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hjørner udgår svagt slyngede gange, der mødes i 
midten omkring en rondel dannet af otte linde-
træer. De omgiver et dobbeltmonument (nr. 16a-
b) fra 1848 over to druknede, kongelige embeds-
mænd. Af øvrige træer bemærkes to store ege i 
det sydøstre hjørne samt to atlascedre.
 Hovedindgangen er i nordøst for enden af en 
gammel lindeallé, der langs Sluttergyden oprin-
delig har forbundet byen og kirkegården, men 
som i nyeste tid er overskåret af den nyanlagte 
Vestre Allé. Indgangen er en køreport fra 18724 
med sandstensafdækkede, murede og hvidtede 
piller, som lukkes af smedejernsgitre endende i 
små ‘treforke’. Der er nyere indgange med fløje 
af jerngitre i de øvrige tre hjørner.
 Kancelliets påbud om udflytning af købstæder-
nes kirkegårde udstedtes 22. febr. 1805, og allerede 

Kirkegården vest for købstadens gamle kerne er 
anlagt 1806-07 som en udenbys begravelsesplads 
til afløsning af den tidligere †kirkegård omkring 
kirken (s. 1533). Den blev anlagt på åben mark, 
men i løbet af 1900-tallet har bebyggelsen bredt 
sig, og i dag omgives kirkegården af Statene i nord 
og Vråvejen i syd. Kirkegården er udvidet 18181 
og formentlig igen 1858.2 Siden har den udgjort 
en uregelmæssig firkant med den korteste side i 
syd (fig. 2). Disponeringen og gravstedernes nu-
værende indretning skyldes i hovedsagen en re-
gulering ved havearkitekt Johannes Tholle 1939 
(se ndf.).
 Hegnene består af avnbøgehække, der har afløst 
høje hække af tjørn. På indersiden løber en gru-
set gang, hvorefter der følger en randbeplantning 
af store fuldkronede lindetræer.3 Fra kirkegårdens 
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Fig. 1. Kirkegården set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The cemetery seen from the south east. 
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men 13. juni 1809 noteres det, at amtsforvalter 
Hennings frue var blevet begravet på ‘den nye ud-
videde kirkegård’.1

 1810 fremgår det af udkastet til et kirkegårds-
reglement, at den nye kirkegård ved to krydsende 
rækker af træer var delt i fire afsnit (eller ‘kvarte-
rer’, jf. fig. 2), hvoraf nr. 1 skulle tages i brug først. 
Hver ‘grav’ (gravsted) skulle mindst udgøre 5×4 
alen (ca. 3×2,5 m).5 Allerede 1818 fik byen til-
ladelse til at udvide kirkegården. Forinden havde 
en lodsejer, Rasmus Jepsen, tilbudt et areal vest 
for kirkegården til en angivet pris samt retten til 
et familiegravsted på det nye jordstykke.5 1829 

1806 betaltes for opmåling af arealet til en ny kir-
kegård og for indhegning, planering og beplant-
ning.1 Nogle borgere protesterede mod anlæg-
gelsen af en ‘assistenskirkegård’ i bymarken, men 
klagen blev afvist af biskoppen. Samme efterår var 
området blevet indgrøftet, og ‘byens ungdom’ blev 
forbudt at løbe og springe på diget, ligesom der 
var forbud mod at anbringe møddinger med vi-
dere ved vejen ud til kirkegården.5 I foråret 1807 
udliciterede man arbejdet med en †indgangsport: 
Den skulle have murede piller, og tremmefløjene 
af træ skulle tilsammen udgøre ‘en nedhængende, 
oval halvbue’.5 Datoen for indvielsen kendes ikke, 

Fig. 2. Kort over kirkegården, målt og tegnet af Lars Faartoft 2015. 1:1.000. I 
kirkens arkiv. – Map of cemetery.
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kirkegården blevet ‘forskønnet’ bl.a. ved opsæt-
ning af otte blåmalede bænke.1 Endnu en bænk 
blev 1828 opstillet på ‘forhøjningen’ inden for 
porten,6 vel sagtens en lille kunstig udsigtshøj, 
hvorfra man kunne betragte byen og havet. – J. 
R. Hübertz fortæller 1834, at byen ikke havde en 
ligvogn, men at ligene blev båret til graven. Lig-

betaltes for hugningen af ‘nummersten’ til gra-
vene6 og igen 1851 for 50 fliser til nummersten.7

 Med træer og klippede tjørnehække antog 
stedet med tiden karakter af en lille park. Alléen 
mellem byen og kirkegården blev 1814 beplantet 
med 140 lindetræer,1 og 1826 indkøbtes sammen 
med Rise Kirke i alt 320 sølvpopler.6 1819 var 

Fig. 3. Hovedindgang fra 1872 set fra lindealléen (s. 1627). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Main entrance from 1872 seen from the avenue of limes.
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galvaniseret stål. De fleste synes opstillet i sidste 
halvdel af 1800-tallet, nogle er ældre og andre fra 
begyndelsen af 1900-tallet. Ved reguleringen 1939 
var der ifølge Johannes Tholle allerede vedtaget 
et forbud mod brugen af disse ‘gitterværker’, der 
– som kirkegården da var indrettet – generede ad-
gangsforholdene og fordyrede begravelserne, fordi 
gitrene måtte tages ned i forbindelse med jordfæ-
stelse. I stedet ønskede han at fremme hækplant-
ningen. Dog ville det være værdifuldt, om man 
bevarede nogle af de tilbageværende ‘gelændre og 
gitre’, der var vidnesbyrd om gammel kultur og 
af egnshistorisk interesse. De ældste foreslog han 
bevaret på deres oprindelige sted, navnlig gitret og 
gravmælet (nr. 1) for Frederikke Faber, †1814.
 En lille kirkegårdsbygning, formentlig fra o. 1939, 
i kirkegårdens nordvestre hjørne, rummer kon-
tor for graveren, redskabsrum og toilet. Den lave 
bygning, med korte sidefløje, er hvidtet og har 
helvalmet, teglhængt tag.

bærerne var de ‘anseeligste’ borgere, man kunne 
formå til at påtage sig denne opgave, naturlig-
vis afhængigt af den ‘stilling i livet’, som afdøde 
havde haft.8 
 Kirkegårdens nuværende udseende (2016) med 
rationelt placerede gravsteder og brede, fremkom-
melige gange skyldes som nævnt hovedsagelig 
den regulering 1939, der blev foretaget af havearki-
tekt Johannes Tholle.9 I hans øjne havde stedet da 
udviklet sig til en noget vildtvoksende kirkegård, 
upraktisk og uordentlig: Mellem de mange grav-
stedsrækker var gangene kun 50-60 cm brede, og 
de førte ikke ud til hovedgangen; her skulle man 
forinden passere en græsrabat. Tilmed gik gange-
ne ud og ind, alt efter hvordan gravstedsbrugerne 
selv havde placeret deres gravsteder. Der måtte 
indrettes gange af passende bredde og gravsteder-
ne rykkes sammen to og to.10

 Støbejernsgitre ( jf. fig. 4, 22 og 24-25). På kirke-
gården er bevaret 16 gravgitre, heraf et enkelt af 

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1814, over Frederikke Faber (†1814) (s. 1631). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Churchyard monument no. 1, c. 1814, to Frederikke Faber (†1814).
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f. Sva[rer], *1762, †22. nov. 1840. Efter personalia 
et hædrende vers:

»Herrens Fred om Eders Hvilesteder,
Elskede! Som slumrer i Dødens Blund,
Kjærligen vor Sjæl skal mindes Eder

Mindes tro til Livets Afskedstund.
Men vor Graad skal ikke Graven væde,

Thi I vandt, vi Andre tabte kun,
Ei vor Sorg skal mørkne Eders Glæde:
Slumre derfor sødt i Fredens Lund.«

Tavle af hvidt marmor, 88×54 cm; stenen er 
brækket i to dele og et trekantet stykke af højre 
side mangler. Indskriften, med fordybet skrive-
skrift, er anbragt på et skriftfelt med retkantede 
hjørneindsnit på stenens nedre del. Derover er en 
relieffremstilling af et søjlebåret gravkapel med 
segmentgavl, hvorpå med reliefversaler er anført 
ordene: »Troe kierlighed haab«. Mellem søjlerne 
er draperier og i midten hænger en olielampe. 
På et perspektivisk tegnet flisegulv står to guir-
landesmykkede kister med profileret låg, anbragt 
på lave bukke. Under relieffet er indskrift med 
fordybede versaler: »I fred vil vi gaae til hvile 
og sove; du Herre lader os boe tryggelig«. I Ærø 
Museum (inv.nr. 0000x0169).

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1) (Fig. 4), o. 1814, over Frederikke Faber, f. Jør-
gensen, *1772, †1814.
 Grotte af grå kunststen med tavle og kors af 
hvidt marmor, 105×60 cm. Indskrift med fordy-
bede versaler. Grotten og den tilhørende sokkel 
har dekoration af vedbend. I forsiden er indfældet 
en fladbuet tavle med indskrift, og monumentet 
krones af et nedfældet, latinsk kors. Gravstedet 
midt på kirkegården indhegnes af et formentlig 
samtidigt gitter af sortmalet støbejern i nygotisk 
stil.
 *2) (Fig. 5), o. 1818, over Hans Jensen Stryn, 
*1754, †22. maj 1818, og hustru Anna Cathrine, 

Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. *2, o. 1818, over 
Hans Jensen Stryn (†1818) og hustru Anna Cathrine 
(†1840) (s. 1631). I Ærø Museum. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Churchyard monument no. *2, c. 1818, to 
Hans Jensen Stryn (†1818 ) and his wife Anna Cathrine 
(†1840 ).

Fig. 6. Kirkegårdsmonument nr. *3, o. 1819, over Anna 
Cathrina Brandt (†1819) (s. 1632). I Ærø Museum. 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument 
no. *3, c. 1819, to Anna Cathrina Brandt (†1819).
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len er ituslået. Indskrift med fordybede versaler 
(personalia) og skriveskrift (mindeord). Stenen, 
med profileret kant, har indfældet, oval tavle med 
indskrift samt tilsvarende runde ‘knapper’ i hjør-
nerne. På kirkegårdens sydøstlige del.
 *5) (Fig. 8), o. 1825, over Kield (Kjeld) Nielsen, 
*11. sept. 1744, †23. april 1825.
 Tavle af grå sandsten, 45×37 cm. Indskriften, 
med fordybet kursiv, er anbragt i en cirkulær me-
daljon på stenens midte, indrammet af ranker af 
vedbend. I de øvre hjørner er ottetakkede relief-
stjerner og nederst et rektangulært felt med ind-
skrift med fordybet skriveskrift: »Barnlig Kjær-
lighed satte dette Minde. I Qu(arter) No 158«. I 
Ærø Museum (inv.nr. 0000x1630).
 6) (Fig. 9), o. 1827, over Anna Kock, f. Groth, 
*27. okt. 1797, †2. nov. 1827, og Marie Dorthea 
Kock, *22. dec. 1823, †11. maj 1865.
 Grotte af grå kunststen med tavle og kors af 
hvidt marmor, 104×56 cm; korset er afbrækket. 
Indskrift med fordybet antikva. Grotten og den 
tilhørende sokkel har dekoration af vedbend. I 
forsiden er indfældet en fladbuet tavle med ind-

 *3) (Fig. 6), o. 1819, over Anna Cathrina Brandt, 
*1736, †1819. Endvidere gravstedets nummer: 
»No 24«.
 Højoval tavle af grå kunststen, 45×40 cm. Ind-
skriften med fordybet skriveskrift er anbragt på 
et buet bånd, der deler stenen i et øvre og et 
nedre felt, som begge er udsmykket med symbol-
ske billeder, såkaldte emblemer. I det øvre felt ses 
øverst en skybræmme med en rombeformet glo-
rie hvorpå Jahves navn med fordybede, hebraiske 
bogstaver, omgivet af en blomsterlignende roset. 
I højre side er en skyhånd, der holder et bræn-
dende hjerte, og i venstre hjørne ses strålerne fra 
en nedgående sol. I det nedre felt hænger en olie-
lampe med to brændende væger. I Ærø Museum 
(inv.nr. 0000x1626).
 4) (Fig. 7), o. 1822, over Ioachime ( Joachime) 
Ludovica Møller, *24. aug. 1764, †18. marts 1822.
 Liggesten af rødlig sandsten med tavle og hjør-
neornamenter af hvidt marmor, 79×59 cm; tav-

Fig. 7. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1822, over Joa-
chime Ludovica Møller (†1822) (s. 1632). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 4, c. 1822, 
to Joachime Ludovica Møller (†1822).

Fig. 8. Kirkegårdsmonument nr. *5, o. 1825, over 
Kjeld Nielsen (†1825) (s. 1632). I Ærø Museum. Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. *5, 
c. 1825, to Kjeld Nielsen (†1825).
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 9) (Fig. 12), o. 1835, over »den værdige ol-
ding« Christian August Møller, justitsråd og fy-
sikus, *18. jan. 1759 i Huslar, †21. aug. 1835 i 
København, »han var levende som læge på Ærøe 
i den lange række af 44 aar«. Under personalia er 
mindeord: »Fred med dit Støv du Gode/ Du var 
afholdt/ Du bliver savnet/ og velsignet«.
 Liggesten af rødlig sandsten med tavle og hjør-
neornamenter af hvidt marmor, 79×59 cm, sva-
rende til nr. 4. 
 10) (Fig. 13), o. 1840, »Minde om Jomfrue« 
Else Maria Kock, *23. aug. 1802, †27. juni 1840. 
Efter personalia et vers:

»Som en Frelser vinker Døden
Dig til Gravens stille Fred

Thi paa Mørket følger Morgenrøden
Til en salig Evighed

Jorden gav dig Sygdom, Sorg og Møie
Varig Glæde boe kun i det Høie.«

Tavle af hvidt marmor, 72×43 cm, indskrift med 
fordybet skriveskrift. Over indskriften er et for-
sænket, firkantet felt med relief af en svævende 
engel med foldede hænder. Under indskriften 

skrift, og over den er spor af et indfældet †orna-
ment i form af et håndtryk. Monumentet kro-
nes af et latinsk kors med en fordybet, ottetakket 
stjerne i korsskæringen, nedfældet i en krans af 
egeløv. I kirkegårdens sydøsthjørne.
 7) (Fig. 10), o. 1828, over Birthe Sophie Brandt, 
†1828, 66 år gammel.
 Oval tavle af rødlig sandsten, ca. 50×38 cm. 
Indskrift med fordybet skriveskrift, derunder er 
det oprindelige gravsteds placering anført: »1 
Qu(arter) No 247«. I lapidarium i kirkegårdens 
sydvesthjørne.
 8) (Fig. 11), o. 1828, over Phillip M. Kock, †24. 
nov. 1828, 27 år gammel.
 Tavle af grå sandsten, 45×45 cm, indskrift med 
fordybet skriveskrift hvorunder det oprindelige 
gravstedsnummer: »1 No 266«. I lapidarium i 
sydvesthjørnet.

Fig. 9. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1827, over Anna 
Kock (†1827) og Marie Dorthea Kock (†1865) (s. 
1632). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard mo-
nument nr. 6, c. 1827, to Anna Kock (†1827) and Ma rie 
Dorthea Kock (†1865).

Fig. 10. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1828, over 
Birthe Sophie Brandt (†1828) (s. 1633). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 7, c. 1828, 
to Birthe Sophie Brandt (†1828).
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rundbuet tavle hvorpå indskrift. Opsat ved hæk-
ken langs kirkegårdens nordside.
 *13) (Fig. 16), o. 1845, over Jobst Gottfr(ied) 
Røhling, *4. juni 1779 i Rendsborg, †11. marts 
1845. Efter personalia et hædrende vers:

»Tro du har virket for Dine, og gavnet
Dem Alle med elskende Sind;
Begrædt og smertelig savnet

Gik du til det Evige ind
Men hvad end Døden har skildt for en Tid,

Forener den atter engang, saa blid!«

Tavle af hvidt marmor, 58×43 cm. Indskrift med 
fordybet skriveskrift. Over indskriften er et for-
sænket, rektangulært felt med en tværoval medal-
jon med relief af et håndtryk, flankeret af palme-
kviste (tv.) og laurbærgrene. I Ærø Museum (inv.
nr. 0000x1624).
 14) (Fig. 17), o. 1846, over Ane Dorthea Lovise 
Errboe, f. Rasmussen, *23. april 1820, †13. dec. 
1846.

er gravstedets beliggenhed anført: »II Qv(ar)t(e)r 
No 241«. Nu i lapidarium i sydvesthjørnet.
 11) (Fig. 14), o. 1841, over Claus Philip Gold-
mann, skomagermester, *12. april 1781, †18. okt. 
1841. Efter personalia to rimede linjer: »O ven-
lige Grav! i din Skygge boer Fred,/ Din tause 
Indvaaner af Sorger ei veed«.
 Tavle af hvidt marmor, revnet over øverste 
venstre hjørne, 55×47 cm, indskrift med fordy-
bet skriveskrift. Under indskriften er gravstedets 
nummer anført: »2 Qv(ar)t(er) No 262«. Øverst 
er et forsænket, firkantet felt med relief af val-
muekapsler, nederst en niche med relief af en 
larve, en puppe og en sommerfugl (fig. 32). I la-
pidarium i kirkegårdens sydvestlige hjørne.
 12) (Fig. 15), o. 1841, over Niels Jensen Schytt, 
*13. juni 1773, †13. nov. 1841, og Christine 
Schytt, f. Petersen, *27. nov. 1790, †29. jan. 1870.
 Stele af grå kunststen med tavle og kors af hvidt 
marmor, 154×52 cm. Indskrift med fordybede 
versaler. Stelen, der hviler på et højt postament 
med skråkant, har trappegavlsafslutning og krones 
af et ottekantet kors. I forsiden er indfældet en 

Fig. 11. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1828, over Phil-
lip M. Kock (†1828) (s. 1633). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Churchyard monument no. 8, c. 1828, to Philip M. 
Kock (†1828).

Fig. 12. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1835, over 
justitsråd og læge Christian August Møller (†1835) 
(s. 1633). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard 
monument no. 9, c. 1835, to Counsellor and doctor Chris-
tian August Møller (†1835).
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lem Søby og Mommark på Als.13 a) Conrad Elias 
Oehl, kaptajn og toldinspektør i Flensborg, rid-
der af Dannebrog, *5. nov. 1791, †4. juli 1848; ef-
ter indskriften et mindevers: »Paa Ærens Bud/ Til 
Kongen Du drog/ Paa Herrens Bud/ Dig Graven 
modtog/ Hustrue og Børn begræde Dit Tab/ 
Men finde Trøst i Dit Minde«. b) Gert Steen-
strup, overtoldinspektør i hertugdømmet Slesvig, 
justitsråd, ridder af Dannebrog, *24. jan. 1799, †4. 
juli 1848; efter indskriften mindeord: »Han var 
blid af Hjertet og en øm Fader, i Liv og Død 
Konge, Fædreland og sin Pligt med Ære tro«.
 Tagformet sokkel af grå kunststen med to ind-
fældede tavler af hvidt marmor; hver tavle må-
ler 72×48 cm. Indskrifterne står med fordybet 
skriveskrift, de afdødes navne dog med fraktur. 
Monumentet er opstillet på den cirkulære plads 
kantet af lindetræer midt på kirkegården ( jf. s. 
1627 og fig. 2).
 17) (Fig. 21), o. 1849, over H. O. Hinrichsen, 
købmand, *21. dec. 1770, †12. maj 1849, og hu-
stru Magdelene O. Hinrichsen, f. Klestrup, *8. 
sept. 1779, †20. juni 1827, samt svigerdatter F. I. 

 Kors af sortmalet støbejern, 122×81 cm; malin-
gen er delvis afskallet.11 Indskrift med relieffraktur. 
Korsenderne er udformet som palmetter og til-
svarende ornamenter udgår fra korsskæringen. På 
bagsiden et håndtryk. På kirkegårdens østlige del.
 15) (Fig. 18), o. 1847, over Samuel Johannes 
Carstens, assessor, aktuar og branddirektør på 
Ærø, *4. aug. 1814, †9. marts 1847.
 Kors af sortmalet støbejern, 126×77 cm, ind-
skrift med relieffraktur.12 Nederst på korsstam-
men er relief af Dødens genius: En stående bar-
neengel med en nedadvendt fakkel i hånden, der 
med albuen støtter sig mod en urne. På bagsiden 
af korset er indskrift: »Fred med dit Støv, du ad-
le(!) Yngling«. På kirkegårdens østlige del. 
 16a-b) (Fig. 19-20), 1848, dobbeltmonument 
over to druknede ved en kæntringsulykke mel-

Fig. 13. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1840, over Else 
Maria Kock (†1840) (s. 1633). Foto Arnold Mikkel-
sen 2016. – Churchyard mnument no. 10, c. 1840, to Else 
Maria Kock (†1840 ).

Fig. 14. Kirkegårdsmonument nr. 11, o. 1841, over sko-
magermester Claus Philip Goldmann (†1841) (s. 1634). 
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument 
no. 11, c. 1841, to master shoemaker Claus Philip Gold-
mann (†1841).



1636 ÆRØSKØBING

 19) (Fig. 23), o. 1853, over Bolette Sophie 
Thærøe, f. Kock, *13. okt. 1817, †28. april 1853. 
Efter personalia en hædrende indskrift.
 Grotte af grå kunststen med tavle og kors af 
hvidt marmor, 74×66 cm. Indskrift med fordy-
bede versaler. Grotten er udsmykket med ved-
bend i relief. I dens forside er der indfældet en 
fladbuet tavle med indskrift, og den krones af et 
nedfældet kors med trepasender og indskrift med 
fordybede versaler: »Sov sødt«. Opsat ved hækken 
langs kirkegårdens nordside.
 20) (Fig. 24), o. 1857, over Peter Bogislaus Car-
stens, etatsråd, ridder af Dannebrog, forhenvæ-
rende landfoged på Ærø, *8. jan. 1773, †30. marts 
1857, og hustru Margrethe Dorothea Carstens, f. 
Tilemann, *30. maj 1773, †10. jan. 1831.
 Cippus af grå kunststen med tavle og urne af 
hvidt marmor samt medaljon af biskuit (sekun-
dær), 170×55 cm. Indskrift med fordybede, sort-
malede versaler. Monumentet, der hviler på en 
sokkel med hulkelprofil, afsluttes foroven af en 

A. Caroline Hinrichsen, f. Lange, *26. april 1805, 
†3. marts 1849.
 Grotte af grå kunststen med tavle og kors af 
hvidt marmor, 127×72 cm; den øverste del af 
korset er afbrækket. Indskrift med fordybede ver-
saler. Grotten har relief af vedbend. I forsiden er 
der indfældet en fladbuet tavle med indskrift, og 
foroven er der nedfældet et kors med trepasender. 
Opsat ved hækken langs kirkegårdens nordside.
 18) (Fig. 22), o. 1849, over Niels H. Brandt, 
skipper, *25. okt. 1779, †6. okt. 1849, og hustru 
Anna C. Brandt, f. Stryn, *16. sept. 1785, †10. 
april 1872.
 Stele af grå kunststen med tavle og kors af hvidt 
marmor, 170×65 cm, svarende til nr. 12. Grav-
stedet på kirkegårdens sydlige del indhegnes af et 
samtidigt gitter af støbejern med spor af sort maling.

Fig. 15. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1841, over 
Niels Jensen Schytt (†1841) og hustru Christine 
Schytt (†1870) (s. 1634). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Churchyard monument no. 12, c. 1841, to Niels Jensen 
Schytt (†1841) and his wife Christine Schytt (†1870 ).

Fig. 16. Kirkegårdsmonument nr. *13, o. 1845, over 
Jobst Gottfried Røhling (†1845) (s. 1634). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 
*13, c. 1845, to Jobst Gottfried Røhling (†1845).
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Fig. 17-18. Kirkegårdsmonumenter. 17. Nr. 14, o. 1846, over Ane Dorthea Lovise Errboe (†1846) (s. 1634). 18. Nr. 
15, o. 1847, over assessor, aktuar, branddirektør på Ærø Samuel Johannes Carstens (†1847) (s. 1635). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Churchyard monuments. 17. No. 14, c. 1846, to Ane Dorthea Lovise Errboe (†1846 ). 18. No. 15, c. 
1847, to magistrate, actuary and fire chief on Ærø Samuel Johannes Carstens (†1847 ).

Fig. 19-20. Kirkegårdsmonumenter. 19. Nr. 16a, 1848, over kaptajn og toldinspektør i Flensborg Conrad Elias Oehl 
(†1848) (s. 1635). 20. Nr. 16b, 1848, over overtoldinspektør i hertugdømmet Slesvig, justitsråd Gert Steenstrup 
(†1848) (s. 1635). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monuments. 19. No. 16a, 1848, to Captain and customs 
inspector in Flensburg, Conrad Elias Oehl (†1848 ). 20. No. 16b, 1848, to chief customs inspector in the Duchy of Schleswig, 
Counsellor Gert Steenstrup (†1848 ).



1638 ÆRØSKØBING

trekantgavl med akroterier og krones af en urne. I 
forsiden er en indfældet, rektangulær tavle hvorpå 
indskrift, og derover en medaljon med motivet Ju-
leglæde i himlen efter Thorvaldsen.14 Gravstedet, på 
kirkegårdens nordøstlige del, indhegnes af et sam-
tidigt gitter af sortmalet støbejern i nygotisk stil.
 21) (Fig. 25), o. 1857, over Jens Claussen Kle-
strup, *11. juli 1776, †2. juni 1857, og hustru 
Anne Margrethe Klestrup, f. Dencker, *28. aug. 
1778, †24. jan. 1863.
 Stele af grå kunststen med tavle af hvidt mar-
mor, 176×66 cm. Indskrift med fordybede ver-
saler. Stelen er udformet som en spidsbueportal, 
kronet af en trappegavl med reliefudsmykning af 
fligede blade, der i siderne hviler på små kug-

Fig. 22. Kirkegårdsmonument nr. 18, o. 1849, over skipper Niels H. Brandt (†1849) 
og hustru Anna C. Brandt (†1872) (s. 1636). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church-
yard monument no. 18, c. 1849, to ship’s captain Niels H. Brandt (†1849 ) and his wife Anna 
C. Brandt (†1872).

Fig. 21. Kirkegårdsmonument nr. 17, o. 1849, over 
købmand H. O. Hinrichsen (†1849) og hustru Mag-
delene O. Hinrichsen (†1827) samt svigerdatter F. I. A. 
Caroline Hinrichsen (†1849) (s. 1635). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 17, c. 1849, 
to the grocer H. O. Hinrichsen (†1849) and his wife Mag-
delene O. Hinrichsen (†1827 ) and their daughter-in-law F. 
I. A. Caroline Hinrichsen (†1849 ).
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lekonsoller. I forsiden er indfældet en spidsbuet 
tavle med indskrift; øverst er spor efter en †top-
prydelse. Gravstedet i kirkegårdens nordøsthjør-
ne indhegnes af et gitter af sortmalet støbejern.
 22) (Fig. 26), o. 1864, over Charlotte F. M. C. 
Rasmussen, f. Grove, †2. okt. 1864, 51 år gammel.
 Kors af sortmalet støbejern, 88×62 cm, ind-
skrift med reliefversaler.15 Korset har profileret 
kant, øverst på korsstammen er relief af en som-
merfugl. Afdødes navn er anbragt på tværarmens 
forside, dødsdatoen på bagsiden. På kirkegårdens 
østlige del.
 23) (Fig. 27), o. 1866, over Jens Madsen Bødker, 
†20. dec. 1866, 76 år gammel, og hustru Christiane 
Petronelle, f. Jensen, †15. febr. 1859, 64 år gammel.
 Kors af sortmalet støbejern, 110×72 cm, ind-
skrift med reliefversaler.16 Korsenderne er ud-
formet som tredobbelte liljer omkring en roset 
med fire spidstungede blade. Fra korsskæringen 
udgår små liljer, og tilsvarende ornamenter findes 
ved korsfoden. På bagsiden af korset er et hånd-
tryk og derunder versalindskrift: »Fred med eders 
støv«. Opstillet i kirkegårdens nordøstlige hjørne.
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Fig. 24. Kirkegårdsmonument nr. 20, o. 1857, over etatsråd, forhenværende landfoged Peter Bogislaus 
Carstens (†1857) og hustru Margrethe Dorothea Carstens (†1831) (s. 1636). Foto Arnold Mikkelsen 
2016. – Churchyard monument no. 20, c. 1857, to Counsellor of State, former rural bailiff Peter Bogislaus 
Carstens (†1857 ) and his wife Margrethe Dorothea Carstens (†1831).

Fig. 23. Kirkegårdsmonument nr. 19, o. 1853, over 
Bolette Sophie Thærøe (†1853) (s. 1636). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 19, c. 1853, 
to Bolette Sophie Thærøe (†1853).
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Fig. 25. Kirkegårdsmonument nr. 21, o. 1857, over Jens Claussen Klestrup (†1857) 
og hustru Anne Margrethe Klestrup (†1863) (s. 1638). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Churchyard monument no. 21, c. 1857, to Jens Claussen Klestrup (†1857) and his wife 
Anne Margrethe Klestrup (†1863).

Fig. 26-27. Kirkegårdsmonumenter. 26. Nr. 22, o. 1864, over Charlotte F. M. C. Rasmussen (†1864) (s. 1639). 27. 
Nr. 23, o. 1866, over Jens Madsen Bødker (†1866) og hustru Christiane Petronelle (†1859) (s. 1639). Foto Arnold 
Mikkelsen 2016. – Churchyard monuments. 26. No. 22, c. 1864, to Charlotte F. M. C. Rasmussen (†1864). 27. No. 23, c. 
1866, to Jens Madsen Bødker (†1866) and his wife Christiane Petronelle (†1859).
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svarende til stelens, og derover en medaljon med 
motiv af Natten efter Thorvaldsen, flankeret af to 
rosetter. Øverst er en krans af egeløv med spor 
efter en nedfældet topprydelse. I lapidarium i 
sydvesthjørnet.
 26) ( Jf. fig. 30), o. 1948, over Jacob Jørgensen, 
maler, *18. dec. 1879 i Hesbjerg, †12. juni 1948.
 Stele af rødlig sandsten, 90×72 cm, efter teg-
ning af Gunnar Hammerich. Indskriften med 
fordybede versaler udfylder hele forsiden. Op-
stillet på kirkegårdens nordvestlige del på fælles 
gravsted med nr. 30 (afdødes datter).
 27) O. 1958, over Jørgen Svarer, maskinchef, 
*9. nov. 1890, †22. aug. 1958, og hustru Petrine 
Svarer, f. Kastrup, *25. dec. 1891, †13. okt. 1968 
( jf. kirkeskib nr. 2-3, s. 1589).
 Stele af poleret, sort granit på tilsvarende posta-
ment, 84×68 cm. På stelen er indskrift med for-
dybede versaler. Over indskriften er et fordybet 
kors, på soklen et tilsvarende anker. Opstillet på 
kirkegårdens sydvestlige del.

 24) (Fig. 28), o. 1872, over [Christian Ludvig 
Rasmussen, apoteker (†1872), og hustru Helene, f. 
Christensen]. Efter personalia en religiøs sentens.
 Opslået bog af støbejern med spor af sort ma-
ling, 40×49 cm, med huller til fastgørelse i de 
nedre hjørner.17 Indskriften, der var anført med 
hvid fraktur (personalia) og skriveskrift, er helt 
udvisket. På kirkegårdens østlige del.
 25) (Fig. 29), o. 1880, over Christian Rigelsen, 
*11. aug. 1812, †16. okt. 1880, og hustru Marie 
Rigelsen, *26. april 1811, †22. sept. 1897.
 Stele af grå kunststen med tavle, rosetter og 
bladkrans af hvidt marmor samt medaljon af bi-
skuit, 104×48 cm. Indskrift med fordybede ver-
saler. Stelen, der hviler på et hulkelprofileret po-
stament, har svejfet afslutning foroven, og langs 
de forreste kanter er indsnit med nedadvendte, 
brændende fakler i relief. I forsiden er der ind-
fældet en indskrifttavle med svejfet overkant, 

Fig. 28. Kirkegårdsmonument nr. 24, o. 1872, over 
apoteker Christian Ludvig Rasmussen (†1872) og 
hustru Helene (s. 1641). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Churchyard monument no. 24, c. 1872, to pharmacist 
Christian Ludvig Rasmussen (†1872) and his wife Helene.

Fig. 29. Kirkegårdsmonument nr. 25, o. 1880, over 
Christian Rigelsen (†1880) og hustru Marie Rigel-
sen (†1897) (s. 1641). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Churchyard monument no. 25, c. 1880, to Christian 
Rigelsen (†1880) and his wife Marie Rigelsen (†1897).
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 Stele af rødlig sandsten, 80×100 cm, efter teg-
ning af Gunnar Hammerich selv. Indskriften 
med fordybede versaler udfylder hele forsiden. 
Opstillet på kirkegårdens nordvestlige del.
 29) O. 1981, over Paul Christian Seidelin, sog-
nepræst, *30. okt. 1906, †4. april 1981, og Anna 
Sophie Seidelin, f. Dreiøe, forfatter, *12. maj 
1913, †6. aug. 1998.
 Kløvet natursten af sort-hvid granit, 80×100 
cm. Forsiden er poleret; indskriften står med for-
dybet skriveskrift, udfyldt med sort.
 30) ( Jf. fig. 30), o. 1988, over Tove Kjærboe, for-
fatterinde, *17. sept. 1908 i Kerteminde, †3. sept. 
1988.
 Liggesten af rødlig, poleret granit, 62×72 cm. 
Indskriften med fordybede versaler udfylder hele 
forsiden. Opstillet på kirkegårdens nordvestlige 
del på fælles gravsted med nr. 27.

 28) (Fig. 31), o. 1962, over Emma Hammerich, 
f. Jochims, *1890 i Eckernførde, †1962, og Gun-
nar Hammerich (billedhugger), *11. juli 1893 i 
København, †1977.

Fig. 30. Kirkegårdsmonumenter nr. 26 og 30, o. 1948 
og o. 1988, over maler Jacob Jørgensen (†1948) og 
hans datter, forfatter Tove Kjærboe (†1988) (s. 1641 
og 1642) Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard 
monuments nos. 26 and 30, c. 1948 and c. 1988, to pain-
ter Jacob Jørgensen (†1948) and his daughter,  author Tove 
Kjærboe (†1988).

Fig. 31. Kirkegårdsmonument nr. 28, o. 1962, over Emma Hammerich (†1962) og 
billedhugger Gunnar Hammerich (†1977) (s. 1642). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 
Churchyard monument no. 28, c. 1962, to Emma Hammerich (†1962) and sculptor Gunnar 
Hammerich (†1977).



1643ÆRØSKØBING KIRKEGÅRD

1 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
2 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Mhr. sager.
3 Sml. Ebbe Keld Pedersen, »Registrant over beva- 
ringsværdig beplantning i Ærøskøbing«, Historiske huse 
i Ærøskøbing, Nationalmuseet 1975, 102.
4 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kontrakter m.m.
5 LAFyn. Stad- og Landret. Dok. vedr. kirkegård.
6 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Bilag.
7 LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
8 J. R. Hübetz, Beskrivelse over Ærø. Et historisk, topogra-
fisk Forsøg, Kbh. 1834, 271.
9 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk. Johannes Tholle 
(1891-1968), der var tidens førende kirkegårdsarkitekt, 
var født i Marstal og søn af sognepræst, senere provst 
for Ærø, T. H. J. Tholle.
10 LAFyn. Kirkeinsp.ark. Syn.
11 Faye, Støbejernskors nr. 163; Carsten Meyer, »Ærøske 
gravminder af støbejern«, Årbog Ærø Museum 2010, 
63 f.
12 Faye, Støbejernskors nr. 71; Meyer (note 11), 61 f.
13 Jørgen Svarer, »En grav«, Ærøskøbing Kirkeblad, 2, 1978,
8-11.
14 Forlægget for medaljonen, relieffet Juleglæde i himlen, 
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KILDER OG HENVISNINGER

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

Arkivalier. Landsarkivet for Fyn (LAFyn). Fyns Stifts-
øvrighedsarkiv: Ærø kirkers regnskaber 1819-57 (pk. 
334-37) (Stiftsøvr.ark. Rgsk.). Overkirkeinspektoratet for 
de kongelige kirker på Als og Ærø/Ærø kirkeinspektorat: 
Ærøskøbing kirkeregnskaber 1741-1822 (pk. 35), 
1792-1822 (pk. 32) (Kirkeinsp.ark. Rgsk.). – Samtlige 
kirkers regnskaber 1823-1947 (pk. 45-57) (Kirkeinsp.
ark. Samtl. rgsk.). – Bilag til samtlige kirkers regnskaber 
1798-1947 (pk. 58-66) (Kirkeinsp.ark. Bilag). – Syns-
forretninger over kirker og skoler 1806-1946 (pk. 22) 
(Kirkeinsp.ark. Syn). – Kontrakter, licitationer, overslag 
m.m. 1770-1937 (pk. 23) (Kirkeinsp.ark. Kontrakter 
m.m.). – Ærøskøbing menighedsråds sager 1857-91 
(pk. 85) (Kirkeinsp.ark. Mhr. Sager). Ærø Stad- og Land-
ret: Dokumenter vedr. Ærøskøbing kirkegård 1806-57 
(pk. 703) (Stad- og Landret. Dok. vedr. kirkegård).

Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen og Rikke Ilsted 
Kristiansen (kirkegårdsmonumenter). Arkivalielæsning 
ved Marie Louise Blyme og Bjørn Westerbeek Dahl. 
Oversættelse til engelsk ved James Manley. Korrek-
turlæsning ved Anne Frovin. Teknisk og grafisk tilret-
telæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 
februar 2017.

Fig. 32. Larve, puppe og sommerfugl. Detalje af kirkegårdsmonument nr. 11 ( jf. fig. 14), o. 1841 (s. 1634). Foto 
Arnold Mikkelsen 2016. – Caterpillar, chrysalis and butterfly. Detail of churchyard monument no. 11 (cf. fig. 14), c. 1841.
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ÆRØSKØBING CEMETERY

etery building with sexton’s facilities in the north-
western corner of the cemetery and with a tiled 
roof was probably built around 1939.
 In the cemetery 16 grave railings of wrought 
iron and several older churchyard monuments are 
preserved, including a double monument to 
two civil servants who drowned in a capsizing 
accident in 1848 (nos. 16a-b, figs. 19-20). One 
can also mention the stone commemorating the 
sculptor Gunnar Hammerich (†1977) (no. 28, fig. 
31). A further four *monuments are in the Ærø 
Museum (nos. 2-3, 5 and 13, figs. 5-6, 8 and 16).

The cemetery in the western part of the town 
was established on open ground in 1806-07 as 
a successor to the earlier †churchyard around 
the church (p. 1531) It was expanded in 1818 
and presumably again in 1858. The main entrance, 
a carriage gate from 1872, which is closed by a 
wrought iron lattice gate between whitewashed 
masonry pillars, is in the north east at the end 
of an old avenue of limes. The present grounds 
with rationally sited burial plots and broad paths 
is mainly due to a regulation by the landscape 
architect Johannes Tholle in 1939. A small cem-


