malet med ‘stenkulør’.31 Det 1856 til-
lagte areal blev hegnet med stolpehegn.23

 1873/74 blev området omkring kapellet ind-
hegnet med stakit af fyrretræ med indgang i syd-
siden; tømrermester Nielsen leverede en port med 
låger.32 Samtidig blev stengærdet mod Odense 
Landevej omsat og forlænget.33 Her indrettedes 
1886 den nuværende indgang i sydvest (jf. ovf.).24

Fig. 7. †Indgangsparti til Nyborg Kirkegård, 1831. 1:50. Usigneret tegning (s. 1283). I LAFyn. – Entran-
ceway to Nyborg Churchyard, 1831.
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nisteriet dette år havde indført et nyt regulativ for 
behandling af lig.35 bygningens østre del indehol-
der nu toiletter og graverfaciliteter. Kapellets for-
hal er senere udvidet med et lille birum i nord og 
syd, hvert med et rundbuet vindue mod vest.
 Inventaret, nyere, domineres af egetræets natur-
lige farve, dog er orgelpulpituret og dørfløjene 
under det malet lysegrå med forgyldte detaljer. 
På østvæggen hænger et stort alterkors, og rum-
met er i øvrigt møbleret med en talerstol og løse 
stole med fletsæde. I præsteværelset i sydøsthjør-
net findes en armstol og et bord. Vestendens dør-
fløje, fra 1872, har hver to profilerede fyldinger 
med cirkelornament i den øvre samt messing-
greb. Orglet, 1985, med seks stemmer, ét manual 
og pedal, er bygget af Poul-gerhard Andersen’s 
Orgelbyggeri, bagsværd. Oprindelig dispositi-
on: Manual: blokfløjte 8', Fugara 8', Prestant 4', 
Flute 4', Doublette 2'; tremulant. Pedal: Subbas 
16'. Koppel M-P. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. 
Omdisponeret 2009 af P. g. Andersen & bruhn, 

sydsiden tokoblede rundbuede vinduer, mens 
gavltrekanterne i nord og syd har et cirkelformet 
vindue. De resterende åbninger må for en dels 
vedkommende være af nyere dato.
 Det indre overdækkes af et langsgående, rund-
buet tøndehvælv, hvori korsarmene markeres af 
stikkapper. rummet afsluttes mod øst af et smal-
lere og lavere korlignende afsnit, der ligeledes er 
overdækket af et tøndehvælv.34

 bygningens østre del havde oprindelig to rum 
til kister samt undergraverens bolig, der bestod af 
tre små rum og et køkken.
 Til graverboligen hørte et lokum og et spån-
tækket, åbent bræddeskur til brænde.
 Senere ændringer. Sundhedskommissionen for-
bød 1898 beboelse i graverboligen,8 hvorefter der 
opførtes en ny bolig til graveren (jf. ndf.). En del 
af den tidligere graverbolig blev 1906 efter Sund-
hedskommissionens forskrifter omdannet til et 
isoleret rum til lig af personer, der døde af smit-
somme sygdomme. Dette skete, efter at Justitsmi-

Fig. 8. Kapel set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chapel seen from the south west.
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arkitekt Aug. Colding.39 bygningen er af røde 
teglsten i normalformat lagt i krydsforbandt, i 
vest og syd over en sokkel af kløvet kamp, og 
facaderne prydes af en række dekorative, støbte 
detaljer. Det afvalmede tag er tækket med skifer. 
Murene afsluttes foroven af en fladbuefrise. På 
sydsiden er en frontispice afsluttet med en pina-
kel. Hovedadgangen er ad en fladbuet dør i vest, 
mens vinduerne har varierende bueformer. byg-
ningen har siden 1960’erne fungeret som kirke-
gårdskontor.40

 Andre bygninger på kirkegården. En mandskabs- 
og værkstedsbygning i røde teglsten og med bøl-
geeternittag er i 1970’erne opført på den østlig-
ste del af kirkegården, og et maskinhus af teglsten 
med tag af eternitskifer rejstes 1999 på arealet 
mellem kapellet og kirkegårdskontoret.
 En klokkestabel af træ er 2015 projekteret op-
stillet ved den søndre indgang. Her skal hænge en 
klokke, støbt af Antoni Wiese i Lübeck 1642, fra 
Vor Frue Kirke (s. 1047).

årslev og Ølstykke. Dispositionen lød herefter: 
Manual: blokfløjte 8', gedakt 8', Fugara 8', Flute 
4', Fløjte 2';36 tremulant. Pedal: Subbas 16'. Kop-
pel M-P.37 Orgelpulpituret bæres af to slanke søjler, 
brystningen har rektangulære fyldinger. Fra loftet 
hænger to lysekroner af messing, hver med otte 
kupler af hvidt glas. Endvidere findes to trear-
mede kandelabre, udført af stål og messing.
 †Inventar. Kapellet var oprindelig indrettet med 
et bord, et stativ til rekvisitter samt ligskamler til 
barne- og voksenkister.8 1882-83 anskaffedes 13 
stole og et bord.23 1881 omtales et harmonium, an-
skaffet af organisten,25 og samme år blev sned-
ker Andersen betalt for en stor forhøjning dertil.23 
1972 eller senere anskaffedes et harmonium, byg-
get af Leo rechnagel, Haslev.38 To kandelabre, ud-
ført 1858/59 til Vor Frue Kirke (s. 1034), hver 
med 67 lys, blev 1873 flyttet til kapellet. De blev 
kasseret 1916.19 
 En graverbolig (fig. 9) blev 1900 opført på den 
sydøstligste del af kirkegården efter tegninger af 

Fig. 9. graverbolig (nu kirkegårdskontor) set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Sexton’s lodge (now churchyard 
office) seen from the south.
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år. Af indskriften fremgår, at afdøde oprettede et 
legat på 7000 rigsbankdaler sølv til deling mel-
lem 10 blinde og fire ‘andre gamle svagelige’ i 
Fyns Stift, samt skænkede en betydelig bogsam-
ling til en borgerskole i samme stift; endvidere 
at hans taknemmelige broderdatter, Margrethe 
Sophia Strømberg, f. Paulsen, rejste monumentet.
 Liggesten af rød sandsten, 198×102 cm, med 
profileret kant. Indskrift med fordybet kursiv og 
versaler (afdødes navn), udfyldt med sort (delvis 
bortvasket). I lapidariet.

KIrKEgårDSMONUMENTEr

1) (Fig. 10), o. 1817, over rasmus Kiellerup, vand-
mester, †1817, 74 år gammel. Under personalia et 
vers: »Wel den som lewer saa herneden, At han til 
gud gaaer glad i Ewigheden«. 
 Tavle af rød sandsten, 72×40 cm. Indskrift med 
fordybede versaler, udfyldt med sort. Over ind-
skriften er relief af to nedadvendte, krydslagte 
fakler; under den er en niche med spor efter et 
†ornament. Ifølge en sekundær indskrift nederst 
på stenen (fordybet antikva, udfyldt med sort), 
er monumentet »Udarb(ejdet) af den afdødes 
Søn Hans«. Monumentet findes på kirkegårdens 
nordlige del.
 2) (Fig. 11), o. 1819, over bertel Paulsen, gart-
ner, *17. juli 1734 i Jylland, †24. jan. 1819 i sit 85. 

Fig. 10. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1817, over 
vandmester rasmus Kiellerup (†1817) (s. 1286). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 1, 
c. 1817, to plumber Rasmus Kiellerup (†1817 ).

Fig. 11. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1819, over gart-
ner bertel Paulsen (†1819) (s. 1286). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 2, c. 1819, 
to market gardener Bertel Paulsen (†1819 ).
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 4) (Fig. 13), o. 1840, over Anna Marie bagge, f. 
Thønnessen, *24. dec. 1769 i Christiansand, †9. 
jan. 1840.
 Kors af støbejern på tilsvarende postament, 
163×57 cm. Indskrift med reliefversaler. Korset 
har trepasender med blomsterornamenter; på 
tværarmen er indskrift: »Hun leved og døde i 
Herren«. Postamentet har indskrift på alle fire si-
der, på forsiden og kortsiderne hhv. afdødes navn, 
fødsels- og dødsdato, på bagsiden: »Hendes længst 
forudgangne mand samt een søn og een sviger-
søn modtage hende i evigheden. To døtre og een 
svigersøn begræde hendes bortgang«. Sortmalet. 
Monumentet findes på kirkegårdens nordlige del.

 3) (Fig. 12), o. 1832,41 over Johan Heinrich 
Schalburg, gæstgiver, og hustru Sophie Willaume, 
samt fem af deres børnebørn.
 Kors af støbejern på tilsvarende postament, 
133×61 cm. Indskrift med reliefversaler. Korset 
har trepasender med valmuekapsler (forvitrede) 
og på tværarmen en indskrift: »Salige ere de 
døde«. Postamentet har indskrift (personalia) på 
forsiden. På hver side er en fremstilling af Dødens 
genius, vist som en sørgende engel med ned-
advendt fakkel samt tre metaer eller målesten.42 
Sortmalet. I lapidariet.

Fig. 12. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1832, over gæst-
giver Johan Heinrich Schalburg og hustru Sophie 
Willaume samt fem af deres børnebørn (s. 1287). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 
3, c. 1832, to hotelier Johan Heinrich  Schalburg, his wife 
Sophie Willaume and five of their grandchildren.

Fig. 13. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1840, over Anna 
Marie bagge (†1840) (s. 1287). Foto Arnold Mikkel-
sen 2014. – Churchyard monument no. 4, c. 1840, to Anna 
Marie Bagge (†1840 ).
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 5) (Fig. 14), o. 1847, over Erik Nyborg, køb-
mand, *19. juli 1787, †6. nov. 1847, og geor-
gine Nyborg, f. Nielsen, *21. nov. 1795, †<8. aug. 
1886>.
 bog af hvidt marmor, 31×36 cm. Indskrift med 
fordybet antikva, udfyldt med sort. I lapidariet.
 6) (Jf. fig. 17), o. 1848, over »min uforglemme-
lige Kone mine børns kierlige Moder«, Johanne 
C. Lund, f. Skødt, *13. febr. 1797, †28. sept. 1848.
 Kors af støbejern, 116×69,5 cm. Indskrift med 
reliefversaler. Korsenderne har form af tredob-
belte liljer, og fra korsskæringen udgår mindre 
liljeornamenter; et tilsvarende ornament findes 
nederst på korsstammen.43 På tværarmens bag-
side er indskrift: »Fred med dit Støv«. Sortmalet. 
I lapidariet.
 7) (Fig. 15), antagelig midten af 1800-tallet, 
»Skibstømrer (…) Larsens Familie gravsted«.

Fig. 14. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1847, over køb-
mand Erik Nyborg (†1847), og georgine Nyborg 
(†1886) (s. 1288). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 
Churchyard monument no. 5, c. 1847, to shopkeeper Erik 
Nyborg (†1847 ), and Georgine Nyborg (†1886 ).

Fig. 15-16. 15. Kirkegårdsmonument nr. 7, antagelig midten af 1800-tallet, over skibstømrer Larsen og familie (s. 
1288). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 16. Kirkegårdsmonument nr. 8, antagelig midten af 1800-tallet, over ukendt 
(s. 1289). Foto rikke Ilsted Kristiansen 2015. – 15. Churchyard monument no. 7, presumably mid-19th century, to ship’s 
carpenter Larsen and family. 16. Churchyard monument no. 8, presumably mid-19th century, to unknown deceased.
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 Kors af støbejern på tilsvarende postament, 
111×46 cm. Indskrift med reliefversaler. Korset 
er overalt smykket med valmuer. Postamentet har 
på forsiden indskrift (personalia), på bagsiden re-
lief af Dødens genius samt tre metaer, svarende 
til nr. 3. På siderne er spor efter forsvundne or-
namenter. Sortmalet. I lapidariet.
 10) (Fig. 19), o. 1851, over J. C. Høybye, *18. 
aug. 1809, †9. marts 1851, og M. C. Høybye, *12. 
jan. 1842, †4. marts 1845.
 Kors af støbejern, svarende til nr. 6, dog uden 
indskrift på bagsiden. I lapidariet. 
 11) (Jf. fig. 17), o. 1857, over Maria gomard, f. 
Hergett, †1. april 1857, samt tre forudgangne børn.
 Kors af støbejern, svarende til nr. 6, dog uden 
indskrift på bagsiden. I lapidariet.
 12) (Jf. fig. 17), o. 1861, over »vor kiære ufor-
glemmelige Fader« Lars Peder Lund, sømand, *6. 
juli 1795, †1. sept. 1861.

 Monument af støbejern, 81,5×45,5 cm, i form 
af en tværoval plade hvorpå svage spor af indskrift, 
malet med hvid fraktur, opsat på en stang med 
flad midtknop og understøttet af spiraloprullede 
volutter. Monumentet krones af et georgs kors. 
Sortmalet. I lapidariet.
 8) (Fig. 16), antagelig midten af 1800-tallet, 
over ukendt.
 Monument af støbejern, 102×47,5 cm, be-
slægtet med nr. 7. En tværoval plade, hvis på-
malede indskrift er helt udslettet, opsat på en 
stang med flad midtknop mellem to kugleled 
og understøttet af to spiraler, der sammen med 
stangen er fastgjort til en tobenet fod. Over pla-
den er en takket krone, dannet af to krydslagte 
bøjler. Sortmalet. I lapidariet.
 9) (Fig. 18), antagelig midten af 1800-tallet, 
over S. F. Høyberg, J. C. Nyholm, C. Nyholm, F. 
W. Nyholm, r. H. Nyholm og L. J. Nyholm.

Fig. 17. Kirkegårdsmonument nr. 11, 12 og 6, over Maria gomard (†1857), sømand Lars Peder Lund (†1861) og 
Johanne C. Lund (†1848), (s. 1288-89). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument nos.11, 12 and 6, to 
Maria Gomard (†1857 ), seaman Lars Peder Lund (†1861 ) and Johanne C. Lund (†1848 ).
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fremgår, at stenen rejstes af 4. infanteriregiments 
8. kompagnis underofficerer og menige.
 Natursten af grå granit, 66×58 cm. Indskrift 
med fordybet antikva. Forsiden er afrettet og har 
foroven et lille, fordybet kors. I lapidariet.
 14) (Fig. 21), o. 1864, over Tevis August Jen-
sen, *4. sept. 1837, postfuldmægtig, løjtnant ved 
5. inf(anteri)regiment, †6. april 1864 ved Dybbøl. 
»Dette minde sattes af hans mange venner«.
 Tavle af hvidt marmor, 59×45 cm. Indskrift 
med fordybede versaler, udfyldt med sort. I lapi-
dariet.
 15) (Fig. 23), antagelig 1800-tallets sidste tred-
jedel, over ukendt »r. S(…)«.

 Kors af støbejern, svarende til nr. 6. I lapida-
riet.
 13) (Fig. 20), o. 1864, over Frants Ludvig Vins-
løv, pr(emier)l(øj)tn(ant), kompagnik(om)m(an)
d(ant) ved 4. inf(anteri)reg(iment), *4. aug. 1831, 
†17. marts 1864 ved Dybbøl. Af indskriften 

Fig. 18. Kirkegårdsmonument nr. 9, formentlig midten 
af 1800-tallet, over S. F. Høyberg, J. C. Nyholm, C. 
Nyholm, F. W. Nyholm, r. H. Nyholm og L. J. Nyholm 
(s. 1289). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard 
monument no. 9, presumably mid-19th century, to S. F. 
Høybye, J. C. Nyholm, C. Nyholm, F. W. Nyholm, R. H. 
Nyholm and L. J. Nyholm.

Fig. 19. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1851, over J. C. 
Høybye (†1851), og M. C. Høybye (†1845) (s. 1289). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument 
no. 10, c. 1851, to  J. C. Høybye (†1851 ), and M. C. 
Høybye (†1845 ). 
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 grotte af grå sandsten med tavle og kors af 
hvidt marmor samt medaljon af biskuit, ca. 127 
cm høj. Indskriften med fordybede versaler er 
næsten helt udvisket. grotten og den tilhørende 
sokkel er dekoreret med efeu. I grottens forside 
er indfældet en fladbuet tavle og derover en me-
daljon med motiv af Natten efter Thorvaldsen. 
Monumentet krones at et kors. Det står på kirke-
gårdens nordvestlige del.
 16) (Fig. 22), antagelig 1800-tallets sidste tred-
jedel, over Christen »Luun«(?), * (…) juli 17(…), 
† (…) juli 18(…).
 grotte af grå sandsten med tavle af hvidt mar-
mor, 70×70 cm. Indskrift med fordybede versa-
ler (næsten udvisket). grotten og den tilhørende 
sokkel er prydet med efeu. I forsiden er indfældet 
en fladbuet tavle; øverst er spor efter et nedfældet 
†ornament, formentlig et kors (jf. nr. 15). På kir-
kegårdens nordvestlige del.

Fig. 20-21. 20. Kirkegårdsmonument nr. 13, o. 1864, over premierløjtnant Frants Ludvig Vinsløv (†1864) (s. 1290). 
21. Kirkegårdsmonument nr. 14, o. 1864, over postfuldmægtig, løjtnant ved 5. infanteriregiment, Tevis August 
Jensen (†1864) (s. 1290). Foto Arnold Mikkelsen 2014.– 20. Churchyard monument no. 13, c. 1864, to First Lieutenant 
Frants Ludvig Vinsløv (†1864 ). 21. Churchyard monument no. 14, c. 1864, to post office manager, Lieutenant in 5th Infantry 
Regiment, Tevis August Jensen (†1864 ).

Fig. 22. Kirkegårdsmonument nr. 16, antagelig 1800- 
tallets sidste tredjedel, over Christen Luun(?) (s. 1291). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument 
no. 16, presumably last third of 19th century, to Christen 
Luun(?).
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 17) (Fig. 24), o. 1888, over Peter Knudsen, por-
tør, *5. juni 1828, †22. april 1888. Af indskriften 
fremgår, at monumentet er rejst af afdødes med-
arbejdere.
 grotte af grå sandsten med indfældet tavle af 
hvidt marmor og medaljon af biskuit, 92×55 cm. 
Indskrift med fordybet antikva, udfyldt med sort. 
grotten og en tilhørende sokkel er dekoreret 
med egeløv; over den fladbuede tavle er en me-
daljon i form af et lille Kristushoved. Monumen-
tet står på kirkegårdens nordøstlige del.
 18) (Fig. 25), antagelig 1800-tallets slutning, 
over Poul Poulsen, forpagter, og familie.
 Himmelport af hvidt marmor med indfældet 
medaljon af biskuit, 83×48 cm. Indskrift med 
fordybet antikva; over indskriften er en medaljon 

Fig. 24-25. 24. Kirkegårdsmonument nr. 17, o. 1888, over portør Peter Knudsen (†1888) (s. 1292). 25. Kirkegårds-
monument nr. 18, antagelig 1800-tallets slutning, over forpagter Poul Poulsen og familie (s. 1292). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – 24. Churchyard monument no. 17, c. 1888, to porter Peter Knudsen (†1888 ). 25. Churchyard monu-
ment no. 18, presumably end of 19th century, to tenant farmer Poul Poulsen and family. 

Fig. 23. Kirkegårdsmonument nr. 15, antagelig 1800- 
tallets sidste tredjedel, over ukendt (s. 1290). Foto 
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 15, 
presumably last third of 19th century, to unknown deceased. 
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et højt postament hvorpå indskrift. Monumentet 
står på kirkegårdens nordlige del. 
 20) (Fig. 27), o. 1990, over August Colding, 
arkitekt, *7. maj 1874, †13. sept. 1941, og Polly 
Colding, f. Løftager, *13. jan. 1877, †17. okt. 1956.
 Monument af poleret rød (stele) og grå (po-
stament) granit samt hvidt marmor (medaljon), 
153×40 cm. Stelen, hvorpå indskrift med fordy-
bede versaler, er opsat på et postament i to af-
sæt. Over indskriften er en påsat medaljon med 
en brudt, jonisk søjle. Monumentet er en kopi af 
det oprindelige monument, der var udført af rød 
sandsten.45 Det er opstillet centralt på kirkegården.

med motiv af Dagen efter Thorvaldsen, indram-
met af udhuggede, krydslagte grene, delvis ud-
fyldt med sort. Monumentet står på kirkegårdens 
nordøstlige del.
 19) (Fig. 26), o. 1951, over Enevold Slot, vice-
skoleinspektør, *25. dec. 1878, †12. april 1951, og 
Ingrid Slot, malerinde, *10. jan. 1888, †11. maj 
1978. Monumentet er udført af afdødes søn, bil-
ledhugger gunnar Slot (jf. s. 1281).44

 Monument af lys kunstsandsten, 157×65 cm. 
Indskrift med påsatte versaler af bronze. En skulp-
tur af Den gode Hyrde, vist som en knælen-
de mandsfigur med et lam i favnen, placeret på 

Fig. 26-27. 26. Kirkegårdsmonument nr. 19, o. 1951, over viceskoleinspektør Enevold Slot (†1951), og malerinde 
Ingrid Slot (†1978) (s. 1293). 27. Kirkegårdsmonument nr. 20, o. 1990, over arkitekt August Colding (†1941) og 
Polly Colding (†1956) (s. 1293). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 26. Churchyard monument no. 19, c. 1951, to deputy 
headmaster Enevold Slot (†1951 ), and painter Ingrid Slot (†1978 ). 27. Churchyard monument no. 20, c. 1990, to architect 
August Colding (†1941 ) and Polly Colding (†1956 ).
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Nyborg d. 5. juni 1874«; endvidere et hædrende 
vers:

»Hans daad skal staa tegnet i mindets bog
saalænge vi eie vort eget sprog

for Danmark sit liv han gav
sit løfte har han holdt den tapre landsoldat«.

Monumentet er placeret på en pyramideformet 
stensætning omgivet af græs og hegnet af bøge-
hæk. 1897 blev det istandsat af stenhugger Ehrich 
med rensning og udfugning samt forgyldning af 
248 bogstaver.26

 Fællesmonument over faldne i de slesvigske krige 
1848-50 og 1864 (fig. 28), 1874, udført af bil-
ledhugger Aksel Hansen, København,46 rejst af de 
danske våbenbrødres afdeling i Nyborg 5. juni 
1874.
 Obelisk, samlet af fire dele, på sokkel i fire af-
sæt; alt af rød sandsten. Monumentet hviler på et 
postament af grå granit. Indskrift på obeliskens to 
midterste led med fordybede, sortmalede versa-
ler: »Minde over kammerater som ofrede livet for 
fædrelandet i aarene 1848, 1849, 1850 og 1864. 
rei(…) af de danske vaabenbrødres afdeling i 

Fig. 28. Fællesmonument over faldne i de slesvigske krige, udført af billedhugger Aksel Hansen og rejst af de danske 
våbenbrødres afdeling i Nyborg 1874 (s. 1294). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Collective monument to fallen in the 
Schleswig wars.
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NybOrg ASSISTENSKIrKEgårD

I begyndelsen af 1900-tallet var der mangel på 
gravsteder på Nyborg Kirkegård, og efter et for-
gæves forsøg på at dræne voldgravspartiet fandt 
man det ‘absolut nødvendigt’ at etablere endnu 
en kirkegård.25 1923 erhvervedes 8 hektar jord 
ved Odense Landevej fra stamhuset Juelsberg, og 
1924-25 blev en tredjedel af arealet anlagt som 
kirkegård, mens de øvrige to tredjedele blev ud-
lejet til landbrug.19 Den nye kirkegård blev indvi-
et 11. jan. 1928 under navnet Nyborg Assistenskir-
kegård (også kaldet Nye Kirkegård). En mindesten 
ved hovedindgangen markerer indvielsen.
 Kirkegården ligger langs Vestergade, lige over 
for Nyborg Sygehus. Den afgrænses mod nord af 
Sprotoften, mod øst og syd af plantage og gart-
neri. Arealet udgør 35.000 m2.
 Den første begravelse på kirkegården fandt sted 
11. jan. 1928.47 1998 blev den østlige halvdel lagt 
om til parkkirkegård; beplantningen her omfatter en 
række ældre søjleelme mod øst og stynede linde-
træer mod vest, suppleret med røn, birk og tjørn.

Fig. 29. Hovedindgangen til Nyborg Assistenskirkegård, tegnet af Aug. Colding (s. 1296). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Main entrance to Nyborg Auxiliary Churchyard.

Fig. 30. Fodgængerlåge til Nyborg Assistenskirkegård 
(s. 1296). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pedestrian 
gate to Nyborg Auxiliary Churchyard.
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 Bygninger på kirkegården. Ved kirkegårdens 
nordøstre hjørne, delvis adskilt fra kirkegården 
med et plankeværk, er en bygning med facilite-
ter til gravere m.m. bygningen er opført 1954 
af røde teglsten og har tegltag. I dens vestre gavl, 
med indgang direkte fra kirkegården, er toiletter 
til kirkegårdens gæster. Uden for plankeværket er 
et maskinhus, opført 1990, samt to drivhuse.

KIrKEgårDSMONUMENTEr

1) (Fig. 32), o. 1943, over C. L. Wesenberg, kap-
tajn af 20. bataljon, *20. juli 1895, »falden ved 
Nyborg« 29. aug. 1943.49 Af indskriften fremgår, 
at stenen blev rejst af Nyborg by.
 bauta af grå granit, 160×94 cm. Indskrift med 
fordybede versaler, udfyldt med brunt. Opstillet 
på kirkegårdens sydvestlige del.

Fig. 31. Plan over Nyborg Assistenskirkegård, målt og tegnet af Niels Junggreen Have 1996, revideret 2003 samt 
2009. 1:1500. I Nyborg Kirkegårdskontor. – Plan of Nyborg Auxiliary Churchyard. 

 Hegn og indgange. Langs Vestergade er kirkegår-
den omgivet af et stendige med bøgehæk på top-
pen. Mod nord og øst er der trådhegn samt hække 
af tjørn og lind, mod syd er der grønmalet plan-
keværk. Hovedindgangen fra Vestergade (fig. 29) 
er udført efter tegning af arkitekt Aug. Colding 
og fremtræder som en muret portal med spids-
buet køreport, flankeret af to rundbuede fodgæn-
gerlåger.48 Den hvidkalkede portal er tækket med 
røde tegl og har over køreporten et relief af et ti-
meglas, fremhævet med mørkegrå farve. Lågerne 
er af sortmalet støbejern. Fra Vestergade er der 
desuden adgang gennem en fodgængerlåge i syd 
(fig. 30), udformet som en hvidkalket og tegl-
hængt portal med rundbuet åbning og med en 
låge af sortmalet støbejern. I nordøsthjørnet mod 
plantagen er en kørelåge med to tremmefløje af 
træ, ophængt i cementpiller.
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 Stele af lys kalksten, 98×40 cm, indskrift med 
fordybede versaler. Over indskriften er påsat et 
ornament af bronze; en stjerne med hammer og 
segl. Midt på kirkegården.
 3) (Fig. 34), efter 1945. Fællesmonument for 
30 tyske soldater og seks flygtninge, alle † i maj 
1945.
 Tre liggesten af grå granit, hver måler 92×80 
cm. Indskrift med fordybede versaler hvori spor 
af hvid farve, på den midterste i form af en fælles 
gravskrift på hhv. tysk og dansk, på de to andre 
afdødes personalia. På kirkegårdens nordøstlige 
del.

 2) (Fig. 33), o. 1958, over Johannes Høirup, 
stadsskoleinspektør, æresborger i Nyborg, *2. 
sept. 1877, †30. maj 1958, og Charlotte Høirup, f. 
Aaderup, *10. aug. 1882, †9. okt. 1944.
 Liggesten af rød, poleret granit, 72×109 cm. 
Indskrift med påsatte bronzeversaler. Over stenen 
står et kors af egetræ, 156×74,5 cm. På kirkegår-
dens sydvestlige del.
 Enkelt- og fællesmonumenter over ofre fra Anden 
Verdenskrig. 1) O. 1939, for tyske soldater, der om-
kom ved et skibsforlis.
 Fem kors af grå granit, 60×42 cm, med ind-
skrift med fordybede versaler, udfyldt med hvidt. 
På kirkegårdens vestlige del.
 2) O. 1945, over brusnin Trofim, †15. april 
1945, »fra det sovjetiske fædreland«.

Fig. 32. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1943, over kap-
tajn af 20. bataljon C. L. Wesenberg (†1943) (s. 1296). 
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument 
no. 1, c. 1943, to Captain of 20th Battalion C. L. Wesen-
berg (†1943 ).

Fig. 33. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1958, over stads-
skoleinspektør Johannes Høirup (†1958), og Charlotte 
Høirup (†1944) (s. 1297. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 
– Churchyard monument no. 2, c. 1958, to city inspector of 
schools Johannes Høirup (†1958 ), and Charlotte Høirup 
(†1944 ).
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Fig. 34. Fællesmonument nr. 3, efter 1945, for 30 tyske soldater og seks flygtninge (†1945) (s. 1297). Foto Arnold 
Mikkelsen 2014. – Collective monument no. 3, after 1945, to 30 German soldiers and six refugees (†1945 ).

Fig. 35. Fællesmonument nr. 5, efter 1945, over tyske militærpersoner og flygtninge (s. 1299). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Collective monument no. 5, after 1945, to German military personnel and refugees.
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KILDEr Og HENVISNINgEr

Arkivalier. Landsarkivet for Fyn (LAFyn). Fyns Stifts-
øvrighedsarkiv: Nyborg Kirkes regnskaber 1809-1901 
(Stiftsøvr.ark. rgsk.). Kirkeinspektionsarkivet: Nyborg 
Kirkes regnskaber 1654-1910 (Kirkeinsp.ark. rgsk.). – 
bilag til kirkeregnskaber 1748-62, 1789-1811 (Kirke-
insp.ark. bilag). – Indkomne breve 1830-38 (Kirkeinsp.
ark. Indk. breve). – Kirkeprotokol 1862-1910 (Kirkeinsp.
ark. Kirkeprot.). Pastoratsarkivet: Embedsbog 1650-54. 
– Kirkeprotokol for Hjulby Kirke 1871-1959 (Pasto-
ratsark. Kirkeprot.). Menighedsrådsarkivet: Kirkeregn-
skabsbog 1911-45 (Menighedsrådsark. rgsk.). – Sager 
vedrørende kirkegårdene og bygninger på kirkegårdene 
1909-68 (Menighedsrådsark. Sager vedr. kirkegårdene).
 Nyborg Lokalhistoriske Arkiv (NLA). F. E. Crones 
Samlinger til Nyborgs Historie. A. Afdeling 1-11. b. Afde-
ling 12-30. C. Afdeling 31-50. register og Aarbog 
(Crone, Samlinger). 

Tegninger. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv (NLA). 
Indgangsparti til Nyborg Kirkegård, usigneret, 1831. 
– Indgangsparti til Nyborg Assistenskirkegård ved Aug. 
Colding 1924.
 Nyborg Kirkegårdskontor. Plan af kirkegård, 1800- 
tallets slutning. – Planer af kirkegårde ved Niels Jung-
green Have 1996, rev. 2003 og 2009.

 4) (Fig. 36), efter 1945, over 11 Common-
wealth-soldater.50

 11 steler eller »headstones«51 af hvid kalksten, 
85×38 cm, med engelsk indskrift med fordybede 
versaler. Opstillet nær hovedindgangen.
 5) (Fig. 35), efter 1945, over tyske militærper-
soner og flygtninge.
 36 kors af grå granit, 75×41 cm, med indskrift 
med fordybede versaler, udfyldt med hvidt.52 
Opstillet i to rækker på kirkegårdens nordlige del.
 6) (Fig. 37), 1947. Fællesmonument for søfolk 
omkommet under Anden Verdenskrig, rejst af 
Nyborg by og Havn 1947.53

 bauta af grå granit, ca. 150×125 cm, placeret på 
en halvcirkulær stensætning, der bagtil er dannet 
af natursten, fortil er muret af tilhuggede kvadre, 
hvorpå indskrift med reliefversaler i forsænkede 
bånd. Indskriften afsluttes af et vers: »Evig fred 
med dem som havet gav/ dræbt og kvæstet – en 
barmhjertig grav/ hil jer hver som vej paa havet 
drog/ værdige vort Dannebrog«. Endvidere er 
udhugget konturerne af et anker. Opstillet nær 
hovedindgangen.

Fig. 36. Fællesmonument nr. 4, efter 1945, over 11 Commonwealth-soldater (s. 1299). Foto Arnold Mikkelsen 
2014. – Collective monument no. 4, after 1945, to 11 Commonwealth soldiers.
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turen, således Henning Henningsen, Nyborg da voldene 
stod, Nyborg 1981, 30; endvidere som en mulighed i 
Petersen og Risskov Sørensen 17 f.
2 Crone, Samlinger C, 406.
3 »Præsten Christiern bruns Optegnelser især fra Aarene 
1572 til 1591«, Holger Fr. rørdam (udg.), FySaml 7, 
1878, 288.
4 PræsteindbWorm 134.
5 LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1650-64.
6 Ifølge Crone, Samlinger C, 408, blev kirkegården som 
erstatning for det afgivne areal udvidet med et lille 
stykke jord, der lå ‘nord for dens nordvestlige hjørne’.
7 HofmFund V, 445.
8 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
9 1738 solgte toldinspektør Jørgen bruuns enke, Anna 
Margaretha Friis, et stykke jord i Humlevænget på 
1 skæppe land til kirken til udvidelse af kirkegården; 
Crone, Samlinger b, 366 og C, 408. 1644 betalte kirken 
6 rigsdaler til enken for et stykke jord, som blev ind-
hegnet til kirkegården. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
10 rA. DaKanc. H17. brevbøger 1800-47 (26. juli 
1806).

Litteratur. F. Crone, »begravede paa Nyborg Kirke-
gaarde«, PersHistT 2, 2, 1887, 46-61 (Crone, Begravede). 
– Linda Petersen og Kurt risskov Sørensen, Den smuk-
kest anlagte Kirkegaard. Gravkultur i Nyborg gennem 200 
år, Svendborg 2013 (Petersen og Risskov Sørensen).

redaktion ved rikke Ilsted Kristiansen med bidrag 
af Kirstin Eliasen (bygninger på kirkegårdene) og Ole 
beuchert Olesen (orgler). Arkivalielæsning ved Line 
bonde, Stine Sif Smidt og Trine Vogelius m.fl. Over-
sættelse til engelsk ved James Manley. Korrektur ved 
Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet juni 2015.

NOTEr

1 Angivelig som en pestkirkegård efter en kongelig 
befaling, jf. Crone, Samlinger C, 405 f. Den pågældende 
forordning har ikke kunnet lokaliseres. årstallet 1537 
som året for kirkegårdens grundlæggelse nævnes også 
i Trap (fra og med 3. udg.) og gentages i dele af littera-

Fig. 37. Fællesmonument nr. 6, 1947, for søfolk omkommet under Anden Verdenskrig (s. 1299). Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Collective monument no. 6, after 1947, to seamen  fallen in World War II. 
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32 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Stiftsøvr.ark. rgsk.; Cro-
ne, Samlinger C, 412.
33 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Kirkeprot.; Stiftsøvr.ark. 
rgsk.
34 Det kan ikke afgøres, hvorvidt denne disposition er 
oprindelig, eller om den er resultat af en ombygning 
1913-14, jf. LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Menigheds-
rådsark. rgsk.
35 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.; 
Menighedsrådsark. rgsk.
36 registerskiltet bærer fortsat betegnelsen »Doublette 
2'«.
37 Oplysninger vedr. orglets dispositioner er meddelt af 
organist Claus Tolstrup.
38 Under Vor Frue Kirkes restaurering 1971-72 havde 
harmoniet gjort tjeneste i menighedshjemmet, der 
benyttedes som kirkesal. Knud Hornbeck, Knud Hau-
gaard, Jens Christian Hedegaard Kristiansen og Axel 
rechnagel, Træk af Nyborg Vor Frue Kirkes historie 
1388-1988, Nyborg 1988, 65-81.
39 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Menighedsrådsark. rgsk. 
Arkitekten har på sydmuren nær østhjørnet signeret 
bygningen med en indskrift: »Colding«, sml. s. 868 
med note 133.
40 LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirkegårdene.
41 Crone, Begravede 58.
42 Faye, Støbejernskors nr. 288.
43 Faye, Støbejernskors nr. 149.
44 Trap 5. udg., 13, 606.
45 Petersen og Risskov Sørensen 74.
46 Petersen og Risskov Sørensen 82.
47 Vore Kirkegårde 1928-29.
48 Jf. også Vore Kirkegårde 1931-32.
49 Ved angrebet på Hotel Nyborg Strand, jf. s. 1321.
50 Anders bjørnvad, Krigens Monumenter 1940-1945, 
Odense 1999, 348; samme, Faldne allierede flyvere 1939-
45, Viborg 1995, 126.
51 Jf. s. 504 og DK Odense 7114 og 2633.
52 bjørnvad, Krigens Monumenter (note 50) 348.
53 bjørnvad, Krigens Monumenter (note 50) 346.

11 Crone, Samlinger C, 409 f. Jf. også Petersen og Risskov 
Sørensen 18 (figuren).
12 Crone, Samlinger C, 410.
13 Jf. også bjørn Westerbeek Dahl, Vor Kongelige Fæst-
ning Nyborg, Kolding 1995, 122, 137 og 154.
14 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stiftsøvr.ark. rgsk. 
Jf. også Petersen og Risskov Sørensen 24 (figuren).
15 Jf. kort i Trap 2. udg., IV.
16 Crone, Samlinger C, 412 f., der også anfører, at der 
1879-80 ved planering af den del af jordstykket, der 
strakte sig fra mindestøtten for de faldne i de slesvigske 
krige og hen mod Vestergade, fandtes mange skelet-
ter, stykker af kister samt håndtag og beslag af jern, 
‘henhørende fra den allerældste (…) kirkegård, som 
kongen 1665 befalede afbrudt’.
17 Udvidelsen skete ved køb af et stykke af det tidligere 
vægterhus’ grund. LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.
18 Crone, Samlinger C, 413; LAFyn. Pastoratsark. Kirke-
prot.
19 LAFyn. Menighedsrådsark. rgsk.
20 NM; Petersen og Risskov Sørensen 80.
21 Crone, Samlinger C, 411.
22 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Crone, Samlinger C, 409.
23 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Stiftsøvr.ark. rgsk. 
24 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Stiftsøvr.ark. rgsk.; 
Pastoratsark. Kirkeprot.
25 LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.
26 LAFyn. Stiftsøvr.ark. rgsk.
27 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; bilag.
28 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk; bilag; Crone, Samlinger 
C, 408.
29 Crone, Samlinger C, 412; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kir-
keprot.; Stiftsøvr.ark. rgsk.
30 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Stiftsøvr.ark. rgsk. Af 
forsvarshensyn måtte der ikke opføres stengærder eller 
mure, ligesom der ikke måtte rejses monumenter af 
sten, jf. Henningsen (note 1) 48; Westerbeek Dahl (note 
13) 122; Petersen og Risskov Sørensen 19.
31 LAFyn. Kirkeinsp.ark. rgsk.; Indk. breve; Stiftsøvr.ark. 
rgsk.
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of the existing churchyard was purchased. In the 
course of the century the churchyard was ex-
tended southward in stages with land from the 
fortress glacis. The area now amounts to 30,000 
m2. In 1872 a mortuary chapel (fig. 8) was built by 
the architect V. Tvede, and in 1900 a sexton’s lodge 
(fig. 9) was built by the architect Aug. Colding. In 
the churchyard there is a collective monument to 
the fallen in the Schleswig wars of 1848-50 and 
1864 (fig. 28)
 Nyborg Assistenskirkegård was consecrated in 
1928. It was laid out on land that was pur-
chased in 1923 from the Juelsberg estate; the area 
amounts to 35,000 m2. In the churchyard there 
are individual and collective monuments to victims 
of World War II (figs. 32 og 34-37).

Nyborg’s two churchyards are both in the north-
ern part of the city. 
 Nyborg Churchyard was consecrated in 1818, 
but has functioned as a churchyard at least since 
the 1600s, when there was a †chapel at the site 
(p. 1317). It can probably be traced back at least 
to the 1500s, possibly as far back as the 1200s 
(cf. p. 1303). In the 1600s and 1700s it is called 
among other things “the churchyard outside the 
city”, “the new churchyard” and “the abandoned 
churchyard” in connection with burials or repairs 
of the fencing, which was maintained through-
out the whole period. In 1806 a true auxiliary 
cemetery outside the city was planned to relieve 
the †churchyard around the church (cf. p. 845), 
and in 1816 a piece of the Fortress’s land south 


