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og 2115) samt Rynkeby (DK Odense 4413);6 han over-
drog kort efter rettighederne til sin svigersøn, Niels 
Krag til Egeskov.7 Kirken fulgte derpå Egeskovs ejere, 
indtil den 1919 overgik til selveje. 8

 Lunde var anneks til Kirkeby og blev 1541 sammen 
med denne annekteret til Svendborg Skt. Nikolaj, dog 
muligvis kun til 1554 (jf. s. 77 og 2065). 9 1644 blev 
Lunde anneks til Stenstrup (s. 2116), mens Kirkeby 
blev lagt til Ollerup (s. 2005).10

 O. 1635 omfattede sognet 85 kommunikanter.11

 Arkæologiske undersøgelser. Ved anlæggelsen af par-
keringspladsen vest for kirkegården 2009 blev der 
udgravet en gårdsenhed i to faser bredt dateret til mid-
delalderen.12

Den nuværende kirke er opført 1852 og har afl øst en 
†middelalderlig kirke på samme sted (s. 2205). Den blev 
indviet 15. dec. 1852. 1

 Kirken er indirekte omtalt 1429, da dens præst, 
Stefan (»Stheffanus de Lundæ«), beseglede et brev, 2 
mens selve kirken (»Lundhe Kirke«) tidligst er nævnt 
1437.3 Dens bidrag til landehjælpen 1524-26 udgjorde 
ti mark, hvilket var en tredjedel mindre end bidra-
gene fra Ollerup, Kirkeby og Stenstrup (s. 2005, 2065, 
2115).4 1531 ejede kirken syv stykker jord på Trunde-
rup Mark (Kværndrup Sogn).5

 1679 blev ejendoms- og patronatsretten tilskødet 
admiral Niels Juel til Valdemars Slot (der samtidig fi k 
tilsvarende rettigheder til Kirkeby og Stenstrup (s. 2065 
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the south east. 
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I det sydvestlige hjørne af sognet ligger den nu-
værende kirke fra 1852 på samme sted som †mid-
delalderkirken, der blev nedrevet samme år (s. 
2205). 1893 konstateredes, at en ny og mere cen-
tral beliggenhed i sognet burde have været valgt 
til den nyopførte kirke.13

 Den rektangulære kirkegård ligger sydligt i lands-
byen. Formen er resultatet af en udvidelse i for-
bindelse med opførelsen af den nye kirke 1852, 
hvor kirkegården blev forøget mod syd ud til 
Lundevej (jf. fi g. 3).14 Kirkegården er kun blevet 
udvidet den ene gang siden 1783-84 (fi g. 3).

Fig. 2. Luftfoto af landsbyen set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1946-69. I KB. – Aerial photo seen from the 
south west. 

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Salomon Tho-
renfeld 1783-84. Tegnet af Freerk Oldenburger 2018. 
– Cadastral map.
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gården (jf. fi g. 22).21 Det var muligvis tømret, 
som det bevarede, middelalderlige klokkehus ved 
Kliplev Kirke (DK Sjyll 1965).
 Den stående kapel- og graverbygning erstat-
tede et historicistisk †kapel øst for kirken (jf. fi g. 
2), opført 1905.22 Det var ligeledes grundmuret 
og hvidkalket med en rundbuet port mod vest og 
to runde vinduer mod øst. 1944 trængte det til at 
blive istandsat.17 Et †nødtørftshus omtales 1923.8

 Et nyere, grønmalet †træskur stod indtil 2009 
uden for kirkegårdsdiget mod øst (jf. ovf.).18

 Beplantning. I kirkegårdens nordvestlige hjørne 
står en markant ask. 
 †Beplantning. 1589 stod der et stort lindetræ på 
kirkegården.15 1821-24 blev kirkegården plane-
ret, reguleret og delvist beplantet. Efterfølgende 
omtaltes den som vel vedligeholdt. 23 Efter den 
nye kirkes opførelse skulle kirkegården 1853 til-
plantes og reguleres på ny.24 1918 blev fl ere af 
kirkegårdens træer fældet.8

BYGNING

Kirken er opført 1852 efter tegninger af arkitekt N. S. 
Nebelong, København.1 Den historicistiske arkitektur 
har både nyromanske og nygotiske træk. Kirken er et 
langhus med kor, indrettet 1937, og skib samt et smal-
lere tårn i vest, hvis nederste stokværk benyttes som 
våbenhus. 

 Hegn. Den hævede kirkegård er omgivet af en 
stensætning, hvorpå er plantet en takshæk. †Hegn. 
Allerede 1589 var der en ‘mur’ af kamp omkring 
den nordlige og ældste del af kirkegården. 15 
‘Ringmuren’ var brugbar 1815. 16 1915 blev sten-
sætningen repareret.8 1959 og 1979 skulle den 
nordlige del rettes op. 17 
 Kirkegården har tre indgange mod henholdsvis 
vest, syd og øst. Hovedindgangen mod vest og 
porten mod syd, begge fra 1852, har låger hængt 
på granitpiller; den vestre består af en køreport og 
to ganglåger med smedejernsfl øje (jf. fi g. 5), og 
den søndre har en køreport med støbejernslåger.1 
I forbindelse med anlæggelsen af parkeringspladsen 
øst for kirkegården 2009 blev der gennembrudt 
en ny indgang mod øst; 18 den står uden låger. 
 †Indgange. Taget over †kirkegårdsporten, som kan 
have været en muret indgang, var faldefærdigt 
1822, og i 1830’erne trængte indgangen til nye 
porte og låger. 19

 Bygninger på og ved kirkegården. Øst for kirkegår-
den er en hvidmalet, grundmuret kapel- og graver-
bygning, opført 1989, med tegltag. 20 Et materialskur 
og -plads, anlagt 1991, fi ndes øst for bygningen. 
 †Bygninger på og ved kirkegården. 1589 var den 
sandsynligvis senmiddelalderlige †kirkelade godt 
vedligeholdt.9 Den tårnløse kirkes klokke (s. 
2207) hang samme år i et †klokkehus på kirke-

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Målt af Ejnar Mindedal Rasmussen 1936, suppleret og tegnet af Pia K. Lindholt 2018. 
Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 17.
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Fig. 5. Kirken set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the west. 

Materiale og teknik. Kirkens sokkel har to led: det 
nederste af granitkvadre, der må være genbrugt 
fra den nedrevne †kirke (jf. s. 2205), og det øvre 
af gule normalsten afsluttet med en skråkant. På 
en af sokkelkvadrene er indhugget et diagonalt 

kryds, som dækker hele fl aden.25 Murene er af 
gule teglsten i normalformat lagt i krydsskifte.26

 Langmurene er inddelt i fi re fag ved en faca-
dedekoration med et vindue i hvert fag (jf. ndf.); 
koret udgør det østligste fag. På hjørnerne og ved 
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 Langhuset oplyses af ni store, spidsbuede vin-
duer, henholdsvis et i østgavlen og otte i langmu-
rene. Vinduerne er falsede i facaden og smigede 
i bagmuren. Tårnet har to lignende, lidt mindre 
vinduer mod syd og nord i mellemstokværket.
 Indre. Koret, som nu afgrænses af en triumfmur 
og dækkes af et hvælv (jf. s. 2192), har oprindeligt 
været adskilt fra skibet med et støbejernsgitter (jf. 
s. 2199).8 Mellem skibet og tårnrummet er en 
spidsbuet døråbning. Skibets indre præges af det 
tagformede loft, som oprindeligt dækkede hele 
langhuset (s. 2193, jf. fi g. 10). 
 Tårnet. Indvendige trætrapper giver adgang til 
tårnets mellem- og klokkestokværk, og fra mel-
lemstokværket leder en retkantet dør ind til or-

overgangen mellem kor og skib er lisener, som 
løber af i en bloktandsfrise. Mellem de øvrige fag 
har frisen hængestave (jf. fi g. 1). Østgavlen har 
ligeledes lisener og en bloktandsfrise langs tag-
linjen, mens der i murværket er tre korsformede 
blændinger. Mod vest er en lignende frise langs 
de synlige dele af taglinjen. Tårnet har lisener på 
hjørnerne, som løber op i stigende trappefriser 
langs taglinjerne (jf. fi g. 5 og s. 2192). 
 Vestindgangen i tårnet er en falset, spidsbuet åb-
ning placeret i en blænding med trappestik og 
omgivet af lisener, som løber af i en falset gavltre-
kant prydet med et kors (jf. fi g. 5). I østgavlen er 
en retkantet præstedør fra 1937 i et rundbuet spejl 
(jf. fi g. 6).

Fig. 6. Kirkens østgavl. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The east gable of the church.
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buet korbue. På murens østside er en niche til 
radiatorer på hver side af buen. En tilsvarende 
niche er under vinduet i østgavlen. Et krydshvælv 
blev opmuret i normalsten; både de helstensbre-
de ribber og halvstensbrede skjoldbuer begyn-
der ved gulvet.30 Foruden korets adskillelse fra 
skibet blev der udgravet en fyrkælder under koret 
(jf. s. 2194 og fi g. 8). Præstedøren (jf. s. 2191) i øst-
gavlen blev ligeledes indsat for at lette adgangs-
vejen fra kirkens indre til kælderens udvendige 
nedgang ved østgavlen (fi g. 6). 1976 blev skibets 
mure,  tårnets søndre og vestre murværk og taget 
repareret (jf. ndf.). 31 
 Korets gulv fra ombygningen 1937 er af røde 
teglsten i normalformat lagt parvis i skakterns-
mønster, og to granittrin leder ned til skibets op-
rindelige gulv af ottekantede, gule teglfl iser med 
små, kvadratiske sorte fl iser imellem (jf. fi g. 10).32 

gelpulpituret (jf. s. 2202). I klokkestokværket er 
to spidsbuede og falsede glamhuller i hver facade. 
Over de vestre glamhuller er jernankre med op-
førelsesåret »1852« og »P B B« for kirkeejeren 
Preben Bille-Brahe (s. 2187). Mod hvert ver-
denshjørne er en gavltrekant med et cirkulært 
vindue.
 Istandsættelser. I 1880’erne blev kirken istand-
sat; den var plaget af fugt, hvorfor en cementkant 
blev støbt i tagdryppet (jf. s. 2194) for at lede van-
det væk fra kirkens mure.27 Derudover blev tår-
nets spir og taget over den nordlige del af skibet 
omlagt (fi g. 7 og 24). 28 1911 var spiret igen under 
reparation.8 Ved overgangen til selveje 1919 (s. 
2187) skulle loftet i langhuset istandsættes. 29

 1937 blev koret ombygget ved arkitekt Ejnar 
Mindedal Rasmussen, Ollerup.17 Det blev ad-
skilt fra skibet ved en triumfmur med en rund-

Fig. 7. Konstruktion af tårnets spir (s. 2192). 1:300. Tværsnit, diagonalsnit og opstalt; plan, 4 hanebånd-
splaner samt spærplan. Opmåling o. 1885. I NM. – Construction of tower spire. Cross-section, diagonal section, 
exterior, plan, 4 tie beam plans and rafter plan.
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og bindbjælker, som hviler på profi lerede konsol-
ler (jf. fi g. 10) og er nedfældet i murkronen (jf. 
ndf.). Et kassetteloft, som hviler på loftets spær, er 
egemalet med forgyldte lister og hvide fyldnin-
ger.1 Korets oprindelige, tilsvarende kassetteloft er 
formentlig bevaret over hvælvet (jf. fi g. 9).30 Tårn-
rummet er dækket af et fl adt, hvidpudset loft. 
 Tagværkerne af fyr er fra opførelsen 1852. Lang-
huset har 38 spærfag med et hanebånd per fag og 
spærstivere. Spærene og stiverne er tappet sam-
men med spærsko og de ti bindbjælker (jf. ovf.), 
som er synlige fra kirkerummet. Fagene er num-
mereret fra vest mod øst med stigende romertal. 
 Tårnets ottesidede spirkonstruktion består af otte 
spær på en kongestolpe og fi re hanebåndslag (fi g. 

Under stolestaderne er et lakeret trægulv. I tårn-
rummet ligger et teglgulv svarende til skibets.
 †Gulve. Oprindeligt lå ‘murfl iser’ i koret og 
trægulv foran alteret; begge blev udskiftet 1937 
(jf. ovf.). Under stolestaderne lå oprindeligt mur-
sten.8 I 1880’erne var kirken så fugtig, at gulvet 
ved prædikestolen var grønt af skimmel, og træ-
gulvet i koret trængte til at blive repareret.28

 Vinduer. Kirken har 11 vinduer med spidsbu-
ede støbejernsrammer med kvadratiske ruder. I 
tårnets gavltrekanter er fi re cirkulære støbejerns-
vinduer, fornyet 1965.17

 Skibets loft giver indtryk af en åben tagstol med 
lav taghældning. Det er ophængt i kirkens tag-
værk og har ti brede fag med spær, kongestolper 

Fig. 8. Forslag til ombygning af kirkens kor (s. 2192). 1:300. Længdesnit af kor set mod 
syd, tværsnit af skib set mod øst, tværskib af kor set mod øst samt plan af kor. Forslag 
til nyt varmeanlæg (s. 2194). 1:600. Længdesnit af kirken set mod syd, plan af fyrkælder 
samt grundplan. Målt og tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen 1936. I NM. – Proposal 
for the rebuilding of the chancel of the church. 1:300. Longitudinal section of chancel looking 
south, cross-section of nave looking east and cross-section of chancel looking east. Proposal for a 
new heating system. 1:600. Longitudinal section of church looking south, plan of basement and 
ground plan of church.
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 †Opvarmning. Kirken havde formentlig oprin-
deligt to jernovne i skibet.34 Ved overgangen til 
selv eje 1919 var de to skorstene ‘lidet betryggende’ 
opført, og de stred mod brandsikkerhedsforskrif-
terne.29 De blev fjernet 1921, da kirken fi k nyt 
‘varmeværk’ i koret og en ny skorsten i østgav-
len. 35 Ved ombygningen af koret 1937 blev et nyt 
varmeanlæg placeret i en fyrkælder under koret (jf. 
s. 2192).36

 1915 indlagdes elektricitet.37

 På tårnets spir er en kopi af den oprindelige 
vindfl øj formet som en fane med kirkens opførel-
ses år »1852« gennembrudt; kopien er opsat 1976.20 
1890 blev den oprindelige †fl øj sat i stand, rettet 
op og fastgjort.8

 Kirken er kraftigt pudset og hvidkalket ude og 
inde. Omkring bygningen ligger en belægning af 
cementfl iser i tagdryppet, formentlig fra slutnin-
gen af 1960’erne; fl iserne erstattede et støbt fortov 
af cement fra 1884.38

7); både spær og kongestolpe er støttet af skråsti-
vere. Tagfl adens hjørner mellem gavltrekanterne 
er opskalkede.
 Tagbeklædning. Langhuset er dækket af gråsorte 
vingetegl fra 1985, mens tårnets spir er belagt 
med skifer fra 1911, istandsat 1976. 33 I langhusets 
søndre tagfl ade er to små jernvinduer, og seks lig-
nende vinduer er i spiret.
 †Tagbeklædning. Oprindeligt havde kirken blå-
sort tegltag, mens spiret var belagt med tjærede 
træspån.8 1886 blev tårnets tagbeklædning om-
lagt (fi g. 24). 
 Klokkestolen af fyr fra 1852 består af to fodrem-
me med fi re stolper støttet af otte skråstivere. På 
stolperne ligger to bjælker, hvorpå klokkens bom 
er ophængt (s. 2203). 
 Opvarmning. Kirken opvarmes af lange støbe-
jernsradiatorer fra 1973 langs væggene i både kor 
og skib.8 I koret er desuden tre mindre støbe-
jernsradiatorer fra 1937 i nicherne (jf. ovf.).

Fig. 9. Indre set mod øst før hovedistandsættelsen 1937. I NM. – Interior looking east before major refurbishing, 1937.
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Alterbordet er en kasse af træ, 223×84 cm, 103 cm 
høj, med skabe i bagsiden. Bordets for- og kortsi-
der er dækket af et nyere alterklæde af lys rød uld.
 Et ældre alterklæde, 1892, af rødt plys, kantet med 
guldgaloner og -frynser og prydet med et kors af 
guldgaloner,8 opbevares i skabet i alterbordet.
 Knæleskamler. 1) Betrukket med rødt plys og 
kantet med guldgaloner og -frynser. Hensat i ska-
bet i alterbordet. 2) Nyere, betrukket med lys rød 
uld.

INVENTAR

Oversigt. Hovedparten af inventaret er anskaffet i for-
bindelse med kirkens opførelse;39 kun en klokke fra 
1839 er overført fra den nedbrudte kirke. Altertavlen 
er fornyet 1939; orglet er fra 1970; det er bygget af 
I. Starup & Søn, København. Inventaret er rødmalet 
med gyldne, grå og sorte detaljer, dog står altertavlens 
ram me og stolene i koret i træets naturlige farve. Oprin-
deligt var inventaret egetræsmalet; den nuværende far-
vesætning stammer vistnok fra hoved istandsættelsen
1937.40

Fig. 10. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking east.
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lavt relief, mens fodstykket har indskrift med for-
dybede versaler: »Herren er min hyrde/ mig skal 
intet fattes« (Sl. 23,1), fl ankeret af engle med et 
lam eller et klæde(?) i armene. Selve rammen står 
i blank eg, reliefferne og indskriften er fremhævet 
med forgyldning.
 (†)Altermaleri (fi g. 12), 1852, udført af Johannes 
Jensen,42 olie på lærred, indsat i en profi leret, for-
gyldt ramme, kronet af en korsblomst. Det todel-
te maleri har i storfeltet, 120×88 cm, en fremstil-
ling af Bønnen i Getsemane; i nederste højre hjør-
ne ses malerens knap synlige signatur. Jesus, med 
hvid kjortel og rød kappe, er vist i trekvartprofi l, 
knælende med samlede hænder og himmelvendt 
blik. Bag ham anes de sovende disciple. I det tre-
kantede topfelt, 65×83 cm, ses overkroppen af en 

 Altertavlen (fi g. 11), 1939, er et maleri af Den 
gode hyrde, udført af maler og billedhugger Inge-
borg Clausen som en kopi af Niels Skovgaards 
altertavle fra 1910 til Rigshospitalets Kirke, nu 
i Skovgaard Museet (inv.nr. 14.541). Maleriet er 
indsat i en rundbuet ramme, tegnet af Ingeborg 
Clausen, der også har skåret dens reliefudsmyk-
ning.41 Maleriet, ca. 252×166 cm, olie på træ, 
viser Jesus som en ung, skægløs mand med strå-
leglorie, klædt i en rød kappe. Han knæler og 
holder med venstre hånd om hovedet på et så-
ret lam med bloddråber i pelsen, mens han med 
højre hånd opsamler vand fra et lille vandløb for 
at vaske det. I baggrunden er blomstrende buske. 
Den profi lerede ramme har rundbuet overside 
og smalle sidefelter med blomsterstande og kors i 

Fig. 11. Altertavle, 1939 (s. 2196). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1939.
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pilastre, afsluttet med fi aler, og var langs de skrå 
sider kantet med krabbeblade. Fodstykket rum-
mede formentlig en †indskrift (jf. fi g. 9). Maleriet 
er siden 1939 ophængt på skibets nordvæg.1

blåklædt engel med en kalk i højre hånd. Over 
dens hoved svæver Helligåndsduen, og bag den 
ses en skybræmme med englehoveder. Maleri-
ets profi lerede ramme fl ankeredes oprindeligt af 

Fig. 12. Bønnen i Getsemane. (†)Altermaleri, malet af Johannes Jensen 1852 (s. 2196). 
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The Agony in the Garden. (†)Altar painting by Johannes 
Jensen, 1852.
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dring til L. Rasmussen fra Lunde sogns beboere i 
anledning af hans sølvbryllup den 19. april 1862 
og 25-årige virksomhed som præst for Stenstrup 
og Lunde«. 45

 Sygesættet er fælles med Stenstrup (s. 2153).
 Oblatæske, formentlig o. 1880, 9,2 cm i tvær-
mål, 4,2 cm høj, af sølvplet, udført hos elektro-
pletfabrikant H. C. Drewsen, København.46 På 
det let hvælvede låg er et graveret kors med tre-
pasender, indrammet af liljekviste. Stemplet ind-
vendig i æskens bund: »H. C. Drewsen« »Eneret«.
 Alterkande, vistnok 1906,8 af tin, 26 cm høj, 
svarende til en kande i Kirkeby (s. 2094). Under 
bunden er et næsten udvisket stempel med ver-
saler: »NFS« samt omridset af en engel.47

 †Alterkande, omtalt 1896, da den burde oppud-
ses og korset opforgyldes.8

 Alterskål, slutningen af 1800-tallet, 11 cm høj, 
af hvidt porcelæn med forgyldte profi ler og til-
svarende kors med trepasender på korpus.

 Altersæt (fi g. 13), 1852, udført af Niels Chri-
stopher Clausen, Odense, skænket af Preben 
Bille-Brahe. Den 27 cm høje kalk har cirkulær 
fod i to afsæt, balusterskaft med fl ad, ornamen-
teret midtknop og stort, pæreformet bæger. På 
foden er giverindskrift med graveret skriveskrift: 
»Skjenket af Geheimeconferentsraad Greve Pre-
ben af Bille Brahe til den af ham i Aaret 1852 fra 
ny opførte Lunde Kirke« samt graverede liljer, og 
på standkanten er tre stempler: Et mesterstem-
pel for Niels Christopher Clausen, 43 fl ankeret af 
Odenses bymærke.44 Den tilhørende disk, 15 cm 
i tværmål, har hjulkors på fanen. På undersiden 
er to stempler: et mesterstempel og Odenses by-
mærke, svarende til kalken.
 †Alterkalk, 1862, skænket til kirken 1891 af 
provst Ludvig August Rasmussens børn, ‘et stort 
og smukt alterbæger’.8 Af sølv, forsynet med låg, 
hvorpå var graveret symbolerne hjerte, anker og 
kors. På korpus var indskrift: »Til venlig erin-

Fig. 13. Altersæt, 1852, udført af Niels Christopher Clausen, Odense, skænket af 
Preben Bille-Brahe (s. 2198). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion set, 1852, 
by Niels Christopher Clausen, Odense, donated by Preben Bille-Brahe.
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 Døbefont (jf. fi g. 18), af kunststen, 98 cm høj, 
nært beslægtet med døbefonten i Rudkøbing 
Kirke (s. 1427), der er udført på Rendbjerg 
Teglværk ved Flensborg Fjord. Fonten har cir-
kulær, profi leret fod i to afsæt, kanneleret skaft 
med midterknop udformet som en laurbærkrans 
hvorunder bladbort, og kumme med æggestav på 
undersiden hvorover et bånd med ovale rosetme-
daljoner, adskilt af dobbelte liljer. Den er overalt 
malet lysegrå. Fonten står i skibets nordøsthjørne.
 Dåbsfad, af messing, 55,5 cm i tværmål, glat.
 Dåbskande (jf. fi g. 18), o. 1900, fra Den Konge-
lige Porcelænsfabrik, af sort porcelæn med for-
gyldt kors, 32 cm høj.
 †Korskranke (jf. fi g. 9), af støbejern,8 i nygo-
tisk stil; malet med lys farve. Nedtaget 1937 (jf. s. 
2191).
 Prædikestolen (jf. fi g. 9-10), består af en kurv med 
fem fag, heraf tre brede fyldingsfag og to smal-

 Alterstager (fi g. 14), af messing, 55 cm høje, med 
cirkulær, profi leret fod, cylinderskaft med profi l-
ringe og ottepasformet, sortmalet midterstykke 
samt fl ad lyseskål.
 Syvstage, 1929, udført i kunstsmed Knud Eibyes 
værksted, skænket af proprietær Hans Langkil-
des arvinger.1 Stagen, der er beslægtet med de 
såkaldte Titusstager, har aftrappet fod, kugleskaft 
nedfældet i bladkrans og leddelte arme.
 Messehagler. 1) (Fig. 15), formentlig o. 1852, af 
rødt fl øjl med lille, fl adtliggende rygkrave, alt kan-
tet med guldgaloner. På forsiden er et tilsvarende, 
lodret bånd, på rygsiden et kors. 2) O. 1900, af 
rødt fl øjl med kanter og rygkors af guldgaloner. 
3) Nyere, fra Danish Art Weaving, Tylstrup, af lys 
uld, med kors af smalle guldgaloner og kulørte 
bånd på for- og rygside.
 Alterskranke, af træ, opstillet i hesteskoform, be-
stående af kegleformede balustre med fl adtrykt 
kugleled forneden og skiveled foroven under en 
profi leret håndliste. Balustrene er rødmalede med 
forgyldte og sorte detaljer, håndlisten umalet. 
Knæfaldet, formentlig 1937, er muret af kantsatte, 
røde teglsten, polstret med gyldent fl øjl. Det afl ø-
ste et †knæfald af træ, betrukket med skind.

Fig. 14. Alterstager, 1852 (s. 2199). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Altar candlesticks, 1852.

Fig. 15. Messehagel, formentlig o. 1852 (s. 2199). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Chasuble, probably c. 1852.
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tevis smalle og brede fag afsluttedes foroven af 
et kors og var pyntet med et draperi af rødt plys 
med nedhængende kvaster (jf. fi g. 9).8 Den blev 
nedtaget ved istandsættelsen 1937.
 Stolestaderne svarer til stolene i Kirkeby og 
Stenstrup (s. 2098 og 2162). Endegavlene, 125 
cm høje, er malet i to grå nuancer med en rød 
og en gylden profi l foroven, ryggen er rødmalet 
og sædet mørkegråt. Oprindeligt var stolene ege-
træsmalede.1 De er opstillet med 18 stole i hver 
side (oprindeligt 21).8

 Præstestole. 1) Indrettet bag alteret og oprinde-
ligt afskærmet med en panelvæg samt røde gar-
diner (jf. fi g. 9).8 Møbleret med en stol og et lille 
bord. Panelvæggen blev nedtaget o. 1937; i stedet 
opsattes gardiner mellem altertavlens bagside og 
østvæggen. 2) 1914,8 af bejdset eg, en armstol 
med gennembrudt ryg med fi re lodrette stivere, 
drejede forben og lige bagben. Sæde og armlæn 
er polstret med brunmalet skind. I korets nord-
østhjørne.
 En degnestol har endegavle svarende til stolesta-
derne, ryglæn afsluttet med en kølbue og forpa-
nel med en profi leret fylding. Gavlene er malet 
i to grå nuancer med røde og forgyldte profi ler, 
ryggen og forpanelet er malet røde med grå pro-

lere. De enkelte fag adskilles af fl ade pilastre med 
profi lkapitæler. Postamentfelterne har påsatte, 
rektangulære plader, mens frisefelterne er glatte; 
kurven afsluttes foroven af en forkrøppet hånd-
liste, betrukket med gyldenbrunt fl øjl, fastgjort 
med messingsøm. Den konkave underbaldakin 
har otte, skiftevis brede og smalle fag og hviler på 
en ottekantet bæresøjle med profi lled foroven og 
forneden. Opgangen, der løber langs væggene i 
skibets sydøsthjørne, har fyldingspaneler og fl an-
keres ved indgangen af ottesidede mæglersøjler 
med tagformet afslutning. Stolen er rødmalet 
med mørkegrå, mørkebrune og forgyldte profi -
ler. Den var oprindeligt egetræsmalet.1

 Oprindeligt var der opsat en †himmel over præ-
dikestolen. Den ottekantede himmel med skif-

Fig. 17. Pengetavler, 1852 (s. 2201). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Collection plates, 1852.

Fig. 16. Dørfl øje, 1852, mellem skib og tårnrum (s. 
2202). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Door wings, 
1852, between nave and tower interior. 
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 Servante, formentlig 1800-tallets slutning, grå-
malet med plade af lyst marmor, i præsteværel-
set bag alteret. Til bordet hører et servantestel, 
formentlig 1930’erne, fra Steingutfabrik Torgau, 
Tyskland, bestående af vandfad og kande af hvidt 
porcelæn med blå blomster. Endvidere en potte 
af hvidt porcelæn med blå ådring.
 En †pengeblok er omtalt 1862.8 
 Pengebøsse, o. 1905,8 af messing, cirkulær med 
reliefkors på forsiden og pengetragt foroven. Op-
sat på skibets vestvæg, nord for døren til tårn-
rummet. To †pengebøsser er omtalt 1862.8

 Pengetavler. 1-2) (Fig. 17), henholdsvis af gylden 
og rødlig messing. To fl ade, rektangulære æsker 
med pengerille i låget under et muslingeskalfor-
met dække. Tavlerne har drejet håndgreb af træ.

fi ler. Stolen stod oprindeligt i korets nordside.8 
Nu ude af brug og hensat på pulpituret. 
 Løse stole. 1) O. 1900, en drejestol med svej-
fet ryglæn fl ankeret af drejede småspir, cirkulært 
sæde og fi re drejede ben, antagelig til organisten. 
Stolen er egetræsmalet, sæde og ryg er polstret 
med rødt plys. På pulpituret. 2) O. 1961,8 Hans J. 
Wegner CH23, 12 styk, af eg med fl ettet sæde. I 
koret og ved døbefonten. 
 Bænke. 1) Svarende til stolestaderne, rødmalet 
med mørkebrune profi ler og sæde. Ved tårnrum-
mets sydvæg. 2-3) Uden ryglæn, gråmalede. På 
pulpituret.
 Borde. 1) Lille, med drejede ben, egetræsmalet. 
På pulpituret. 2) O. 1915,8 med drejede ben, rød-
malet med sorte profi ler. I korets nordvesthjørne.

Fig. 18. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking west.
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Disposition 1993: Hovedværk: Rørfl øjte 8', Prin-
cipal 4', Rauschquint II. Svelleværk: Trægedakt 8', 
Spilfl øjte 4', Waldfl øjte 2'. Pedal: Subbas 16'. Op-
stillet på pulpituret med østvendt facade og spil-
lebord. Nye facadegitre tilføjet 1993.
 †Harmonium, uvis datering, anbragt neden for 
prædikestolen.48 Ved anskaffelsen af †orglet blev 
harmoniet taget i bytte af orgelbyggeriet.35 
 †Orgel, 1922, med syv stemmer, to manualer 
og pedal. Bygget af Marcussen & Søn, Aaben-
raa. Disposition: 49 Manual I: Principale 8', Flauto 
armonico 8', Ottava 4'. Manual II: Salicional 8', 
Bordone 8', Capricorno 4'. Pedal: Subbas 16'. 
Klokkespil. Manualomfang C-a3, pedalomfang 
C-f 1. Koblinger: II-I, II-I4', II-I16', I-P, II-P. Fa-
ste kombinationer: pp, mp, f, tutti. Særskilt piston 
for tilføjelse af oktavkoblinger til tutti. Svelle for 
manual II og pedal. Pneumatisk aktion. Gårdejer 
Knud Skov og hustru, Birkerød, skænkede i 1921 
godt 10.000 kr. til anskaffelse af et pibeorgel.50 
Orglet stod på pulpituret.
 Fem salmenummertavler, o. 1903,8 svarende til 
tavlerne i Kirkeby (s. 2102), rødmalede med sorte 
og forgyldte detaljer. De tilhørende skydebrikker 
er hvide med sort skrift.
 To præsterækketavler, 1985, 51 af eg, svarende til 
præsterækketavlerne i Egense (s. 1943) og Olle-
rup (s. 2045), er ophængt i tårnrummet på hver 
side af døren til skibet.
 Et maleri, malet af H. C. Hostrup, antagelig o. 
1930, olie på lærred, 72×94 cm, lysmål 54×77 
cm, indsat i en sort og forgyldt ramme med 
akantusornamentik. Maleriet viser Lunde Kirke 
set fra Lundevej i sydøst med et ældre bindings-
værkshus i forgrunden. I nederste højre hjørne 
ses malerens signatur med sort skriveskrift: »H. C. 
Hostrup«. Ophængt på tårnrummets nordvæg.
 Lysekroner. 1) (Jf. fi g. 10), 1915, skænket af Ma-
rie Jørgensen, enke efter sadelmager Jørgensen, 
Lunde.1 Kronen, af mørk og lys messing, har otte, 
nærmest s-formede arme med trepasornament i 
de indre slyng samt midt på hver arm og krene-
lerede lyseskåle. Armene udgår fra et cylinder-
skaft med gennembrudte trepas foroven, der ved 
spinkle kæder er fastgjort til ophænget. Kronen 
hænger i skibet i en sort jernstang med forgyldte 
kugler.

 Dørfl øje. Udvendige. 1) (Jf. fi g. 6), 1937, enkeltfl øj 
med to gange fem profi lerede fyldinger; lysegrå. 
I østvæggen, nord for alteret. 2) Nyere enkeltfl øj 
med glas i de øvre fyldinger; lysegrå. For kælde-
ren. 3) (Jf. fi g. 5), o. 1992, dobbeltfl øj af eg med 
profi lerede fyldinger, svarende til de oprindelige 
fl øje.31 I hovedindgangen i vest.8 Indvendige. 1) 
(Fig. 16), dobbeltfl øj, hver fl øj med tre rudestille-
de diamantfyldinger, omgivet af pyramidebosser. 
Ydersiden er egetræsmalet, indersiden rød med 
sorte og forgyldte profi ler. Mellem tårnrummet 
og skibet. 2) Enkeltfl øj med tre fyldinger, ege-
træsmalet. Til pulpituret.
 Pulpituret i kirkens vestende (jf. fi g. 18) bæres af 
fi re hvidmalede, sekspasformede jernsøjler. Bryst-
ningen består af drejede balustre, rødmalede med 
forgyldte detaljer, under en brunmalet håndliste. 
Opgangen er via en trappe i tårnrummet. Pulpi-
turet har siden 1922 tjent som orgelpulpitur.
 Orgel (jf. fi g. 18), 1970, med seks stemmer, to 
manualer og pedal. Bygget af I. Starup & Søn, Kø-
benhavn. Disposition: Hovedværk: Rørfl øjte 8', 
Principal 4', Scharff III. Svelleværk: Trægedakt 8', 
Quintatøn 2'. Pedal: Subbas 16'. Manualomfang 
C-g3, pedalomfang C-f 1. Koblinger: II-I, I-P, II-P. 
Udvidet og omdisponeret 1993 til syv stemmer, 
to manualer og pedal af Albert Lang, Rønnede. 

Fig. 19. »Dana«. Kirkeskib, 1915, bygget af skibsbyg-
mester C. C. Palle, Marstal (s. 2203). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – “Dana”. Church ship, 1915, built by 
shipwright C. C. Palle, Marstal.



2203LUNDE KIRKE

GRAVMINDER

Gravsten (fi g. 21), 1745, over Morten Pedersen 
Skelde, i 39 år den første herredsfoged for de sam-
lede Sunds-Gudme herreder (fra 1660), †1699, 
71 år gammel, og hustru Sophia Jørgensdater 
(Jørgensdatter), †1719, 89 år gammel, samt deres 
svigersøn, Christen Jørgensen Søling (Sølling), 
herredsfoged, †1729, 85 år gammel, og dennes 
første hustru Maren Mortensdater (Mortensdat-
ter), †1697, 39 år gammel, og anden hustru Dorte 
Egersdatter (Eggertsdatter), †1718, 76 år gammel; 
endvidere Christen Søllings datter, Sophia Maria 
Christensdatter, herredsfoged Niels Brinks første 
hustru, †1724, 31 år gammel. Under personalia et 
skriftsted (Job. 19,25-27) samt indskrift om mo-
numentets opsættelse: »Og dennem til almindelse 
er dette opreted udi det for qveged (kvæget) her 
i Lunde Sogn meget fatale aar 1745 af NB (Niels 
Brink)«.
 Rød kalksten, 91×55 cm, de øverste hjørner 
mangler, og stenen er noget forvitret. Indskrif-
ten med reliefversaler i forsænkede bånd, afdø-
des navne dog med kursiv, udfylder hele stenens 
fl ade.
 Stenen lå oprindeligt i koret i den gamle kirke 
(s. 2207), hvorfra den sandsynligvis blev fjernet 
ved nedbrydningen 1852. 1896 lå den i staldgul-
vet på en gård i sognet, hvorfra den samme år 
blev fl yttet til kirken og indmuret på sin nuvæ-
rende plads i tårnrummets sydvæg.33

 Kirkegårdsmonument, o. 1827, over Hans Lang-
kilde, ejer af Langkildegård, *20. jan. 1752, †13. 
juli 1827, og hustru Kirsten Langkilde, *1. dec. 
1766, †10. april 1832.
 Gesimsstele af rødgrå granit (sekundær), 135× 
49 cm, med indfældet tavle af kobber, 53×29 cm, 
hvorpå indskrift med let fordybede antikva og 
versaler (afdødes navne), udfyldt med sort. Stelen, 
med hulkantprofi leret postament, hviler på en høj 
sokkel hvori en let forsænket niche og krones af 
et profi leret, tagformet gavlstykke. Den højrekt-
angulære skrifttavle er indfældet i skaftets forside. 
Monumentet er opsat på Langkildegårds gravsted 
ved kirkegårdens sydside sammen med fem andre 
monumenter. Gravstedet hegnes på tre sider af et 
sortmalet støbejernsgitter i nygotisk stil.

 2) O. 1967,8 barokkopi med fem s-svungne ar-
me med bladled samt balusterskaft med hænge-
kugle, ophængt i tårnrummet i en jernkæde.
 3) 2002, en kopi af nr. 1 og ophængt som den-
ne (jf. fi g. 18).51

 4-11) Nyere, med fem buede arme og fl ade ly-
seskåle. Ophængt i hver side af skibet (jf. fi g. 18).
 Kirkeskib (fi g. 19), »Dana«, 1915, bygget af skibs-
bygmester C. C. Palle, Marstal, anskaffet for 
midler indsamlet i sognet.52 Tremastet fuldrig-
ger. Sortmalet med forgyldt bund og vandlinje, 
navnet er anført med forgyldte versaler på agter-
spejlet under to Dannebrogsfl ag. Ophængt midt i 
kirken i en sort jernstang med forgyldte kugler.
 Klokke (fi g. 20), 1839, støbt af I. C. og H. Gamst, 
København. Tværmål 77 cm. Om halsen er en 
perlestavsbort med akantus og derunder indskrift 
med versaler: »Støbt af I. C. & H. Gamst Kiø-
benhavn anno 1839«. Ophængt i klokkestolen (s. 
2194) i den oprindelige slyngebom.

Fig. 20. Klokke, 1839, støbt af I. C. og H. Gamst, 
København (s. 2203). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 
Bell, 1839, cast by I. C. and H. Gamst, Copenhagen.
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Fig. 21. Gravsten, 1745 over herredsfoged Morten Pedersen Skelde (†1699) og hustru 
Sophia Jørgensdatter (†1719), deres svigersøn, herredsfoged Christen Jørgensen Søl-
ling (†1729) og hans to hustruer Maren Mortensdatter (†1697) og Dorte Eggertsdat-
ter (†1718), samt hans datter Sophia Maria Christensdatter (†1724) (s. 2203). Foto 
Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone, 1745, of District Judge Morten Pedersen Skelde 
(†1699) and his wife Sophia Jørgensdatter (†1719), their son-in-law District Judge Christen 
Jørgensen Sølling (†1729), his two wives Maren Mortensdatter (†1697) and Dorte Eggerts-
datter (†1718), and his daughter Sophia Maria Christensdatter (†1724).
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 En †kalkbænk stod i våbenhuset indtil 1808, 
hvor nye vægbænke skulle laves i dens sted.16 
Kirken blev istandsat igen 1814.16 Nogle år inden 
1826, måske ved istandsættelsen 1814, havde kir-
ken fået nye lavtsiddende og oplukkelige vindu-
er.23 Gulvet var 1834 sunket og skulle omlægges, 
og to år senere trængte tårnets vestre og søndre 
facader og skibets vestgavl til at blive repareret.63

†INVENTAR

Oversigt. Af den nedbrudte kirkes inventar er kun beva-
ret et *røgelseskar, der 1809 blev indsendt til Natio-
nalmuseet, samt en klokke, støbt af I. C. og H. Gamst 
1839, der er overført til den nuværende kirke (s. 2203).
 Kilder. †Inventaret, der endnu i begyndelsen af 
1800-tallet omfattede fl ere, formentlig middelalderlige 
genstande, kendes fortrinsvis fra kirkens ældste inven-
tarium 1576, der opregner kirkens løsøre (alterklæde, 
altersæt, messehagel, messeklokke og to klokker samt 
de nødvendige alterbøger på nær et passionale), 64 samt 
fra biskop Jacob Madsens beskrivelse af kirken i for-
bindelse med hans visitats 1589. 65 Hertil føjer sig syns-
forretninger fra 1729 og 1800-tallets første fjerdedel66 
samt en præsteindberetning til Oldsagskommissionen 
1808. 67 Inventarets skæbne ved nedbrydelsen af kirken 
er uvis; formentlig er det, bortset fra klokken, kasseret 
eller bortsolgt.68

†KIRKE

1852 blev det besluttet at nedrive den middelalder-
lige †kirke; den blev karakteriseret som ‘en ældre kirke, 
lille, meget lav, mørk og fugtig’.1 Der blev hverken 
lavet beskrivelser eller opmålinger af bygningen inden 
nedrivningen.53

 †Kirken bestod sandsynligvis af romansk kor og bre-
dere skib (jf. fi g. 3 og 22). Formentlig i senmiddelal-
deren var der blevet tilføjet et våbenhus mod syd, og 
kirken blev overhvælvet. Et tårn blev opført oven på 
våbenhuset i 1600-tallet eller første halvdel af 1700-
tallet. 54 

Murene var bygget af kvadre, som kan være gen-
brugt i soklerne til den nye kirke (jf. s. 2189) og i 
hovedhuset for en gård beliggende vest for kirke-
gården. Kirken kan have haft syv vinduer (jf. ndf.), 
og taget var belagt med tagtegl over korets søndre 
side og bly på resten af kirken.15 
 Et våbenhus på kirkens sydside blev sandsynligvis 
opført i senmiddelalderen; det havde murede væg-
bænke og træloft. 55 Ligeledes blev der opsat fi re mu-
rede hvælv i kirken.56 Skibets vestre gavltrekant kan 
allerede i middelalderen have fået kamme (jf. ndf.).57

 Et tårn blev sandsynligvis i 1600-tallet eller før-
ste halvdel af 1700-tallet rejst oven på †våbenhu-
set.58 Det kan oprindeligt have haft kamme (jf. 
ndf.).
 Istandsættelser. Som andre kirker i området tog 
kirken skade ved Karl Gustav-krigene 1657-60,59 
og den blev 1664-65 repareret med 900 teglsten 
og bly på taget.60 1720 skulle en dør i kirken til-
mures, og vægbænkene i våbenhuset trængte til 
at blive repareret.55 
 1803 havde bygningen syv ‘gammeldags’ vin-
duer med små ruder og jernstænger.61 Træloftet i 
våbenhuset var faldefærdigt samme år.16 
 1805 var kirken meget forfalden. Vinduerne 
var utætte, og gulvet skulle omlægges. Hvælvene 
var beskadigede på grund af vandindtrængning, 
og det samme var muren mellem skibet og tårnet. 
Kalkningen var ved at falde af murene, og der var 
huller i taget. Tårnet var på sydsiden revnet fra 
øverst til nederst, og dets tag var næsten blottet 
for tagsten. Kammene på kirkens vestre ende og 
tårnet manglede også teglsten. Loftet i våbenhu-
set trængte stadig til udskiftning (jf. ovf.). 1806 
gennemførtes en istandsættelse. 62

Fig. 22. †Kirke og †klokkehus (jf. s. 2189) gengivet i 
biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. I RAO. 
– The †church and the †belfry as shown in Bishop Jacob 
Madsen’s book of visitations, 1588-1604.
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der er delvist fornyet i ældre tid. Selve ophænget 
består af to (oprindeligt tre) jernstænger, der via 
s-formede led er forbundet med en trearmet bøj-
le, som med en krog er fastgjort til en rund ring.
 Karret tilhører en gruppe på i alt 14 røgelseskar, 
der er udgået fra Jakob Røds værksted i Svend-
borg (jf. s. 2032 og 2154).72 Det er tidligst omtalt 
1701 sammen med karrene i Faaborg, Ollerup, 
Stenstrup og Heden.73 Det er endvidere beskrevet, 
og runeindskriften er aftegnet i indberetningen til 
Oldsagskommissionen 1808 (jf. s. 2183 fi g. 85, nr. 
3).74 Karret blev indsendt til Nationalmuseet fra 
kirken 1809 (inv.nr. 350).75

 †Processionsudstyr(?) (jf. s. 2183  fi g. 85, nr. 12), 
forment lig middelalderligt, omtalt 1808, to ‘stæn-
ger’ med glat underdel, fl adt midterled og snoet 
overdel.69 Foroven afsluttedes stængerne af en 
knop, forneden var spor efter et tilsvarende led. Der 
kan muligvis være tale om processionsstave eller 
stænger til faner. 1808 fandtes stængerne i koret.
 †Messehagler. 1) Omtalt 1576, af sort fl øjl.64 2) 
En ældre hagel, der var overført fra Stenstrup 
Kirke (s. 2155), omtaltes 1729 som ‘ringe’.55

 †Messeklokke, omtalt 1576, ‘lille’, ophængt ved 
alteret.64

 †Alterskranke, omtalt 1805, da knæfaldet var løst 
og forfaldent.62 I 1820’erne ønskede man puder 
på det.19

 †Korbuekrucifi ks(?), se †krucifi ks ovf.
 †Korgitter, omtalt 1589, med »Traller« (trem-
mer). 76

 †Døbefont, omtalt 1589. Fonten stod ‘nede’ i 
kirken, vel i vestenden.76

 †Prædikestol, omtalt 1589, opsat i sydsiden.76 
1729 kaldes den ‘ringe og slet’.55 1805 skulle den 
efterses, fordi bunden var usikker og dårligt un-
derstøttet.62

 †Stolestader, omtalt 1729 som brøstfældige; 
endvidere var der for få pladser til både mænd og 
kvinder.55 1805 kaldes de gamle og forfaldne.62

 †Skriftestol, omtalt som ‘lille’ 158976 og atter 
nævnt 1675.77

 †Degnestol, omtalt 1589, ‘lille’.76

 †Pengetavle, ‘de fattiges omgangstavle’, omtalt 
1729 som ubrugelig.55

 †Pulpitur, opsat efter 1729, da synet noterede, at 
der var behov for et pulpitur, fordi der var for få 

†Alterklæder. 1) Omtalt 1576, af lærred.64 2) Om-
talt 1729, af uld, ‘meget i stykker’.55 
 †Altertavler. 1) En senmiddelalderlig, rimeligvis 
trefl øjet altertavle med en reliefskåret fremstilling 
af Marias Himmelkroning i midterskabet og ma-
lerier på fl øjene. 1589 blev den beskrevet af bi-
skop Jacob Madsen: »Taffl en: den gamble oc vnge 
papistiske Gud setter Krone paa Jomf(ru) Maria, 
Fløier malet«.65 Tavlen må være nedtaget senest 
1778. 1808 var som det eneste bevaret midter-
skabets relief: »3 catholske Træebilleder som ere 
sammenhængende«, nemlig en knælende kvinde 
(Maria) i midten, fl ankeret af Jesus med torne-
krone og Gud Fader med kongekrone. 69 2) 1778. 
Om tavlens udseende er intet overleveret.69

 †Krucifi ks, muligvis en †alterprydelse(?) eller et 
†korbuekrucifi ks(?), antagelig middelalderligt, om-
talt i præsteindberetningen 1808 som ‘et gam-
melt krucifi ks’.70 På det tidspunkt hang korstræet 
på korets nordvæg, mens Kristusfi guren var faldet 
ned og hensat på gulvet op ad væggen. Ved kors-
træets fod sås spor af voks, dog kun ‘meget lidt 
og næsten hensmuldret’, som havde det været i 
berøring med vokslys.
 †Altersæt, omtalt 1576, af sølv, bestående af kalk 
og disk.64

 †Alterbøger. 1) Omtalt 1576, et formentlig sen-
middelalderligt graduale på pergament.64 2) Om-
talt 1576, et gammelt missale.64 3) O. 1576 mod-
tog kirken som de fl este andre kirker i herredet 
et eksemplar af Hans Thomesens salmebog (1569, 
jf. s. 2032, 2095 og 2154). Til at fastgøre bogen 
medfulgte en jernlænke, som dog var for skrøbe-
lig til at kunne bruges.64

 *Røgelseskar (fi g. 23), 1200-tallet, af bronze, 
19,5×11,3 cm, signeret af Jakob Rød. Den halv-
kugleformede skål, der hviler på en konisk fod, 
har langs randen en runeindskrift: »: magis:tær : 
ia=ko=bus : ruffus : fabær : me fecit :« (Magister 
Jakob Rød, smed, gjorde mig). 71 Låget har langs 
randen en bort af skiftevis side- og spidsstillede, 
trekantede røghuller, mens det kuplede stykke der-
over, der er tredelt af lodrette bånd med pærefor-
mede huller, har dråbeformede og cirkulære huller, 
der tilsammen danner rosetter. Låget krones af en 
lille lanterne med runde huller under et konisk tag, 
hvis øsken er afbrækket. Karret har tre sæt øskener, 
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†GRAVMINDER

Fra kirken kendes kun én gravsten, som er overført 
til den nuværende kirke (s. 2203). O. 1670 blev grave 
i kirkegulvet fyldt op gentagne gange.78 Fund af en 
†kiste med beslag og bærehanke samt af et ‘kvinde-
ligt skelet’ i forbindelse med indlæggelsen af varmerør 
1937 (s. 2194) er omtalt 1952.45

Gravsten, o. 1745, over herredsfoged Morten Pe-
dersen, †1699, m.fl . Stenen, der lå i koret,81 er 
opsat på sydvæggen i den nuværende kirkes tårn-
rum (s. 2203).

siddepladser i kirken.55 1825 skulle dets rækværk 
fastgøres.55

 †Ligbåre. 1) Anskaffet 1666/67. 78 2) Omtalt 
1809. Båren stod i våbenhuset.16

 Klokke, 1839, overført til den nuværende kirke 
(s. 2203).
 †Klokker. 1-2) Omtalt 1576 med betegnelsen 
‘mådelige’. Klokkerne hang formentlig i et †klok-
kehus på kirkegården (s. 2189).79 3) 1715, skænket 
af Niels Krag til Egeskov (†1713) og hustru So-
phie Nielsdatter Juel.80 Efter en reparation mistede 
klokken sin klang, og 1839 blev den omstøbt.55

Fig. 23. *Røgelseskar, 1200-tallet, signeret af Jakob Rød (s. 2206). I 
NM. Foto John Lee 2018. – *Censer, 1200s, signed by Jakob Rød.
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Tegninger og opmålinger. Usigneret opmåling o. 
1885(?) (opmåling af tårnets spir; planer og snit). – 
Ejnar Mindedal Rasmussen 1936-37 (opmåling og 
forslag til ombygning af kor; planer, tvær- og læng-
desnit). – Lars Mindedal 1975 (opstalt af sydfacade og 
plan).

Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen, kir-
kens omgivelser og bygning ved Pia Katrine Lindholt, 
inventar og gravminder ved Rikke Ilsted Kristiansen, 
heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt. Arkivalielæs-
ning ved Marie Louise Blyme, Rasmus Christensen, 
Bjørn Westerbeek Dahl og Andreas Broby Åberg-
Jensen m.fl . Oversættelse ved James Manley (engelsk). 
Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafi sk tilret-
telæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 
december 2018.

1 RAO. Sogneark. Embedsbog.
2 Repertorium diplomaticum regni danici mediævalis. Forteg-
nelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, Selskabet for 
Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (udg.), 1, III, 
Kbh. 1906, 396 (13. juni 1429).
3 Repertorium diplomaticum (note 2) 1, III, 504 (30. maj 
1437).
4 Danske Magazin IV, 2, 1873, 51. Blandt herredets kirker 
bidrog kun Bregninge med et tilsvarende lavt beløb.
5 De ældste danske Arkivregistraturer, Det Kongelige 
Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 
(udg.), V, 2, Kbh. 1910, 1046.
6 Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet jordegods i 
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Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1908, 466 f. 
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8 RAO. Sogneark. Kirkeprot.
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89, 360, og IV, 3, 1893-95, 164 ff. og 638 f.
11 RAO. Fyns bispearkiv. Synsforretninger over kirker 
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12 Beretning for den arkæologiske undersøgelse SOM 
351 i Svendborg Museum.
13 RAO. Fyns bispearkiv. Visitatsprotokol Sunds Herred 
og Ærø 1834-96.
14 RAO. Sunds-Sallinge herreds provsti. Kopibog over 
udsendte cirkulærer 1844-54.
15 Jacob Madsens visitatsbog (note 9), 208.

KILDER OG HENVISNINGER

Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller 
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af 
Lunde Kirke og †Lunde Kirke. For en oversigt over 
arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i 
Svendborg Amt i almindelighed, jf. også s. 59 ff. Hen-
visninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, er angivet 
som DK, efterfulgt af betegnelsen på det pågældende 
amt; referencer inden for Svendborg Amt har dog kun 
sideangivelse.

Arkivalier. Rigsarkivet, København (RAK). Reviderede 
regnskaber, kirkeregnskaber: Regnskaber Fyn 1662-1837. 
3. Nyborg Provsti. Gudme, Sunds, Ærø og Als herreder 
1662-74 (Rev. rgsk. Rgsk. Fyn).
 Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv: Indberet-
ninger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786. – Syns-
forretninger over kirker med uddrag af regnskab 1631-35. 
– Synsforretninger over kirker 1718-35 (Bispeark. Syn 
over kirker). – Indberetninger om kirker og kirkegårde 
1812-43 (Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde). – 
Synsforretninger over kirker og præstegårde 1872-98 
(Bispeark. Syn over kirker og pr.gårde). – Visitatsproto-
kol 1732-1803. – Visitatsprotokol Sunds Herred og Ærø 
1834-96. – Sunds Herreds breve 1541-1805, 1805-1968 
(Bispeark. Sunds Hrds. breve). Sunds Herreds provstiarkiv: 
Register over kirkernes indkomster 1576 (Provstiark. 
Reg. over kirkernes indk.). – Kirkeregnskaber 1645-75. 
– Justitsprotokol m.m. 1690-1824 (heri kirkesyn 1760-
1824) (Provstiark. Justitsprot. m.m.). – Breve fra biskop, 
amtmand, stiftsøvrighed og forskellige 1727-1812 (Prov-
stiark. Breve fra biskop, amtmand m.fl .). – Synsproto-
kol for kirker 1935-81 (Provstiark. Synsprot.). Svendborg 
Amtsprovsti: Synsprotokol for Sunds og Sallinge herre-
der 1824-39 (Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.). Sunds-
Sallinge herreds provsti: Kopibog over udsendte cirkulærer 
1844-54. Lunde Sogn: Diverse breve og dokumenter 
1625-1928 (Sogneark. Div. breve og dok.). – Regnskabs-
bog 1662-78 (Sogneark. Rgsk.). – Breve og dokumen-
ter 1771-1951 (Sogneark. Breve og dok.). – Embedsbog 
1817-1943 (Sogneark. Embedsbog). – Kirkeprotokol 
1862-2004 (Sogneark. Kirkeprot.). Den kgl. bygningsin-
spektør: Kirker, korrespondance, bilag, tegninger m.m. 
1863-1927 (Den kgl. bygningsinspektør. Kirker m.m.). 
Fyn i almindelighed. Topografi ca: 17a. Fyn St-U. Sunds 
Herred. Sognepræsters efterretninger om de forskel-
lige sogne 1760-1800 (Fyn i alm. 17a. Indb. 1760-1800).
 Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. A1038. Lunde menig-
hedsråd.
 Nationalmuseet (NM). Håndskriftsamlingen: C. T. En-
gelstoft, Kirkene i Fyns Stift (med register af Olaf Olsen) 
(NM. Engelstoft). Indberetninger: Jens Johansen 1990 
((†)altermaleri). – Henriette Rensbro 2009 (kirkegård).
 Rønnow Arkitekter A/S. Det Kgl. Bygningsinspektorats 
arkiv: Lunde Kirke (Bygn.insp.ark. Lunde).
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46 Jf. faksimile af virksomhedens katalog 1883 i Chri-
stian Waagepetersen, Dansk sølvplet før 1900. En forelø-
big oversigt med to facsimilerede kataloger fra H. C. Drewsen 
1861 og 1883, Kalundborg 1975.
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fra Marcussen & Søn. RAO. Sogneark. Div. breve og 
dok.
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om kirkens orgler fi ndes i Den Danske Orgelregistrant.
51 Jf. usigneret og udateret folder ved kirken.
52 RAO. Sogneark. Embedsbog; Henning Thalund, Fyn-
ske Kirkeskibe, Svendborg 1989, 75.
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middelalderkirker inden nedrivning. Forud for eksem-
pelvis nedrivningen af Bjerreby Kirke 1905-06 blev 
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ved C. M. Smidt i NM.
54 Jacob Madsen (note 9) 208; Erich Pontoppidan og 
Hans de Hofman, Den danske Atlas VI, Kbh. 1774, 716.
55 RAO. Bispeark. Syn over kirker.
56 Jacob Madsen (note 9) 208; RAO. Provstiark. Justits-
prot. m.m.
57 RAO. Provstiark. Breve fra biskop, amtmand m.fl .
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blevet bygget. Jacob Madsen (note 9) 208; Danske Atlas 
(note 54), 716. 
59 For eksempel Kirkeby Kirke (s. 2075).
60 RAK. Rev. rgsk. Rgsk. Fyn.
61 De romanske vinduer i Kirkeby (s. 2083) beskrives 
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det er vinduesåbningerne eller -rammerne, der menes; 
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.
62 RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Breve fra biskop, 
amtmand m.fl .
63 RAO. Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
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65 Jacob Madsens visitatsbog (note 9), 208 f.
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prot. m.m.; Breve fra biskop, amtmand m.fl .; Svendborg 
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67 Danske Præsters indberetninger til Oldsagskommissionen 
af 1807. 3: Bornholm, Lolland-Falster og Fyn, Christian 
Adamsen og Vivi Jensen (red.), Højbjerg 1997, 285-93.
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69 Indberetninger til Oldsagskommissionen (note 67), 290.
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16 RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.
17 RAO. Provstiark. Synsprot.
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22 RAO. Provstiark. Synsprot.; Korrespondance i NM.
23 RAO. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde.
24 RAK. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen. 1. 
departement. Journal 1853; RAO. Sogneark. Kirkeprot.
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27 RAO. Bispeark. Syn over kirker og pr.gårde.
28 RAO. Sogneark. Kirkeprot.; RAO. Bispeark. Syn over 
kirker og pr.gårde.
29 RAO. Den kgl. bygningsinspektør. Kirker m.m.
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31 Korrespondance i NM.
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formentlig er de nuværende. RAO. Sogneark. Kirkeprot.
33 RAO. Sogneark. Kirkeprot.; Korrespondance i NM.
34 Foto i Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv; RAO. Sogne-
ark. Kirkeprot.
35 RAO. Sogneark. Breve og dok.; Kirkeprot.
36 Både 1961 og 1973 fi k kirken nyt oliefyr i fyrkælde-
ren. Tegninger af E. Mindedal Rasmussen, i NM; Kor-
respondance i NM.
37 RAO. Sogneark. Breve og dok.
38 RAO. Provstiark. Synsprot; Sogneark. Kirkeprot.
39 ‘Alt i kirken blev nyt anskaffet’, jf. RAO. Sogneark. 
Embedsbog.
40 Avisudklip 11. dec. 1952 i Egebjerg Lokalhistoriske 
Arkiv; RAO. Sogneark. Kirkeprot.
41 RAO. Sogneark. Embedsbog. Ingeborg Clausen, der 
var enke efter sognepræst i Ollerup, provst Viggo Peter 
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42 RAO. Sogneark. Embedsbog; NM. Indb. ved Jens 
Johansen 1990. Johannes Jensen udførte 1865 et alter-
maleri til Kværndrup Kirke.
43 Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før 
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45 Avisudklip 10. dec. 1952 i Egebjerg Lokalhistoriske 
Arkiv.



2210 SUNDS HERRED

Fig. 24. Istandsættelse af tårnet (s. 2192). Foto Mogens Kjøller 1886. I Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. – Refurbishing 
of the tower.
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Danos, Antiquitatum«, Dänische bibliothec IV, Kbh. 1743, 
409 f.
74 Indberetninger til Oldsagskommissionen (note 67), 287 f.
75 Indberetninger til Oldsagskommissionen (note 67), 291 ff.
76 Jacob Madsens visitatsbog (note 9), 209.
77 RAO. Sogneark. Rgsk.
78 RAK. Rev. rgsk. Rgsk. Fyn; RAO. Sogneark. Rgsk.
79 RAO. Provstiark. Reg. over kirkernes indk.; Jacob 
Madsens visitatsbog (note 9), 209.
80 RAO. Bispeark. Syn over kirker; Danske Atlas (note 
54), 716.
81 Danske Atlas 1774 (note 54), 716.

71 Lis Jacobsen og Erik Moltke, Danmarks Runeind-
skrifter. Text, Kbh. 1942, nr. 178; Hiltrud Westermann-
Angerhausen, Mittelalterliche Weihrauchfässer von 800 bis 
1500, Petersberg 2014, 319 (IV c 10); jf. også databasen 
Danske runeindskrifter, http://runer.ku.dk/VisGen-
stand.aspx?Titel=Lunde-r%c3%b8gelseskar, besøgt 5. 
juli 2018.
72 Jf. Jacobsen og Moltke 1942 (note 71), 207-17 (nr. 
172-83); Westermann-Angerhausen 2014 (note 71), 316 
ff. (IV c 1-13).
73 Thomas Bircheroed, »Dissertatio epistolaris de causis 
deperditarum, apud septentrionales, et præsertim apud 

In the southwestern corner of the parish the hi-
storicizing church from 1852 is in the same place 
as the †medieval church which was demolished 
the same year. 

The new church was built to drawings by the ar-
chitect N. S. Nebelong, Copenhagen. The histo-
ricizing architecture has both neo-Romanesque 
and neo-Gothic features. The church consists of 
a nave-chancel furnished in 1937, and a nave as 
well as a tower in the west whose lowest fl oor is 
used as a porch. 
 The footing is of re-used granite ashlars from 
the demolished †church, and the heavily plaste-
red walls are in yellow brick in normal format 
laid in cross-bond. The facades of both nave and 
tower are decorated with pilaster strips and vari-
ous friezes (fi g. 1). In addition the east gable has 
three cruciform recesses. The main entrance to 
the west is a pointed-arched door surrounded by 
pilaster strips and with a pediment (fi g. 5). The 
church has large pointed-arched windows in the 
long walls, east gable and tower (fi g. 6). The inte-
rior of the nave is dominated by the roof-shaped 
ceiling (fi g. 10), while the chancel from 1937 has 

been separated from the nave by a chancel arch 
and vaulted over (fi g. 8). The tower in three sto-
reys has four gables and a spire covered with slate 
(fi g. 1).

†The medieval church consisted of a chancel and a 
wider nave and was built of granite ashlars. In the 
Late Middle Ages a porch was built on the south 
side of the nave (fi g. 3 and 22), and the church 
was given four vaults. In the 1600s or 1700s a 
tower was built above the porch. Until the tower 
was erected the bell hung in a †bell frame in the 
churchyard. In both 1806 and 1814 the †church 
was refurbished and given new, low-placed win-
dows.  

Furnishings. All that remains of the furnishings of 
the demolished church are a *censer from the 
workshop of Jakob Rød in Svendborg, which 
was sent in to the National Museum in 1809 (fi g. 
23 and p. 2183 fi g. 85, no. 3), and a bell from 1839 
(fi g. 20), cast by I. C. and H. Gamst, Copenhagen, 
which has been trans ferred to the present church. 
 Most of the present furnishings were thus pro-
cured in connection with the building of the 

LUNDE CHURCH
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altarpiece from 1910 for the chapel of the State 
University Hospital (now in the Skovgaard Mu-
seum). The organ was built in 1970 by I. Starup 
& Søn, Copenhagen.
 The colour scheme appears to be from a major 
refurbishing in 1937. The furnishings are red-
painted with golden, grey and black details, but 
the frame of the altarpiece and the pews in the 
chancel are in the natural colour of the wood. 
Originally the furnishings were painted in oak 
imitation. 

Sepulchral monuments. A tombstone from 1745 
commemorating several district judges, including 
Morten Pedersen Skelde (†1699) (fi g. 21), has 
been embedded since 1896 in the south wall of 
the tower interior. Originally it was in the chan-
cel of the demolished church. 

church in 1852. An (†)altar painting of The Agony 
in the Garden (fi g. 12) is the work of Johannes 
Jensen. The Communion set (fi g. 13) was made 
by Niels Christopher Clausen, Odense, and do-
nated by Preben Bille-Brahe. The font (cf. fi g. 
18) is closely related to the font in Rudkøbing 
Church (p. 1427), while the pews correspond to 
those in Kirkeby and Stenstrup (pp. 2098 and 
2162). From the same time come among other 
items the pulpit, two collection plates (fi g. 17), 
the door wings between the tower interior and 
the nave (fi g. 16) and the gallery, which since 
1922 has served as the organ loft. 
 The church ship “Dana” (fi g. 19) was built in 
1915 by the shipwright C. C. Palle, Marstal. The 
altarpiece from 1939 (fi g. 11) is a painting of The 
Good Shepherd by the painter and sculptor In-
geborg Clausen as a copy of Niels Skovgaard’s 


