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Fig. 1. Kirken i landskabet, set fra syd. Foto Anders C. Christensen 2019. – The church in the landscape, seen from the
south.

ÅSTRUP KIRKE
SALLINGE HERRED
Stednavnet Åstrup (»Ostrop«) optræder første gang
1419;1 Åstrup Kirke (»ecclesia in Astrip«) nævnes
første gang i et paveligt aktstykke 1459.2
Ved landehjælpen 1524-26 bidrog Åstrup med 10
mark, hvilket svarede til Diernæs’ bidrag (s. 2935), men
kun var 2/3 af Vester Skerninges (s. 3145).3
Kirken har været nært knyttet til de lokale godser
Nakkebølle og Brahetrolleborg. Fremhæves må særligt Eiler Brockenhuus til Nakkebølle (1548-1602),
som skænkede en altertavle (1581/87, jf. s. 3108) og
en prædikestol (1574-1582, jf. s. 3116) samt opførte et
gravkapel (1584, jf. s. 3128). 1672 forlenedes patronatsog kaldsret til Birgitte Trolle, friherreinde til Brahetrolleborg (jf. s. 3023). Ejerne af Brahetrolleborg har stået
for istandsættelser af kirken 1765 og 1851-54; endvidere indrettede Johan Frederik Cicignon o. 1765 et
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gravkapel i vestenden, adskilt fra skibet ved en ornamenteret gitterlåge (jf. s. 3134). Kirken lå under Brahetrolleborg indtil overgangen til selveje 1910.4
Åstrup har siden reformationen været anneks til
Vester Åby sogn (jf. s. 3023).
Stridigheder ved kirken. Eiler Brockenhuus’ anden
hustru, Anne Bille, fødte i de første år af deres ægteskab (1584-1602) 15 børn, som alle var dødfødte eller
døde som spæde. Hun beskyldte adelskvinden Christence Kruckow for at have forhekset hende; Kruckow
skulle i ledtog med to lokale kvinder have udført hekserier og overtalt præsten i Åstrup til en nat at døbe
for derefter at begrave en voksdukke under Billes stol
i kirken. Ved en retssag erkendte Kruckows medsammensvorne deres skyld og blev brændt på bålet, mens
Kruckow selv undgik straf. Hun rejste til Ålborg, hvor
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Odense Luftfoto 1951. – Aerial photograph of the church, seen from the
south west.

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Hans Madsen
1811, tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral
map.

hun imidlertid 1619 atter blev beskyldt for heksekunst,
og 1621 blev hun henrettet. Hun er siden kendt som
Heksen fra Nakkebølle.5
1683 anklagede Birgitte Trolle Preben Brahe for
uden tilladelse at have nedtaget bly og lægter fra sydkapellets tag til genopbygning af det nyligt nedbrændte
Hvedholm (jf. s. 3095 og 3104). Vidner berettede om,
hvordan Brahes folk uden tilladelse havde bemægtiget sig adgang til kirkegården, og ved landstinget blev
Preben Brahe dømt til at istandsætte kirken.6
Sagn m.m. Det siges, at kirken står på et levende
begravet lam med snehvid uld. Adskillige i sognet har
set lammet, som varsler den seendes snarlige død.7
I en høj ved Lunde holdt trolde gilde, hvor de dansede og drak af et stort guldbæger. En dag besluttede
en karl sig for at ride til gilde på sin herres hurtigste
hest; ved højen kom en trold ud med guldbægeret og
tilbød karlen at drikke af det. Han tog imod bægeret,
smed indholdet over skulderen og red straks af sted
med troldene i hælene. Ved Åstrup Kirke hoppede
han over kirkegårdsmuren ind på indviet jord, hvor
troldene ikke kunne følge efter. Karlen gav bægeret
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til kirken, hvor det endnu findes, og netop der hvor
hesten sprang over muren, er der en sten med aftryk af
hestens hov.8
Da man ringede med kirkeklokkerne efter Frederik
VII’s død, så en karl en hovedløs kvinde komme ud af
døren fra kirkens hvælvinger, gå over til tårnets vestgavl og stryge sin hånd ned ad gavlen. Derefter gik hun
ind over hvælvingerne igen. Da man nogle år senere
restaurerede gavlen, fandt man i muren et barnelig,
som blev lagt i en lille æske og sat ind på hvælvingerne.
Siden da er den hovedløse kvinde ikke set.7

Kirkebyen ligger nordligt i det størrelsesmæssigt
beskedne sogn, hvis søndre grænse udgøres af
den bugtede kystlinje mod Øhavet, hvor Store
Svelmø samt et par mindre, ubeboede holme
tilhører sognet. Kirken er placeret i den sydlige del af bebyggelsen, ved landevejen mellem
Svendborg og Faaborg, der før det snorlige vejtracés anlæggelse vest for landsbyen banede sig
vej gennem landskabet i sydvestlig retning (fig.
3).Ved udskiftningen bestod den store landsby af
27 gårde, hvis gårdmænd mødtes ved det nordøst
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for kirken placerede bystævne, der blev rekonstrueret 1957 (jf. s. 3081, fig. 4); samme år blev en
parkeringsplads anlagt vest for kirken.9
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
muligvis bevaret de gamle grænser mod øst og
nord, mens en mindre vestudvidelse er påvist
arkæologisk (jf. ndf.). Desuden er 1955 foretaget en udvidelse mod syd,10 hvor terrænet falder
svagt, hvorfor en trappe er anlagt mellem de to
sektioner, der endvidere adskilles af hække. Hegnet består mod øst og vest af stendiger, mens det
nordlige forløb mod landevejen o. 1914 er omdannet til en kløvstensmur med cementafdækning.11 Mod syd hegnes udvidelsen af en tjørnehæk.
Kirkegårdens ældre hovedindgang, en køreport
med flankerende ganglåger, befinder sig nord for
kirken, ud for våbenhusets dør (jf. fig. 30). Køreporten lukkes af en hvidmalet dobbeltfløj af
trætremmer med øvre, svungne afslutninger, der
stemmer overens med kirkens renæssanceinspire-

Fig. 4. Det rekonstruerede bystævne øst for kirkegården, set fra nord (s. 3079). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The
reconstructed parish meeting place east of the churchyard, seen from the north.
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Fig. 5.Ydre set fra nord med den gamle †skole i forgrunden. Foto i Aastrup Folkemindesamling. – Exterior seen from
the north with the old †school in the foreground.

rede gavle (s. 3098). Kørelågen og de to flankerende ganglåger er ophængt efter o. 1915 mellem
ældre granitpiller, muligvis 1943, hvor hovedindgangens låger blev fornyet.12 1956 foretoges en
afgravning fra lågen og hen til kirkedøren, hvorved gangen blev udvidet til en 2 m bred og 50
cm dyb passage.9 2009 blev der ved en arkæologisk undersøgelse nord for våbenhuset konstateret grave under det nuværende gangareal, hvorfor
indgangen ikke synes at være oprindelig.13
Den fungerende hovedindgang fra parkeringspladsen vest for tårnet blev etableret 2011, hvor
en ældre ganglåge blev udvidet. På kirkegården
blev den grusbelagte sti gjort tilsvarende bredere
og våbenhusets forplads omlagt. I forbindelse
med lågens udvidelse konstateredes ca. 2,5 m øst
for det nuværende hegn rester af et ældre, stensat
dige, hvis vestside var lodret, mens østsiden skrånede ind mod kirkegården. Her var endvidere
foretaget en planering, idet terrænets stigning
mod kirken var udlignet.14 Måske er der tale om
de 1826-37 foretagne planeringer, der blev fulgt

op af nyt dige, ny ‘stakitlåge’ samt en beplantning.15
Muligvis har kirkegårdens hovedadgangsvej i
ældre tider været forlagt til nordøsthjørnet, ud
mod bystævnet, hvor passagen nu lukkes af en
sortmalet jerntremmelåge. Yderligere indgange
findes i kirkegårdens sydøst- og sydvesthjørner,
hvor der er åbne køreveje, og i vestdiget, hvor der
ligeledes er en åben passage i den ældre sektions
sydlige del.
†Hegn. I ældre tid var der stendiger omkring
hele kirkegården, og 1663-64 blev der opsat 16
alen mur og indkøbt seks egetræer og to fyrretræer samt hængsler og stabler til lågerne;
1668 var 12 favne nedfaldne og 1671 atter syv
favne.16 Kirkegårdsmuren var 1683 i god og velholdt stand,17 hvorimod ‘ringmuren’ 1825 og de
følgende år måtte omsættes ‘næsten overalt’.18
1837 var digerne endelig nyoplagt. Det søndre
dige blev atter repareret 1915.19 Diget mod vest,
fra vejen og hen til fodgængerlågen blev omsat
2016.20
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†Indgange. 1838 var nye porte tilvejebragt, men
endnu ikke ophængt.18 I slutningen af 1800-tallet var der i køreportens granitpiller en retkantet tremmelåge (jf. fig. 5). Den nuværende vestindgang bestod førhen blot af en fodgængerlåge
mellem hvidmalede stolper, der muligvis blev
opsat 1981, hvor nye låger ‘i en anden træsort’ var
i spil.9
Bygninger på (og ved) kirkegården. Ligkapellet øst
for koret, der er opført før 1927,9 formentlig kort
efter kirkens overgang til selveje, er et hvidkalket
murstenshus – små, gule og rødflammede sten –
med gavle i nord og syd, tjæret, retkantet sokkel,
falsgesims og skifertag (fig. 6). Indgangen i nord
består af en høj, rundbuet port, der i gavltrekanten krones af to rundbuede vinduer og en korsblænding. I det indre dækkes rummet af et bejdset
tøndehvælv af træ, mens gulvets mønsterlagte belægning af glaserede teglsten er fra 1938, hvor det
blev omlagt svarende til våbenhusets (s. 3101).12
Endevæggen prydes af en tredelt, arkitektonisk
panelopbygning bestående af fladbuede arkadefelter adskilt af joniske pilastre, hvoraf hovedfeltet
i midten krones af en tempelgavl. I midterfeltet
er ophængt et trækors. Bygningen var 1957 kalket i en mørk nuance, muligvis rød, mens porten
var hvidmalet. Ligkapellet fungerer nu som redskabsskur.
Graverbygningen sydvest for kirkegården er opført 1989 efter tegning af arkitekt Lars Mindedal,
Svendborg. Den grundmurede bygning har tegltag samt en tilhørende materialeplads mod syd.
Bygningen afløste et ældre hus ca. 20 m længere
mod nord (jf. ndf.).
†Bygninger. En kirkelade, der blev repareret
1663,16 var 1683 beboet af Steffen Sørensen –
vel kirkeværgen – der altid havde kirkenøglen i
forvaring.17 1692 opførte Baron Frederik Trolle
en skole nordvest for kirken.21 Skolen fungerede
indtil 1827, hvor bygningen blev omdannet til
bolig for kirkeværgen.22 Huset, der blev revet ned
1913, var o. 1890 en grundmuret og stråtækt bygning med beboelse i østenden og vognport i vestenden (jf. fig. 5). Som erstatning blev ‘præstens
hus’, en grundmuret bygning med halvvalm, der
bl.a. indeholdt en stald, opført nordøst for kirkegården (jf. fig. 85), hvor det afløste et sprøjtehus.23
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Dette var opført på bystævnets plads efter gårdenes udflytning, der effektueredes i årene 182237.24 Præstens hus måtte 1957 vige pladsen for
det da rekonstruerede bystævne (fig. 4), hvorefter
et redskabshus blev opført på den nyanlagte parkeringsplads vest for kirken. Dette blev nedrevet
1989.
Beplantning. Øst for kirken står en gruppe ældre lindetræer, der førhen strakte sig rundt om
hele bygningen, men som nu mod vest og sydøst
er udskiftet med yngre træer. Mod vest er uden
for diget tillige anlagt et supplerende læbælte af
lind i et bunddække af vedbend. Her var der før
birketræer og dværgmispel, langs indersiden røn.
Et elmetræ ved indgangen blev fældet 1951, hvor
det ‘ødelagde taget på våbenhuset’.25 2011 blev
en belægning af betonfliser langs kirkens nordside fra våbenhuset til ligkapellet erstattet af granittrædesten, og desuden blev et større areal på
kirkegårdens østlige del beplantet med græs. Et
cirkulært anlæg til urnegravsteder samt en mindelund finansieret ved en testamentarisk gave er
anlagt efter 1995 på kirkegårdens nye del.

Fig. 6. Tidligere ligkapel, opført før 1927 (s. 3081).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Former mortuary chapel,
built before 1927.
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Fig. 7.Ydre set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Exterior seen from the south east.

BYGNING
Kirken består af en langhusbygning, der indeholder
rester af et romansk skib, hvortil knytter sig en senromansk/unggotisk østudvidelse. Fra sengotisk tid stammer en vestudvidelse, tårnets ældste del, trappehus,
våbenhus og langhusets hvælv. Sydkapellet fra 1584
er opført af Eiler Brockenhuus, der 1594 endvidere
forhøjede tårnet. Kirkens svungne gavle skyldes en
ombygning 1852. Bygningen er orienteret med en
mindre, nordlig afvigelse.

Grundplan. Den romanske kirke synes at have
omfattet et godt 13 meter langt skib, hvortil der
mod øst formentlig har knyttet sig et smallere
†kor, der blev nedrevet ved kirkens senere østudvidelse. Skibets omtrentlige østudstrækning er
markeret ved en lodfuge på nordsiden, mens et
tilsvarende, men knap så markant skel er synlig
vest for sydkapellet (fig. 12). Mod vest er anlæggets afslutning markeret ved en sekundært opmuret og diagonalt stillet støttepille ved sydvest-

hjørnet. Skibets planmål kan på den baggrund
fastsættes til ca. 13×8 m.
Materiale og teknik. Byggematerialet for den
ældste kirkes vedkommende er rå kamp, idet murene er rejst direkte på et markstensfundament,
der træder frem under skibets nordøsthjørne. Til
åbninger såsom døre og vinduer er dog anvendt
supplerende materiale i form af tildannet granit.
Som det endnu ses over loftet, er kirkens bagmure endvidere udjævnet med et tykt pudslag.
Døre. Kirkens blændede †syddør er bevaret for
den nedre dels vedkommende, mens åbningens
overdel er erstattet af et nyere vindue (s. 3101).
Åbningen af granit, der holder en bredde på 110
cm, er opbygget af en 130 cm lang og ubearbejdet tærskelsten, hvorover rejser sig to ca. 100 cm
høje karmsten. Disse er hjørnehugne mod åbningen, men ellers ubearbejdede. Døren er blændet med munkesten på ukendt tidspunkt. Af den
formodede norddør er intet bevaret, idet åbnin-
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Fig. 8. Plan. 1:300. Opmålt af D. Rasmussen og Ejnar Mindedal Rasmussen 1930, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2020. Signaturforklaring s. 9. – Plan. Key on p. 17.

gen helt er opslugt af kirkens indgangsdør, hvis
form er fra nyere tid (s. 3101).
Vinduer. Skibet synes blot at have haft to †vinduer, der med forskellig bevaringsgrad er synlige

på nord- og sydfacaden. Øst for våbenhuset er
åbningen tydelig i form af en rundbuet niche
med målene 110×80 cm, lysningen 70×30 cm
(fig. 11). Det forholdsvis lavt siddende vindue er

Fig. 9.Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150. Målt og tegnet af Anders
C. Christensen 2020. – Cross section through nave looking east.
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ikke synlig fra loftet. Et formentlig tilsvarende
vindue fandtes i sydmuren umiddelbart vest for
sydkapellet. Dette er nu blændet med munkesten
i flugt med facaden, ligesom den øvre afslutning
er utydelig.
Indre. Den romanske kirkes indre udformning
er helt sløret af de senere udvidelser og ombygninger, herunder indsætningen af de senmiddelalderlige hvælv. Givetvis har det i størrelse beskedne rum været dækket af et fladt loft, hvilket
formentlig også har været gældende for †koret.
Middelalderlige tilføjelser og ændringer. Rækkefølgen af kirkens om- og tilbygninger er ikke entydig, men kan ved hjælp af spor i murværket og
andre bygningsdetaljer dog antydes. En ombygning synes således at have fundet sted i senromansk/unggotisk tid, hvor langhuskoret opførtes, og en diagonalt stillet støttepille blev rejst ved
skibets sydvesthjørne; muligvis omfattede denne
fase en ved korets østfacade opført †tilbygning(?),
hvis eksistens dog kun kan påvises indirekte. Til
det fladloftede langhus blev der i den senere del
af middelalderen føjet en vestforlængelse, hvorefter tårn og trappehus fulgte. Våbenhuset tilhører med al sandsynlighed ligeledes sengotisk tid,
mens en mindre forhøjelse af kirken og den ef-

Fig. 10. Romansk †syddør (s. 3082). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Romanesque †south door.

Fig. 11. Romansk †vindue i skibets nordside (s. 3083).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Romanesque †window
in north side of nave.

terfølgende overhvælving af langhuset afsluttede
de middelalderlige byggeaktiviteter.
Langhuskoret, der måler 8×8 m med ret østafslutning, blev i senromansk eller unggotisk tid
opført i forlængelse af skibets mure. Den ovenfor nævnte lodfuge på nordfacaden er antydet
i bagmuren, hvor et udjævnende pudslag dog
dækker sammenstødet mellem de let forskudte
murforløb (fig. 86). Materialet er røde munkesten i munkeskifte på et fundament af marksten,
der fremtræder under østfacadens hjørner, hvor
terrænet falder svagt. Sydmuren var, som det ses
over kapellets loft, umiddelbart før kapellets opførelse dækket af et kalket pudslag, hvorimod
bagmurene, der foroven afsluttes af et rulskifte,
blot var kalkede. Ni skifter under rulskiftet ses
i den nordre bagmur et åbent bomhul for en af
stilladsets stikbomme (jf. fig. 86). Korets østmur
er dog kun bevaret i hjørnerne, idet muren efter middelalderen blev genopført i en blanding
af kampesten og munkesten i krydsforbandt (jf. s.

ÅSTRUP KIRKE

3085

Fig. 13. Smiget †vindue i langhusets sydmur (s. 3085).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Bevelled †window in
south wall of nave.

3093). Dette antyder muligvis tilstedeværelsen af
et østafsnit, hvis udformning er ukendt. Trekantgavlen er i 1700-tallet helt fornyet (s. 3098).
I det ydre, hvor sydfacaden er dækket af det
senere kapel, mens nordvinduet i sin nuværende
form er fra 1852, er der ingen spor af oprindelige
åbninger. Over loftet i flugt med kapellets vestmur er der imidlertid i bagmurens hvælvlomme
bevaret rester af et smiget †vindue, hvis rund- eller spidsbuede stik dog er borthugget (fig. 13).
Dette synes irrationelt, al den stund en forhøjelse
af åbningen lettest udføres ved en sænkning af sålen.Vinduet, der med kirkens hvælvslagning blev
overflødiggjort, har en lysningsbredde på ca. 30
cm, mens smigen bærer rester af et tyndt pudslag.
Muligvis i samme byggefase blev der til kirkens
sydvesthjørne opført en diagonalt stillet støttepille,
der hviler på en kraftig marksten. Pillen er opført
af munkesten og synes at være muret i forbandt

Fig. 12. Langhusets østende set fra nord (s. 3082). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – East end of nave seen from the north.
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Fig. 14a-b. Opstalter af kirkens facader. 1:300. a. Sydfacade. b. Østfacade. Målt og tegnet af Lars Mindedal 1989. –
Elevations of church facades. a. South facade. b. East facade.

med den vestlige del af skibets sydmur, hvor der
er foretaget en samtidig skalmuring (fig. 18). År-

sagen til nødvendigheden af denne forstærkning
af det ældre skibs sydvesthjørne ses over loftet,

ÅSTRUP KIRKE

3087

Fig. 14c-d. Opstalter af kirkens facader. 1:300. c. Nordfacade. d.Vestfacade. Målt og tegnet af Lars Mindedal 1989.
– Elevations of church facades. c. North facade. d.West facade.

hvor en revne mellem skibets sydmur og †vestgavl er udbedret (fig. 17). Pillens falsgesims er se-

kundær, men opmuret før 1907, hvor pillen blev
repareret.12
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Fig. 17. Reparation af bagmuren i langhusets sydside, ud for støttepillen (s. 3085). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Repair of back wall in south side of nave outside buttress.
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Fig. 15-16. Korets østhjørner over loftet (s. 3084). 15.
Nordøsthjørne set fra sydvest. 16. Sydøsthjørnet set fra
vest. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Corners of chancel
above ceiling. 15. Northeastern corner seen from the south
west. 16. Southeastern corner seen from the west.

Vestforlængelse. Kirkens vestudvidelse, der formentlig i gotisk/sengotisk tid blev rejst i forlængelse af skibets mure, om end specifikke, daterende detaljer er fraværende, forøgede skibets areal
med ca. en tredjedel. Byggematerialet er atter rå
kamp, der suppleres af hjørnekæder af kvadre,
idet en selvstændig sokkel også her er fraværende.
Modsat forholdene i østenden af kirken er der
ingen synlige lodfuger i facaderne, der umiddelbart opviser en homogen flade af rå kamp. Dette
gælder også for bagmurene, der dækkes af et tykt
lag puds svarende til det ældre skib, hvorimod
trekantgavlen mod loftet står i blank mur; her er
små skærver og teglstumper – sidstnævnte hovedsagelig i den øvre del – trykket ind i den våde
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mørtel. Langs skibets ældre taglinje er lægteender
fra et tidlige, lavere tag bevaret (fig. 33).
Tårn. Det høj- eller senmiddelalderlige tårn
ved skibets vestende er opført over en omtrent
kvadratisk grundplan, idet flankemurene er rykket en sten tilbage for skibets mure, mens østmuren hviler på skibets vestgavl (fig. 7 og 20). Oprindeligt bestod tårnet blot af tre stokværk, men
en forhøjelse 1594 bekostet af Eiler Brockenhuus
gav det dets nuværende højde (s. 3097); således
var det endnu 1588 ‘ikke meget højt’, mens det i
1599 havde et spir ‘midt på’.26 Tårnoverdelen og
vestmuren blev helt fornyet 1852 (s. 3098).
Materialet er rå kamp i de nedre etager, mens
det oprindelige klokkestokværk er opført af munkesten, bagmurene af kamp. Tårnrummet forbinder sig med skibet ved en spidsbuet arkade, der
muligvis er udvidet i midten af 1700-tallet i forbindelse med rummets omdannelse til gravkapel
(s. 3134). Buen, hvis vanger er trukket tilbage for
stikket, har kragbånd i form af to let udkragende

Fig. 18. Langhusets vestende set fra syd (s. 3085). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Western end of nave seen from the
south.
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Fig. 19. Ældre †glamhuller i tårnets mellemstokværk, set mod nord (s. 3092). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Old
†belfry lights in the intermediate storey of the tower, looking north.

og afrundede skifter. Loftet udgøres af et ottedelt
hvælv, hvis ribber og kapper har vederlag i væggene. Sydvinduet er ligesom kirkens andre vinduer i sin nuværende form fra 1852, men afløste
muligvis et oprindeligt vindue. En klimaskærm
af glas er nu opsat bagved et rigt udformet gitter
(s. 3134), ligesom der 1883 var opført en †bræddevæg af hensyn til kirkens opvarmning.4 Tårnets †vestdør, der nu fremstår som en udvendig,
fladbuet og falset niche fra 1852, mens en indvendig nordkarm anes under pudsen, kan være
oprindelig (jf. fig. 84). Den nævntes atter 1858,
hvor den var tilmuret,27 og 1931 ønskedes den
‘genåbnet’ og tårnet indrettet til våbenhus,28 idet
man mente, at trinene var nedslidte og dermed
bevis for en tidligere indgang her.29
Et i forhold til tårnet sekundært – men dog
middelalderligt – trappehus ved tårnets nordmur
giver adgang til de øvre etager, idet en †fritrappe

må formodes at have udgjort en oprindelig opgang (jf. fig. 20). Som våbenhuset og tårnet i øvrigt er også trappehuset stærkt ombygget 1852,
men har dog en oprindelig underdel. Denne er
opført af røde munkesten på en syld af marksten,
og i niveau med overkanten af dørens fladbuede
stik er facaden beriget af et omløbende, ét skifte
højt blændingsbånd. I det indre, der får lys gennem en retkantet glug i vestmuren – og i øvrigt gennem nyere vinduer over døren og i vestmuren – er den nederste del af spindeltrappens
rundede vægforløb bevaret; selve trappeløbet og
hele overdelen er dog fjernet og en tømret ligeløbstrappe opsat i stedet. 1830 måtte nogle trin
‘udhugges og formures’.18
Tårnets overdør består af en fladbuet åbning
med dobbelt fals i det ydre og enkelt fals mod det
indre, hvor åbningen er kraftigt behugget mod
vest for at lette passagen forbi hvælvet. Kapperne
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Fig. 20. Tårnet set fra nordvest (s. 3089). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tower seen from the north west.
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Fig. 21. Spidsbuet glamhul i tårnets østmur (s. 3092). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Pointed-arched belfry light in
the east wall of the tower.

definerer højden på det lave og mørke mellemstokværk, mens en kvartsvingstrappe af træ langs
nord- og vestvæggen giver adgang til etagen herover. Dette, tårnets ældre †klokkestokværk, er
nu henvist til en funktion som mellemstokværk,
hvorfra der er adgang til skibets loft i form af en
fladbuet dør af munkesten. Døren, der er forhøjet
med et rundbuet stik af små, gule sten, har i den
søndre vange en rest af et lavere siddende, oprindeligt stik. Stokværket har bevaret de dobbelte,
fladbuede glamhuller i nord og syd, hvorimod de
formodede, vestvendte åbninger er borte; lydhullerne, der alle er blændet med små gule sten i flugt
med facaden, har dobbelt fals ude som inde (fig.
19).
Af det oprindelige tårn er også den østre trekantgavl bevaret, nu indeholdt i det nuværende klokkestokværk (jf. ndf.). Gavlen er opført af rå kamp
omkring et spidsbuet glamhul af tegl med indre

fals, placeret midt i gavlen, hvor det springer frem
i rummet (fig. 21). I facaden er åbningen indfattet i et højt, spidsbuet spejl, der dog som nævnt er
skalmuret (tårnforhøjelsen behandles på s. 3098).
Våbenhuset ved kirkens nordside er som følge
af fornyelsen og forhøjelsen 1852 vanskelig at
tidsfæste og kan for så vidt henføres til middelalderens senere del såvel som 1500-tallets sidste
årtier, hvor Eiler Brockenhuus bekostede flere
udvidelser (jf. ndf. og fig. 30). Materialet er rå
kamp med anvendelse af munkesten i gavlen, der
dog ved den nævnte restaurering for en stor dels
vedkommende blev erstattet af små, gule sten,
inklusiv den iøjnefaldende gavltrekant; også den
rundbuede portal med dobbelt, ydre fals og indre
smig stammer herfra. Et oprindeligt, nu blændet
vindue i østfacaden dækkes af et fladbuet halvstensstik. På østfacaden er indmuret en granitsten
med skåltegn (fig. 32).30
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Våbenhusets indre har et fladt, gipsbeklædt
bræddeloft, sidstnævnte påsømmet bjælkerne og
formentlig udført ved omtalte ombygning; under alle omstændigheder var loftet gipset 1862.12
1830 måtte en bænk ‘formures’.18
Hvælv. Langhusets fire fag krydshvælv blev indføjet efter en mindre forhøjelse af kirkens mure
og tag, vel i tiden o. 1500. Forhøjelsen afsluttes af
en falsgesims, der ikke omfatter skibets sydvesthjørne, hvilket muligvis skyldes tårnets tilstedeværelse; ved nordvesthjørnet synes derimod at
være sket en ommuring i nyere tid. Hvælvene
hviler på falsede hjørne- og vægpiller, der langs
væggene forbindes af helstensbrede, spidse skjoldbuer. Skjold- og gjordbuer dækkes nu af et nyere
pudslag, mens korhvælvets gjordbuepiller er hugget bort, formentlig som led i en ældre indretning
af koret (s. 3116). Som det ses i langhusets hjørner
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over loftet fik hvælvslagningen den konsekvens,
at revner opstod i murværket som følge af de ændrede, statiske forhold (fig. 15-16).
Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Sydkapellet med tilhørende gravkrypt er opført 1584
af Eiler Brockenhuus til Nakkebølle. Kapellet er
bygget af røde tegl i munkestensformat i krydsskifte, idet bagmurene over hvælvet tillige indeholder en større mængde marksten; murene hviler på en tre skifter høj, retkantet teglstenssokkel
(fig. 7 og 22). Antages langhuset at have haft en
udbygning mod øst (jf. s. 3084), kan det nedbrudte materiale fra denne tænkes at være anvendt til
kapellets opførelse. Således er der i korets østre
bagmur mod syd en opmuring af munkesten i
krydsskifte, hvor det middelalderlige murværk
er afbrudt (fig. 15-16), og i facaden er murens
sekundære del i det nedre forstærket af to kam-

Fig. 22. Korets gavl (s. 3093) og sydkapellets østmur set fra øst (s. 3093). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Gable of
chancel and south wall of south chapel seen from the east.
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Fig. 23. Solur på sydkapellets østmur (s. 3094). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Sundial on east wall of south chapel.

pestensskifter (jf. fig. 22). Af kapellets oprindelige
tre vinduer, et i hver mur, er det østre og søndre
bevaret, om end omdannet jf. kirkens øvrige vinduer (s. 3101), mens det vestre er blændet med
opsætningen af en gravsten i rummets vestvæg.
Over de nuværende, rundbuede åbninger samt
på vestfacaden er under gesimsen imidlertid bevaret en rest af de oprindelige, jævnbrede, men
højere vinduer i form af rundbuede halvstensstik.
Nederst på øst- og sydfacaderne er der over sokkelen fladbuede åbninger til kryptens luftkanaler.
Solur. Under østfacadens kalklag anes øverst
over et mindre areal et solur, hvis skive udgøres
af et ‘net’ af indridsede streger, der danner rektangulære felter af varierende størrelser (fig. 23).
Muligvis er den øvre del af skiven en smule forstyrret som følge af opmuringen af den sekundære gesims, der stammer fra o. 1765 (s. 3098).
Soluret, som er gjort af en kyndig solurmager,
mangler nu pinden (gnomon), der var placeret,
hvor midterlinjen møder den horisontale, øvre
linje. Ved solopgange før kl. 6 faldt skyggen fra
gnomons top først på den horisontelle linje til

venstre for pinden og siden nedenfor, når solen
stod højere. Ved sommersolhverv fulgte skyggen
den nedre, krumme linje, mens skyggen ved vintersolhverv præcis ved solopgang ramte og siden
fulgte den horisontale linje, hvor denne bøjer
en smule nedad.31 Soluret må formodes at være
fremstillet med kapellets opførelse, men på nuværende grundlag kan blot siges, at dateringen
falder i perioden 1584-o. 1765.
I kapellets indre er rummet forbundet med
koret ved en høj, rundbuet dør med lige, gennemløbende vanger; døren er udvidet o. 1860,
idet forbindelsen 1858 udgjordes af en ‘flad hvælving’;27 1862 var åbningen og buen dog ‘meget
stor’.12 Rummet er dækket af et krydshvælv med
profilerede halvstensribber på retkantede hjørnepiller (fig. 24). Hvælvets vederlag udgøres af en
høj og kraftig kragbåndsgesims langs væggene,
kun afbrudt af vinduerne og den sekundært opsatte gravsten i vestmuren (jf. s. 3128). Gesimsen
ledsages af en lavere siddende rundstavsprofil.
Hovedparten af trekantgavlen af tegl er bevaret, dog er gesimsen og murpartierne langs
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taglinjen fornyet i 1700-tallet, hvor også dele af
bagmuren blev skalmuret (s. 3098). Endnu ses to
10 skifter høje og helstensbrede piller, der antyder en form for †gavldekoration eller åbning(?)
(fig. 25). 1683 var der på gavlen en række †ankerforskud udformet som sammentrukne initialer for Eiler Brockenhuus og hans første hustru,
Berte Friis, død 1582: øverst i gavlen »E B«, og
herunder, fra vest mod øst, »B F«, »E B«, »B F«;
nederst en række bogstaver ‘udhugget i sten’
samt jernankre med årstal, hvoraf enkelte endnu
ses: »E B«, »1584«, »B F« (fig. 27).17 Årstallet, der
henviser til kapellets opførelse, betegner ligeledes tidspunktet for Eiler Brockenhuus’ ægteskab
med Anne Bille.
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En længevarende konflikt i året 1683 mellem
kirkeejeren Birgitte Trolle til Brahetrolleborg og
Preben Brahe til Hvedholm vedrørende sydkapellets †blytag, der af sidstnævnte var ‘bortført’, samt
mellem førstnævnte og Marcus og Mogens Gøye
til Hvidkilde, der mente sig berettiget til ‘en del’
af kirken, nemlig sydkapellet og krypten herunder, resulterede i nedsættelsen af en kommission
og efterfølgende en betænkning af 24. juli 1683
(s. 3078).17 Heri fremgår, at afgørelsen faldt ud til
kirkeejerens fordel; det fandtes således bevist, at
folk fra Hvedholm havde tiltvunget sig adgang til
kirkegården og kirken, hvor dele af sydkapellets
blytag var borttaget og forsøgt erstattet med tegl
(s. 3104).32

Fig. 24. Sydkapellets indre, set mod syd (s. 3094). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of south chapel, looking south.
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Fig. 25. Sydkapellets trekantgavl set fra loftet (s. 3095). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Pediment in south chapel, seen
from the loft.

Krypter. Af kirkens gravkældre – under koret,
sydkapellet og skibets sydside – er kun kapelkryptens alder kendt, idet denne er anlagt med
kapellets opførelse. Korets gravkælder er dog muligvis lidt ældre.
Kapelkryptens planform svarer omtrent til det
overliggende rums udstrækning. Endevæggen
mod syd består af store kampesten i den nedre
del, hvorimod den øvre del er af tegl i munkestensformat (fig. 26 og 72). Loftet udgøres af et
fladt, nord-syd orienteret tøndehvælv med vederlag i gulvhøjde. Hvælvkappen, der har været udsmykket (s. 3105), dækker delvist sydmurens smigede luftskakt, der dermed er etableret
før hvælvet. Også østmuren er forsynet med en
luftskakt, begge genåbnet 1982. Krypten er ved
en tøndehvælvet og ca. 2 m bred forbindelsesgang – i hvis loft er en sekundær tilmuring (jf.
fig. 26) fra 1931 (jf. ndf.) – under korets sydmur

forbundet med korets krypt, hvis nordmur er af
munkesten. Tøndehvælvet er her øst-vest orienteret. Vestligst i kælderen er omtrent i korets
midterakse en nu tilmuret †nedgang (jf. ndf.).33 I
krypterne henligger kiste- og inventarrester, der
undersøgtes 1931, (s. 3131) hvor der blev slået
hul på forbindelsesgangen, og senest 1982.
En krypt under skibets sydside, der er anlagt
på ukendt tidspunkt, har en nu blændet luftskakt,
der i facaden har form som et falset, omtrent hesteskoformet stik.
1683 fandtes i koret en fælles nedgang til krypterne under kor og sydkapel.17 1684 kunne den
murede trappe dog ikke tilgås uden at ‘aftage stenene’.34 Muligvis var det den ‘begravelse’ i gangen,
der 1825 ønskedes fyldt.18 Formentlig blev nedgangen endelig sløjfet ved kirkens istandsættelse
o. 1852, hvor hele kirken fik nye gulve, og under
alle omstændigheder var trappen væk 1862.12
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Tårnets forhøjelse. Kort efter sydkapellets opførelse foranstaltede Eiler Brockenhuus en forhøjelse af tårnet, der blev færdiggjort 1594. Som
vidnesbyrd herom var facaderne mod syd, vest
og nord endnu 1683 udstyret med ankerforskud
i form af initialerne »EBF« og »EAB« flankerende et Jesumonogram samt årstallet »1594«,
idet bogstaverne for henholdsvis Berte Friis og
Anne Bille var sammenskrevne (fig. 28). Som led
i ombygningen blev tårnet beriget med et †spir
eller tagrytter over den midterste del af tagryggen, hvoraf endnu en del af den underliggende
konstruktion er bevaret i tårnets tagværk (s.
3102). Det nuværende klokkestokværk er opført
af munkesten i irregulært skifte med anvendelse
af kampesten i øst- og sydmuren. De dobbelte
glamhuller i nord og syd har rundbuet form med
enkelt fals ude og inde, idet de formodede, vest-

3097

vendte åbninger forsvandt 1852; tilsvarende er
den oprindelige, øvre afslutning, dvs. gavltrekanternes udformning, ukendt. 1667 blev indsat jernankre,16 og 1881 ønskedes tårnet forsynet med
de ‘fornødne lemme og loft over klokkerne’.35
Endelig blev omdannelsen af tårnrummet til
gravkapel gennemført ved 1700-tallets midte,
formentlig o. 1765, hvor oberst Cicignon blev
gravlagt ‘i sit kapel’ (s. 3134).36
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Istandsættelsen 1683. I forlængelse af den retslige
tvist om sydkapellets manglende tag (s. 3104) var
hvælv og tagværk ødelagt af ‘den megen regn, det
ustadige vejr har forårsaget gennem 18 uger.’17
Som følge heraf måtte murværk såvel som tag og
tagbeklædning repareres, og af disse er en reparation i krydsskifte af skibets bagmur over loftet
endnu synlig (jf. fig. 13).

Fig. 26. Gravkrypt under sydkapel set mod nord, ind i korets gravkrypt (s. 3096). Foto
Erik Skov 1982. – Burial crypt beneath south chapel, looking north.
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Fig. 27-28. 27. Skitse af sydkapellets gavltrekant med angivelser af †murankre og †initialer, 1683 (s. 3095). 28. Skitse
af tårnfacadernes †murankre og †initialer, 1683 (s. 3097). I RAO. – 27. Sketch of pediment in south chapel indicating
wall †anchors and †initials, 1683. 28. Sketch of wall †anchors and †initials on tower walls, 1683.

Istandsættelse o. 1765. En større ombygning
fandt tilsyneladende sted o. 1765, jf. ældre murankre i tårnets mellemstokværk (jf. ndf.). Korets
trekantgavl blev således helt nyopført med små,
røde og mørkbrændte teglsten i krydsskifte, og
desuden blev dele af sydkapellets gavltrekant omog skalmuret, herunder gesimsen (jf. fig. 25). Arbejdet omfattede derudover opmuringen af kir-

kens falsgesims samt et binderskifte under murremmene. Det er nærliggende at antage, at også
tagværkerne blev fornyet ved samme lejlighed
(jf. s. 3101). Fra restaureringen stammer sandsynligvis de i 2. mellemstokværk ophængte, ældre
ankerforskud i form af bogstaverne »C«, »D« og
tallene »7«, »6« og muligvis »1« (fig. 29), tidligere
‘1765’ og bogstaverne ‘C D R’ (Chr. Ditlev Reventlow).37
1831 var ‘mure og hvælvinger’ under hovedreparation, og 1832 blev murene hvidtet, hvor
†pulpituret (s. 3119) havde siddet. Samme år samt
1835 blev tårnrummets vægge og hvælv udspækket og hvidtet. 1837 var turen kommet til de udvendige mure, der dette år var under ‘hovedreparation’.18
Kirkens istandsættelse 1851-54, der skete på bekostning af kirkeejeren, Ditlev Christian Ernst
Reventlow til Brahetrolleborg, vedrørte givetvis bygningen som helhed, om end de nærmere
omstændigheder ikke er beskrevet.4 Ikke desto
mindre er kirkens ydre stærkt præget af istandsættelsen, der særligt kommer til udtryk ved de
markante, svungne gavle over tårn, våbenhus og
trappehus, alt udført af små, gule teglsten. De reFig. 29. Ældre murankerforskud i tårnets mellemstokværk (s. 3098). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Old
wall anchor projections in the intermediate floor of the tower.
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Fig. 30.Ydre set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Exterior seen from the north.

næssanceinspirerede gavltrekanter består af etageinddelte felter adskilt af vandrette, udkragende
bånd, alt indrammet af svungne konturer og en
fladt afdækket toptinde. Gavlene var 1858 ‘smukt
svejfede’.27
Ud over gavlenes fornyelse blev også tårnets
udsatte vestside nymuret, dette formentlig dog
delvist udført i 1860’erne (jf. ndf.). Facaden, der
har en blændet dør (s. 3090), er udsmykket af en
korsblænding under et dobbelt savskifte, hvorover
rejser sig stigende, rundbuede højblændinger, der
krones af en cirkelblænding. Trekantens midterste felt er endvidere beriget med to rundbuede
glugger (jf. fig. 12). Også våbenhuset, der synes at
være forhøjet ved samme lejlighed, fik hjørner og
nordgavl fornyet. I det indre blev kirken ‘fornyet
fra grunden’, idet der blev udlagt nye gulve og
inventaret istandsat (s. 3106).
Allerede 1862 og 1864 ønskedes tårnets sydvesthjørne og våbenhusets vestre gavlfacade dog

ommuret, idet man frygtede udskridninger, og
samme år blev sydkapellets vestmur afpudset med
cement, idet der var konstateret fugtskader.38
1894 var tårnrummet slet vedligeholdt, idet
kisterne var forfaldne (s. 3134), da rummet blev
anvendt som pulterkammer.39
Kirkens overgang til selveje 1910 foranledigede et ekstraordinært syn, der fandt bygningen
og dens omgivelser i fuldt forsvarlig stand.12 Et
par år tidligere var der dog blandt andet påpeget
skimmelsvamp i kirkens vestende og mangler på
tagsten.4
1925 var tårnets vestgavl ‘meget medtaget’,
hvorfor den blev ‘totalt fornyet’ (murermester H.
J. Hansen).9
Ved istandsættelsen 1931 (arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen, Ollerup) fik kirken nyt varmeanlæg (s. 3105), ligesom krypterne under kor og
kapel blev undersøgt. En påtænkt omdannelse af
tårnrummet til våbenhus, idet stensarkofagerne
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ønskedes forflyttet til sydkapellet, blev dog ikke
gennemført. Muligvis stammer tårnets blændede
vestdør fra denne tid (s. 3090).
1951 foretoges en istandsættelse, ved hvilken
man i våbenhusets østmur fandt en sten med
skåltegn, nu synlig i facaden (fig. 32). Ydermere
blev varmeanlægget renoveret (s. 3105).
1955 var det atter på tale at henlægge adgangen
til tårnets vestfacade, og 1959-61 blev gamle sten i
vestgavlen og på tårnets syd- og vestside udskiftet
med nye og desuden tagbelægningen udbedret.9
Istandsættelsen 1972 (arkitekt Lars Mindedal,
Ollerup) var foranlediget af anskaffelsen af et nyt
orgel, idet nedtagelsen af det gamle †orgelpulpitur (s. 3119) fordrede gulv- såvel som murreparationer; arbejdet var således hovedsagelig koncentreret i kirkens vestende.

Ved kirkens istandsættelse 1980-82 (arkitekter
ne Karen & Ib Tagel, Faaborg) blev tagene repareret, udskiftninger af frostsprængte sten på
tårn og våbenhus udført samt kalkning af facader
foretaget. Desuden blev tårnrummets gulv renoveret, krypten under kirkens østende inspiceret
og de tilhørende luftkanaler genåbnet.
Ved en istandsættelse 1989 (arkitekt Lars Mindedal, Svendborg) blev frostsprængninger på tårnets
og våbenhusets gavle udbedret, kirkens facader
afrenset og nykalket, trappehusets indre nykalket
og tårnrummets hvælv afrenset og kalket. Desuden blev der etableret et dræn omkring tårnet
mod vest, nord og muligvis mod syd.9
En istandsættelse 2000 (arkitekt Ib Tagel, Faa
borg), omfattede ud- og indvendige kalkninger,
fornyelse af varmeanlægget samt tagrenovering

Fig. 31. Plan af kirken og snit gennem våbenhus med forslag til nyt varmeanlæg (s. 3104). 1:300. Syd
opad. Målt og tegnet af D. Rasmussen og Ejnar Mindedal Rasmussen 1930. – Plan of church and section
through porch with proposals for a new heating system. South upwards.
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på tårnet, herunder opsætning af tagrender og
nedløbsrør.
Ved istandsættelsen 2011 (C & W Arkitekter,
Svendborg) blev kirkens hvælv udbedret, idet
nedbrudte sten blev udskiftet, revnedannelser
udbedret og de indvendige flader inklusive væggene kalket.20 2015 blev et mindre parti mursten
udskiftet i tårnets gavle.20
Gulve. Korets, skibets og kapellets gulve, der er
fra 1852, er belagt med grå og gule kvadratiske
fliser i et skakternet mønster, der kantes af gule
normalsten i løberskifter. Sidstnævnte stenformat
er endvidere udlagt mellem stolene og tårnrummet, der er adskilt fra skibet ved et let hævet rulskifte af røde og gulflammede tegl i munkestensformat. Stolenes bræddegulv blev udlagt 1929
som erstatning for et ‘stengulv’.10 Korets gulv er
i forhold til skibets hævet med to trin af røde
sandsten.
I tårnrummet er der Ølandssten i forlængelse
af skibets midtergang; disse flankeres af røde og
rødflammede klinker, udlagt 1982, hvor sarkofagerne var borttaget til restaurering (s. 3134).
Ølandsfliserne var før dette nedlagt i den østlige
del af gulvet.
Våbenhusets gulv af glaserede teglfliser består
af røde og gulflammede normalsten samt sorte,
kvadratiske klinker udlagt i et diagonalt mønster
med kantbort; stenene synes at være sekundært
lakerede.
†Gulve. 1666 var der i kirken tre ‘nedfaldne’
grave, der blev opfyldt 1668 og 1670;16 1672 blev
endnu en grav opfyldt.16 Kirkens gulve var o. 1820
i slet stand, hvilket atter skyldtes kirkens gravlæggelser, der forårsagede sætninger i gangen og under
stolene. 1825 skulle en begravelse i gangen således
udfyldes, mens gulvene 1828 ønskedes omlagt
overalt,18 hvilket dog formentlig først skete 1852
(s. 3098). 1862 var der omkring alteret et plankegulv,12 der 1866 var angrebet af svamp, og som
blev fornyet 1869.35 Ved undersøgelserne 1931 (s.
3099) fremkom direkte under kirkens nuværende
gulvfliser et ældre gulv af røde munkesten.
Døre. Skibets rundbuede norddør med smigede
karme stammer i sin nuværende form fra 1852,
hvor den blev gjort bredere og formentlig tillige
højere.
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Fig. 32. Granitsten med skåltegn, indmuret i våbenhusets østfacade (s. 3092 og 3100). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Granite stone with cup marks, embedded in
the east facade of the porch.

Vinduer. Kirkens vinduer fik formentlig deres
nuværende form ved istandsættelsen 1852, mens
de nuværende, sprossede støbejernsrammer ikke
er ældre end 1884, hvor alle vinduerne blev fornyede.40 Åbningerne er muret af normalsten, formen rundbuet og lige gennemløbende i det ydre
smig mod det indre. †Vinduerne blev 1825 og i
de følgende år betegnet som små og mørke og
ønskedes udskiftet.181883 blev der fremsat ønske
om nye vinduer, af jern, i de gamles sted.41
Tagværker. Langhusets tagværk, der muligvis
er opsat i forbindelse med gesimsens fornyelse i
1700-tallet (s. 3098), består af 24 svært dimensionerede spærfag. Fagene, der hviler på dobbelte
murremme, består af spærsko, spær, korte stivere
og to hanebånd. Spær og hanebånd er af fyr, mens
spærstivere og -sko er tilvirket af eg. De opskalkede spær bærer tydelige hugspor efter økse,
mens de af egetræ forarbejdede dele er savskårne.
Tømmeret, der afstives af stormlægter, er nummereret med udstemmede romertal på vestsiden
fra vest mod øst i to fortløbende systemer.
Det bemærkes, at de mod våbenhusets loft
vendende spær er opskalkede, hvorfor enten vå-
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Fig. 33. Lægter fra et ældre †tagværk i langhusets vestre trekantgavl (s. 3089). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Laths
from older †roofing in the left pediment of the nave.

benhusets overdel er yngre end skibets tagværk,
eller også er alle spær forsynet med opskalkning
uagtet våbenhuset. Mellem 8. og 9. fag fra vest
er der en skorstensstol, opsat med varmeanlæggets installering under våbenhuset 1931 (s. 3105).
Skibets tagværk blev 1956 ‘underkastet en større
istandsættelse’,12 og 1985 blev gangbroen udlagt.9
Over sydkapellet er der fem regulære spærfag
udformet som skibets og desuden to afkortede
spær, der hviler på kelspærene i sammenstødet med langhuset. Tagværket er også her afstivet med stormlægter. 1683 var der dog kun fire
spærfag samt tre gratspær (jf. s. 3097).
Våbenhuset har fem fyrrespærfag med to hanebånd og stormlægter. Loftet er her hævet op med
et nyt bjælkelag.
Af et ældre og lavere †tagværk ses spor i langhusets vestre trekantgavl, hvor lægteenderne er
bevaret i murværket (fig. 33).

Tårnets egetagværk, hvoraf enkelte dele er udskiftet med fyrretræ, bl.a. det vestre gavlfag, består
af fem spærfag med lodrette stivere samt to lag
hanebånd. De tre midterste, nedre hanebånd understøttes hver af to stolper, der hviler på spærfagenes bindbjælker; hanebåndene er i konstruktiv
henseende dermed at betragte som en tværgående stol, hvorpå et nu forsvundet spir, der opførtes
1594 (s. 3089), har været placeret (fig. 34). Overbygningen skød sig op over tagrygningen omtrent midt i rummet, hvor det tredje og midterste
spærfag af samme årsag er afkortet (fig. 35). Ved
spirets nedtagelse blev spærfaget suppleret med
et sekundært i fuld længde. Stolper, hanebånd og
bjørne har nummerering svarende til spærene i
form af indhuggede romertal fra vest mod øst.
Spiret blev repareret af Christen Tømmermand
1667, hvor råddent tømmer blev udskiftet ligesom 5.000 afblæste tagspån blev erstattet.16
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Fig. 34. Underdel af spirkonstruktion o. 1594 på tårnets loft, set mod nordøst (s. 3102). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Bottom part of spire construction c. 1594 on tower ceiling, looking north east.
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Fig. 35. Detalje af spirkonstruktion (s. 3102). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Detail of spire construction.

Klokkestole. I klokkestokværket er placeret tre
klokkestole, hvoraf den ældste er opsat i rummets
østlige del, hvor de to øvre remme er forankret i
nord- og sydvæggen (jf. fig. 21). Den lange egetræsstol afstives af tre fag krydsstivere og forbindes
af bomme, idet en sekundær ‘stol’ skyder sig ud og
lejrer sig i karmene på det østre glamhul. Stolen
er senest renoveret 1993, hvor enkelte dele blev
udskiftet (arkitekt Lars Mindedal, Svendborg). I
rummets vestlige del er 1994 opsat en nyere klokkestol, overført fra Skt. Jørgens Kirke i Svendborg.
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra underdelen
af tårnets spirkonstruktion (jf. ovf.), dvs. spærene
og den mellemstående stol, er 2019 udtaget syv
boreprøver, hvoraf blot én er dateret. Fældningstidspunktet for denne prøve er o. 1518.42 Den på
et temmelig spinkelt grundlag baserede datering

harmonerer dårligt med de skriftlige kilders oplysninger om tårnets forhøjelse og spirets opførelse 1594 (s. 3089). En forklaring kunne være, at
man til tårnforhøjelsen har genanvendt det ældre
tårns tagværk.
Tagbeklædning. Kirkens tage af røde vingetegl
er senest omlagt 2000, hvor der tillige blev opsat
tagrender på tårnet.
†Tagbeklædning. O. 1620 modtog Hans Blytækker fra Odense og hans svende betaling samt kost
og logi i syv uger for omlægning af langhusets
og sydkapellets tag.17 1663 blev en murermester
betalt for at oplægge 100-200 tagsten samt 700
‘hulsten’, dvs. ‘munke’ og ‘nonner’.16 1667 var
tårnspiret belagt med spån (s. 3102).
Sydkapellets og dele af korets blytag manglede
1683, hvor det var blevet ‘opbrækket og fordærvet’ som led i Preben Brahes plan om at overføre
kirkens blytag til Hvedholm og i stedet oplægge
tagtegl. (jf. s. 3097).17 Således var vestsidens skotrende borte, fyrre- og granspær opsat i stedet for
egespær, og desuden var blybrædderne fjernet
og lægter til tegltag anbragt. Hvedholm-folkenes
oplægning af fem læs tagsten var søgt forhindret ved aflåsning af kirkegårdens indgange, men
folkene var ‘steget over muren og have indledt
deres arbejde.’ Ud over blytag på dele af kapellet og langhuset bestod tagbeklædningen ifølge
synsforretningen endvidere af ‘flade tagsten’ og
desuden ‘hultagsten’, der vurderedes oplagt for
en ‘rum tid siden’, mens blytaget på langhusets
sydside øst og vest for kapellet var i god stand.
1862 var tagene belagt med ‘røde, brændte tagsten’,12 der 1906 måtte efterses og understryges;12
tagstenene blev herefter suppleret på øst-, syd- og
nordsiden i årene 1915-17.19 1999 var der skifertag på (dele af?) våbenhuset, muligvis oplagt før
1931.9
Farveholdning. Kirken er overalt hvidtet, ude
som inde, undtagen de fremtrædende dele af
markstensfundamentet samt syddørens karm- og
tærskelsten. Bygningen blev 1910 hvidtet ude og
inde, og 1938 blev facaderne ‘afpudset’.12
Opvarmning. Kirkens oliefyrede varmeanlæg ønskedes renoveret 2000. 2009 blev den nedgravede
olietank ud for våbenhuset udskiftet, da den var
nedslidt.13
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Fig. 36. Tårnets vindfløj (s. 3105). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Wind vane of tower.

†Opvarmning. Kirkens kakkelovn, der 1880 var
opstillet i sydsiden, over for indgangen43 (‘en meget stor varmeovn’)40, blev kalket 1921.19 1923
anskaffedes en kakkelovnsskærm.9 1931 blev ov
nen erstattet af et dampvarmeanlæg (Faaborg
Jernstøberi) installeret under våbenhuset (fig. 31).
Til formålet blev opført en skorsten i murlivet
umiddelbart vest for skibets indgangsdør; anlægget synes at være blevet renoveret 1951. 1967
blev det ombygget til varmtvandsanlæg og antallet af radiatorer forøget, herunder i tårnrum,
sydkapel og våbenhus.
Elektricitet. O. 1923 blev der indlagt elektricitet
i kirken.10
Vindfløj. Kirkens vindfløj af jern over tårnet,
på tagryggens vestlige del, består af et horisontalt
stillet kors på fløjstang, hvorover fanen udgøres af
årstallet 2000 (fig. 36).
†Vindfløj. 1858 var der en træfløjstang,27 der
1864 ønskedes istandsat.12 1891 skulle anskaffes
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en ny fløjstang.4 Endnu henligger i tårnets mellemstokværk en ældre fløjstang af træ og jern (jf.
fig. 19).
†Fortov. 1888 ønskedes de ‘løse tagsten’, der lå
omkring kirken, udskiftet med et ‘ordentlig’ fortov’.40
†Glasmalerier, o. 1584 (fig. 37). 1931 fandtes på
gulvet i gravkrypten under koret fragmenter af
vinduesglas med malet dekoration bestående af
‘akantusblade i gråt og sort på gul bund, røde
blade på modsatte side.’ Derudover var der spor
af blysprosser. Stykkerne blev 1963 overdraget
Nationalmuseet.44
Glasset er formentlig en rest af de dekorationer, der endnu 1683 var at finde i kapellets tre
vinduer: på østvinduet Birgitte Friis’ fædrene
og mødrene våbener, hvorimod kun tre af Eiler
Brockenhuus’ fædrene og mødrene våbener var
bevaret i syd, hvor det øverste manglede; mod
vest var indsat Anne Billes anevåbener, hvoraf det
nederste dog var borte.17 Malerierne daterer sig
derfor tidligst til 1584, året for sydkapellets opførelse og Eiler Brockenhuus’ bryllup med Anne
Bille.
†Kalkmalerier. På kapelkryptens tøndehvælv (s.
3096) sås 1982 ‘svage spor af malet dekoration
eller skrift’.33

Fig. 37. Fragmenter af bemalet vinduesglas fundet
i krypten under sydkapellet (s. 3105). Foto Roberto
Fortuna 2020. – Fragments of stained window glass found
in the crypt beneath the south chapel.
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Fig. 38. Indre set mod øst. Foto L. Poulsen 1915. I Aastrup Folkemindesamling. – Interior looking east.

INVENTAR
Oversigt. Den ældste genstand er den rigt dekorerede
romanske døbefont. Alterdisken er fra 1500-tallet og
kalken fra o. 1550. Fragmenter af en *(†)lektorieprædikestol skænket 1574-82 af Eiler Brockenhuus,
findes i Svendborg Museum. Dåbsfadet, muligvis
nederlandsk, er fra o. 1625. En *knæleskammel fra
1683 er i Øhavsmuseet i Faaborg, og en *oblat
æske fra o. 1710, skænket af Børge Trolle og Charlotte Amalie Rosenkrantz, er overladt Designmuseum
Danmark. Kirkens to pengeblokke er rimeligvis fra
1700-tallet. Et sygesæt blev 1768 skænket til Vester
Åby og Åstrup kirker af Christian Ditlev Reventlow
og hustru Charlotte Amalie Holstein. Store dele af
kirkens nagelfaste inventar stammer fra en omfattende restaurering foretaget 1852-53; af nyt fik kirken
alterbord, altertavle med maleri af Jørgen Roed, alterskranke, prædikestol og stolestader; desuden anskaffedes antagelig nye alterstager. En dåbskande er fra o.
1860, en oblatæske er omtalt første gang 1862, mens
en *alterkande er fra o. 1875. I våbenhuset hænger en
kirkestævnetavle, rimeligvis fra samme århundrede.
Kirkens ældste klokke er støbt 1881 af M. P. Allerup,
Odense.

To *alterskåle er fra o. 1900. Fra 1920’erne stammer
en klokke (1924) støbt hos De Smithske Jernstøberier,
en præstestol (antagelig 1927) og kirkeskibet »Arken«,
som blev ophængt 1929. En messehagel stammer fra
første halvdel af 1900-tallet, salmenummertavlerne er
udført 1944 af Ingeborg Clausen, Ollerup, og en lysekrone i koret er fra 1955. Orglet, som er bygget af
Bruno Christensen Orgelbyggeri, er fra 1972, en syvstage fra 1975, og lysekronen i våbenhuset blev anskaffet 1977/78. To lampetter i Det Cicignonske Kapel er
fra 1991, mens kirkens yngste klokke er støbt 1993 af
Petit & Fritsen, Holland, og ophængt året efter. Senest
tilkommet er to alterstager, udført 2003 af John Rimer,
Måløv, og en dåbskande udført af samme 2006. Endvidere tre lysekroner, skænket 2008 af Mary og Niels
Simon Jensen, og en lysglobus, givet 2011 af familien
Kristensen.
Farvesætning, indretning og istandsættelser. Kirkens farvesætning, fastlagt 1980, omfatter gråblå, rødlige og
brune nuancer; den markante altertavle står i en mørk
bejdset egetræsfarve med forgyldninger. *(†)Lektorieprædikestolen fra 1574-82 havde oprindeligt forgyldte
indskrifter og var, muligvis først fra 1700-tallet, malet
i røde og brune nuancer med marmorstafferede søjler.
†Altertavlen fra samme periode havde også forgyldte
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Fig. 39. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Interior looking east.

indskrifter på sort bund. Stolestaderne var 1875 hvidmalede og herefter i en periode egetræsmalede.
Ved Jacob Madsens visitats 1588 var kirken udstyret
med nyt inventar, bekostet af Eiler Brockenhuus i løbet
af de foregående ti år: en altertavle, 1581/87, med indskrifter og malerier (Korsfæstelsen i storfeltet, Fødslen
og Opstandelsen i sidefelterne) og en *(†)lektorieprædikestol, der var opsat på et pulpitur over koret. Eiler
Brockenhuus havde desuden skænket messeklæder og
ladet et kapel opføre ved kirkens sydside. I tårnet hang
en klokke. Om tilføjelser til inventaret i det følgende
århundrede vides blot, at en skriftestol o. 1643 blev
opstillet i Brockenhuuskapellet, som antagelig fra da
blev anvendt som sakristi, og at en *knæleskammel
blev udført 1683, antagelig til præsten Jens Pedersen
Rosenkilde.
I 1700-tallet modtog kirken gaver fra adelige i
form af altersølv, tekstiler og klokker. Antagelig 1765
bekostede Christian Ditlev Reventlow nye stolestader
og opsatte i den forbindelse rimeligvis også et herskabspulpitur. Et pulpitur i vest med siddepladser for
menigheden kan også være opsat i dette århundrede.
1852-53 blev kirkerummet gennemgribende restaureret på foranledning af kirkeejer Ditlev Christian
Ernst Reventlow. Her blev alterpartiet fornyet med

alterbord, altertavle, altermaleri og alterskranke. Antagelig på dette tidspunkt blev lektorieprædikestolen
taget ned og en ny prædikestol opsat. En døbefont af
støbejern blev anbragt i koret, der kom nye stolestader,
og en degnestol blev opstillet ved nordsiden af indgangen til koret. 1882 blev den romanske font omhugget
og atter placeret i koret. Et orgel blev 1898-99 opsat på
pulpituret i vest.
1972 blev vestpulpituret nedtaget i forbindelse med
opsætningen af et nyt orgel, som blev placeret på
gulvet i skibets nordvestlige ende.
Seneste større restaurering skete 1980 og omfattede
maling af kirkens træværk.

Alterbord (jf. fig. 41), 1852-53, af fyrretræ, 165×73
cm, 95 cm højt, med tre profilerede fyldinger på
forsiden. Bordet er siden 1980 gråblåt med brune
fyldinger og forgyldte profiler (opmalet 2005).45
Det var oprindeligt malet i mørk egetræsfarve.
†Alterklæder. 1) (Fig. 44), 1766, skænket af
Christian Ditlev Reventlow og Charlotte Amalie
Holstein, af rødt fløjl. På klædet var med guld- og
sølvtråd broderet indskriften »ANNO 1766«, gi-
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vernes initialer »CDvR« og »CAvH« samt våbener for slægterne Reventlow og Holstein. Klædet
var endnu i brug i 1830’erne.46
2) Omtalt 1862, af rødt fløjl med guldgaloner.12
3) Anskaffet 1883/84, med bort af guldbrokade
og et kors ‘af passende størrelse’.41
4) 1900-tallet, af rødt fløjl med kors på forsiden; nedtaget i forbindelse med nystaffering af
alterpartiet 1980.47 Muligvis identisk med nr. 3
ovf.
Alterdugen, nyere, er hvid med broderet alterbryn med kors og træer adskilt af hjerter.
†Alterduge. 1) Omtalt 1718, ‘forfalden’.48
2) 1873, skænket og udført af Louise Krohn;
dugen var hæklet og med indskrift: »Aastrup Kirke 1873 Louise Krohn«.9
Knæleskamler. *1) (Fig. 40), 1683, af fyrretræ,
53,5×20 cm, 23 cm høj. Skammelen, som er be
skadiget på bagsiden, har svejfet forsarg med fordybet indskrift og årstal: »I P R 1683«, sandsynligvis for sognepræst Jens Pedersen Rosenkilde
(1667-90).49 Vist nok indleveret til Øhavsmuseet
i Faaborg 1936 af husmand H. Andersen (inv.nr.
1936/030).50
2) Rimeligvis 1852-53, siden 1980 betrukket
med lysebrunt fløjl ligesom knæfaldet. Den var
oprindeligt polstret med rødt fløjl med guldgaloner. 12
Altertavlen (jf. fig. 41), 1852-53, af egetræ 500×
280 cm, er et kraftigt rammeværk omkring al-

Fig. 40. *Knæleskammel nr. 1, 1683 (s. 3108). I Øhavsmuseet. Foto Arnold Mikkelsen 2020. – *Kneeler no.
1, 1683.

termaleriet (jf. ndf.). Midterstykket afsluttes af
en høj, trekantet prydgavl hvorpå cirkelmedaljon
med Jesumonogram; gavlen er kantet af egeløvsranker. Sidestykkerne, der er skråtstillede og ligeledes har trekantet afslutning, har foroven hver
to konsoller hvorpå apostelfigurer (af gips): mod
nord ses Paulus og Peter, mod syd Johannes og
Jakob den Ældre. I tavlens bagside er indrettet to
skabe, lukket med profilerede låger.
Tavlen står i mørk, bejdset egetræsfarve med
forgyldning på profillister og figurer. Egeløvet
på topstykket er gulmalet, lågerne på bagsiden
er gråblå. Altertavlen stod før 1980 som lakeret
naturtræ, og de fire relieffigurer var malet i en
grågrøn farve.47
Altermaleriet (fig. 42), 1853, Korsbæringen, er
malet af Jørgen Roed51 med forlæg i Rafaëls
maleri af Kristus, der falder med korset (1517).
Maleriet er indsat i samtidig profileret ramme
af træ, 200×162 cm, med rundbuet indsats med
ornamentering i sviklerne. Rammen er malet i
beige farve med forgyldning på lister og svikler;
oprindelig sortmalet med guldstaffering.47
Det rundbuede maleri, olie på lærred, lysmål
160×124 cm, viser Jesus i rød kjortel segnende
under korset, der hviler på hans højre skulder,
mens venstre hånd sættes mod en sten på jorden.
I baggrunden er bygninger, landskab og mørke
skyer.
†Altertavle, 1581/87 (jf. ndf.), skænket af Eiler Brockenhuus (jf. †indskrift nr. 3 ndf.). Tavlen er beskrevet af biskop Jacob Madsen 1588:
»1 herlige Taffle paa Alteret med Nadverens ord
vden paa Vingerne, store, forgylte Bogstaffue met
skøne Piller (opsat oc bekostet Aar 1581 aff Eiler
Brockenhusz); inden vdj mit paa Christi Korsfæstelse, Nørside Fødsel, Sønderside Opstandelsen«.52 Fragmenter af tavlen blev 1931 og 1982
fundet i krypterne under koret og sydkapellet.53
Fragmenterne, hvis videre skæbne er uvis,54 omfattede: a) (fig. 43). To kannelerede søjleskafter,
114 cm høje, med prydbælter med groteskeornamentik med masker og menneskefigurer. Endvidere to korintiske kapitæler, 17 cm høje, og to
søjlebaser, ca. 7 cm høje. Søjlerne har sandsynligvis flankeret storstykket. b) Dele af rammeværk
med æggestav, muligvis fra rammer omkring ma-
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Fig. 41. Korpartiet med altertavle (s. 3108), alterbord (s. 3107) og alterskranke (s. 3114), 1852-53. Foto Arnold
Mikkelsen 2020 – Chancel area with altarpiece, Communion table and altar rail.
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Fig. 42. Korsbæringen. Altermaleri, malet af Jørgen Roed 1853 (s. 3108). Foto Arnold
Mikkelsen 2020. – The Carrying of the Cross. Altar painting by Jørgen Roed,1853.

lerierne.55 c) Et diademhoved og et fragment af
et tilsvarende, muligvis fra et postament.56 d) Adskillige aflange stykker med triglyffer samt æggestav og tandsnit, antagelig tilhørende altertavlens
gesims. e) Fragment af postament- eller frisefelt
med rester af indskrift (jf. †indskrift nr. 1 ndf.). f )
Dele af et trekantet gavlstykke med akantus, kronet af et »ørnehoved« og med indsnit til †topspir;
prydet med maleri (†altermaleri nr. 4 ndf.). g-h)
To fragmenter af fløjene med rester af malerier på
forsiden (†altermalerier nr. 2-3) og indskrift på

bagsiden (†indskrift nr. 2). Fragmenternes malerier og indskrifter var oprindelige, mens snitværket havde rester af en staffering omfattende røde
og grønne nuancer, formentlig fra 1700-tallet.
At dømme ud fra Jacob Madsens beskrivelse og
de omtalte fragmenter har der tilsyneladende været tale om en fløjaltertavle med bevægelige fløje,
der kunne lukkes foran storstykket. Storstykket
med maleri var flankeret af søjler og kronet af
en trekantgavl med akantus og ‘ørnehoved’, og
tavlen hvilede formentlig på et postament. På
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fløjene var malerier på indersiden og skriftsteder
samt giverindskrift på ydersiden.57
Om den oprindelige staffering vides, at tavlen
var prydet med tre, antagelig malede våbenskjolde: i midten for Bølle, til højre for Bild og til
venstre for Rantzau.58 Desuden omfattede stafferingen flere †indskrifter: 1) En latinsk indskrift
med forgyldte versaler, muligvis på postamenteller frisefelt: »…sdilexit … genitvm da …«
(jf. (e) ovf.).59 2) På fløjenes ydersider var med
gylden fraktur på sort bund citeret skriftsteder,
ifølge Jacob Madsen »Nadverens ord«, dvs. indstiftelsesordene. På fragmenterne (g-h) er bevaret
en henvisning til Matt. 28 samt en længere passage af Rom. 6,3-4: »Vide i ike at alle (vi som
ere d)øbte y Jesum C(hristum vi er)e døbte i
hans (død? Saa er)e vy jo begraffne (med hanne)
m formedelst d(aaben i døden: Paa det at ligesom Christus er opvact fra de døde formedelst)
Faderens (herlighed) Saa skulle vy oc(saa vandr)
e udi it nyt Lef(fnet) Rom. 6«.60 3) På bagsiden
af tavlens sydlige fløj (»Veed den Sønder Siede«)

Fig. 44. Våbener og initialer for Christian Ditlev
Reventlow og Charlotte Amalie Holstein. Detalje
af †alterklæde nr. 1, 1766 (s. 3107). Tegning af Niels
Ringe, o. 1830, i NM. – Arms and initials of Christian
Ditlev Reventlow and Charlotte Amalie Holstein. Detail of
†altar cloth no. 1, 1766.

var giverindskrift: »Anno Dommini 1587 den
18. octoberis haffuer Erlig och Velb. Mand Eyler Brockenhuus, thill Nachebølle, giffuet thenne
taffle til denne Kierke«.61
Tavlen var som nævnt udsmykket med fire
†altermalerier, malet direkte på træet: 1) Storfeltets maleri viste Korsfæstelsen. 2) Maleriet på
den nordlige fløjs inderside viste Jesu Fødsel. På
det fragment (h) af maleriet, der blev fundet
1931/82, sås Maria med barnet. 3) Maleriet på
Fig. 43. Søjleskafter med prydbælter og groteskeornamentik. Fragmenter af †altertavle, 1581/87 (s. 3108).
Foto Christian Axel Jensen 1933. I NM. – Column
shafts with decorative belts and grotesques. Fragments of
†altarpiece, 1581/87.
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Fig. 45. Altersæt, bestående af kalk, o. 1550, og disk, 1500-tallet (s. 3112). Foto Arnold
Mikkelsen 2020. – Communion set, consisting of chalice, c. 1550, and paten, 1500s.

den sydlige fløjs inderside viste Opstandelsen. På
fragmentet (g) sås Kristi fødder og en romersk
soldat. 4) Gavlfeltets maleri viste Kristus som verdensdommer. På fragmentet (f ) sås den øvre del af
Kristus flankeret af Johannes og Maria.
Tavlen var ifølge den overleverede indskrift (jf.
ovf.) skænket af Eiler Brockenhuus til Nakke-

bølle 1587. Ifølge Jacob Madsen blev tavlen dog
skænket allerede 1581, og det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvilket årstal der er korrekt.62 Sikkert er det dog, at Brockenhuus inden for samme
periode (1574-87) skænkede både en †altertavle
og en *(†)prædikestol (s. 3116) til kirken.
Altersæt (fig. 45). Kalken, o. 1550,20 21,5 cm høj,
har sekstunget fod med krydsprydet standkant.
På en tunge er, muligvis sekundært, graveret i
versaler: »Aastrup Kirke«. Skaftleddene er sekskantede med tilsvarende profilled. Knoppen har
seks rudebosser, hvorpå versaler danner navnet
»IHESVS«; mellem bosserne er bladtunger. Det
glatte bæger er rimeligvis fornyet o. 1900. Kalken
blev 2003 restaureret af sølvsmed John Rimer,
Måløv.20
Disken, 1500-tallet,63 14,5 cm i tværmål, har
firpasformet bund og er, på nær et cirkelkors på
Fig. 46. Oblatæske, o. 1710, skænket af Børge Trolle og
Charlotte Amalie Rosenkrantz (s. 3113). Nu i Designmuseum Danmark. Foto Pernille Klemp 2020. – Wafer
box, c. 1710, donates by Børge Trolle and Charlotte Amalie
Rosenkrantz.
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fanen, glat. I 1800- eller 1900-tallet blev disken
forsynet med lodret kant omkring firpasformen
for stabilitet.20
Oblatæsker. *1) (Fig. 46), o. 1710, skænket af
Børge Trolle til Nakkebølle og Charlotte Amalie
Rosenkrantz (gift 1709),64 af sølv, 7,8 cm i tværmål, 5,5 cm høj. Den runde, lidt fladtrykte æske
består af to ens dele kantet af aflange, smalle tunger, hver anden glat, hver anden med punselslag.
På lågets flade er graveret våbenskjold for Trolle
og Rosenkrantz. Et næsten udpudset stempel på
bundens kant er antagelig Odenses bymærke (en
lilje).
Æsken blev o. 1862 opbevaret hos daværende
kirkeejer, godsejer Dorthea Helene Langkilde
på Kroghenlund, indtil efterkommeren, Helene
Borries, skænkede æsken til Kunstindustrimuseet
(i dag Designmuseum Danmark) 1951.65
2) Tidligst omtalt 1862: ‘en æske af messing
på fod med låg’,12 svarende til Vester Åbys (jf. s.
3048). Ikke i brug.
Sygesættet, 1768, skænket af Christian Ditlev
Reventlow og Charlotte Amalie Holstein er fælles med Vester Åby Kirke (jf. beskrivelse s. 3048).
En *alterkande, o. 1875, fra Bing og Grøndahl,
anvendes i dag i Vester Åby Kirke (s. 3049).

Fig. 47. Alterstager nr. 1, antagelig 1852-53 (s. 3113).
Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Altar candlesticks no. 1,
presumably 1852-53.
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Fig. 48. Alterstager nr. 2, 2003, udført af John Rimer,
Måløv (s. 3113). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Altar
candlesticks no. 2, made by John Rimer, Måløv.

†Alterkande, omtalt 1862 som ‘stor’, af messing.12
†Vinflaske, 1672, omtalt som ‘kirkeflasken’, kostede 2 mark.16
To *alterskåle, o. 1900, omtalt 1962,9 fra Den
Kongelige Porcelænsfabrik, benyttes i dag i Vester
Åby Kirke (s. 3049).
Alterstager. 1) (Fig. 47), antagelig 1852-53, tidligst omtalt 1862: ‘store alterlysestager af messing’,12 32 cm høje. Cirkulær, stærkt profileret
fod, balusterskaft med skiveled med ombukket
kant foroven og vaseformet lyseholder med udkraget lysefad.
2) (Fig. 48), 2003, udført af sølvsmed John Rimer, Måløv, af sølv, 32,5 cm høje. Stagerne har
sekskantet skaft på tilsvarende fod med krydsprydet standkant. Mundingen er udkraget. Under
bunden er mesterstempel samt: »Aastrup Kirke år
2003«.
To lysestager, nyere, 39,5 cm høje, trearmede
med cirkulær fod, gennembrudt skaft med hjerteform og kors samt vaseformede lyseskåle. Placeret i korets nordvindue.
Syvstage, anskaffet 1975, 40 cm høj; en såkaldt
Titusstage.
†Syvstage, omtalt 1974, da den var blevet stjålet,
af malm;9 rimeligvis en Titusstage.
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†Messehagler. 1) Omtalt 1588: »Herlige Meszecleder«, givet af Eiler Brockenhuus.52 Antagelig
denne, der 1668 måtte sys, fordi den var ‘opløben’.16
2) 1839, ‘smagfuld og af god bonitet’.18
Alterskranken (jf. fig. 41), 1852-53, af træ, er hesteskoformet med balustergitter og bred hånd
fangsliste; skrankens ender flugter med altertavlens bagside, og indgang sker ved at løfte håndfangslisten i nord- og sydsiden. Balustrene er
malet lysebrune, det øvrige grågrønt. Balustrene
blev muligvis bronzeret 1896.41 Knæfaldets hynder er siden 1980 betrukket med brunt fløjl som
knæleskammelen (jf. s. 3108).47 1862 var det betrukket med rødt klæde.12
†Alterskranke, efter 1718, da der ved syn manglede et ‘sprinkelværk omkring alteret at sidde ved’.48
Døbefont, (fig. 50), romansk (jf. dog ndf.), udført
af »Hvicmanne«. Bestående af tre dele med fod af
rød granit og skaft og kumme af grå granit, samlet
højde 93,5 cm. Hele fonten er stærkt ophugget,
Fig. 49. Messehagel, 1900-tallets første halvdel (s.
3114). Foto Arnold Mikkelsen 2020. –Chasuble, first
half of 1900s.

Alterbog, Bibelen, København 1859. Indbundet i
brunt skind med forgyldte dekorationer. På ryggen »Biblia«, ligeledes forgyldt.
†Alterbøger. 1) Anskaffet 1671 for 6 mark.16
2) O. 1803 (jf. ndf.). En bibel, som lå på alteret i 1830’erne.66 På første side var en indskrift
gentaget tre gange: først med runer, dernæst
to gange på islandsk, dels som fuldtekst, dels
forkortet. Indskriften gengives her i dansk
oversættelse: »Jeg synes meget godt om denne
bibel. Præsten bruger den i kirken til at prædike«.
Under indskrifterne er anført datoen 27. juni
1803, og nederst på siden, med runer, er navnet
Isfran anført.67
3) Anskaffet 1890, ‘en smuk ny bibel’.4
4) Før 1938, skænket af Marianne Helms fra
Nakkebølle Sanatorium (†1938), faksimileudgave af Christian III’s Bibel, A. E. Sibbernsens
udgave fra 1928. Stjålet 1974.12
Messehagel (fig. 49), 1900-tallets første halvdel, af
rødt fløjl med hvidt for. Rimeligvis identisk med
en rød messehagel med guldkors omtalt 1962.9

Fig. 50. Døbefont, romansk, med signatur »Hvicmanne
me fecit« (s. 3114). Foto Arnold Mikkelsen 2020. –
Font. Romanesque, with signature “Hvicmanne me fecit”.
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Fig. 51. Dåbsfad, o. 1625, muligvis nederlandsk (s. 3115) og dåbskande nr. 2, 2006,
udført af John Rimer, Måløv (s. 3116). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Baptismal dish,
c. 1625, possibly Dutch, and baptismal dish no. 2, 2006, made by John Rimer, Måløv.

og reliefudsmykningen står skarp. Foden er keglestubformet med bladranke over en bort af halvcirkler. Foroven er et bånd med cirkelornamenter
og øverst hængetunger. Skaftet er indknebet på
midten og har vulst ved overgangen til kummen.
Kummen, tværmål 62 cm, har rankeslyng mellem
bånd med cirkelornamenter, svarende til foden,
dog danner de trefligede blade kroge i enderne.
I den nederste bort afbrydes cirkelornamenterne
af indskrift i fordybede majuskler: »Hvicmanne
me fecit« (Hvicmanne gjorde mig). På kummens
underside er tunger.
1856 var fonten ‘stærkt overmalet med kønrøg’
(dvs. sortmalet).68 1882 blev den omhugget af
Niels Andersen, Herrested-Maare, bevidnet i en
indskrift med fordybede versaler på fodens overside: »Omhugget af Niels Andersen HerrestedMaare 1882«.69 På skaftet og kummen ses tydelige, maskinriflede spor, og det kan ikke udelukkes,
at fonten ikke blot er ophugget, men måske helt
nyudført 1882 eller senere som en kopi af den
oprindelige. Dette kan dog ikke afgøres med sikkerhed.
Fonten er af den enkle, midtfynske type, som
bl.a. er kendetegnet ved bladrankeudsmykning.
Typen forbindes med stenhuggeren Hvicmanne,
som formentlig kan tilskrives de fleste fonte af
denne type, se bl.a. fonte i Otterup (DK Odense

4925) og Herringe (Sallinge Hrd.); fonten i
Åstrup lader dog til at være den eneste, som bærer Hvicmannes signatur.70 Ifølge Mackeprang
kan fonten desuden, på baggrund af indskriftens
form, antages at være hugget før 1200.71
Fonten står i korets nordvestlige hjørne. 1761
stod den i koret og skjulte en del af indskriften
på gravsten nr. 2 (jf. s. 3124).72 Den blev flyttet til
Cicignonkapellet 1852-53, hvor den stod 1856.68
Efter ophugningen 1882 stod den atter i koret.
†Døbefont, antagelig 1852-53, støbejern. Omtalt 1856: »metalstativ, der lignede dem, som man
har til stokke og parapluier«.68 Antagelig kasseret
1882, da den romanske font var blevet ophugget
(jf. ovf.).
Dåbsfad (fig. 51), o. 1625, muligvis nederlandsk,
af messing, 50 cm i tværmål. Fadet er prydet med
ornamenter i drevet, stemplet og graveret arbejde. I bunden er sol- eller rosetlignende ornament
med runde og spidse stråler eller blade. Derom
en bort med attisk slyngbånd mellem kraftige
rundstave og yderst en bred bort med skiftevis
runde tunger og spidse nicher med korsfaner. De
lodrette sider er udsmykket med graverede halvrosetter. På fadets fane er en bølgeranke og yderst
attisk slyngbånd.
Dåbskander. 1) O. 1860, af tin, svarende til dåbskanden i Vester Åby (s. 3054). Ude af brug.

3116

SALLINGE HERRED

2) (Jf. fig. 51), 2006, fremstillet af sølvsmed John
Rimer, Måløv, (jf. alterstager nr. 2 ovf.), skænket
af Rigmor Hansen.
Af sølv, forgyldt, 36 cm høj. Cirkulær fod med
fladovalt korpus, hvorpå der foroven er en bort
med skiftevis glatte tunger og korsfaner. Høj,
konisk hals med trekantet hældetud og kantet
hank. På lågets flade er fastgjort et Kristusmonogram. Under foden er giverindskrift med versaler:
»Skænket af Rigmor Hansen 2006« samt mesterstempel.
Prædikestol (jf. fig. 39), 1852-53, af fyrretræ.
Kurven har seks fyldingsfag. Smalle lister danner
et glat postament og en tilsvarende frise under
en profileret håndliste. Kurven hviler på en ottekantet bærestolpe med smalle, højrektangulære
fyldinger. Stolen er opsat i korets sydside og har
opgang ad en trappe med fyldingspanel, afsluttet
af ottekantede mæglere. Stolen er 1980 malet i
brune og gråbrune nuancer med forgyldte profiler. 1885 blev den malet i egefarve.4 Før 1980
stod den i grå farver.47
*(†)Lektorieprædikestol (fig. 52), 1574-82, skænket af Eiler Brockenhuus (jf. ndf.). Prædikestolen
er tidligst omtalt af biskop Jacob Madsen 1588:
»Prædikestoel tuert offuer i Pulpetur for Choret«.
Fragmenter af stolen blev 1931 og 1982 fundet
i krypterne under koret og sydkapellet; nogle af
disse opbevares i dag i Svendborg Museum indsat
i nyere rammeværk (jf. ndf.), mens andre formentlig endnu ligger i krypten.
Prædikestolen var efter alt at dømme et fornemt arbejde i ungrenæssance. Kurvens fag var
adskilt af kannelerede halvsøjler voksende op ad
akantusbladskeder og med korintiske kapitæler.
Storfelterne var udfyldt af slyngede bladranker
med drueklaselignende frugter; på de tre bevarede
felter udfolder rankeslynget sig på ét felt omkring
en cirkelmedaljon med Jesumonogram, på de to
øvrige omkring parvis anbragte våbenskjolde,
henholdsvis for Friis og Bild (Berte Friis’ fædrene
og mødrene) og for Bølle og Brockenhuus (Eiler
Brockenhuus’ fædrene og mødrene). Postamentog frisefelterne, der var adskilt af retkantede
fremspring med profilerede topstykker og baser,
havde profilindrammede felter med skriftsteder
med reliefminuskler på latin; i postamentfelterne

(på den ‘nederste rand’73): »[Amen amendico co
vobis si quis sermonem] meus serua [uerit mortex]«74 [rimeligvis: »Amen amen dico vobis si quis
sermonem meum seruauerit mortem«] (Sandelig,
sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit
ord, skal aldrig i evighed se døden, Joh. 8,51). I
frisefelterne (på den ‘øverste rand’:73 »[citeciam
me cum et Portte] inferorum non ere ualebunt ad
uersus eam«74 [rimeligvis: (…) meam ecclesiam;
nec portae inferorum valebunt ad versus eam]
((…) min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få
magt over dem, Matt. 16,18).
Nogle *fragmenter, fundet 1931, er overført til
Svendborg Museum (inv.nr. 19.739). Fragmenterne omfatter: a) (fig. 52), et storfelt, 52×30,5
cm, med rankeslyng og Jesumonogram. b-c) (fig.
52), to storfelter, 52×25 cm, med rankeslyng og
våbenskjolde. d) (fig. 52), fragmenter af tre kannelerede halvsøjler, 52 cm høje, med bladskeder
forneden, samt tre postamentfremspring med
profilerede baser og topstykker. e) (fig 52), fem
listeindrammede smalfelter, antagelig postamentog frisefelter, 18,5×25-31 cm, med indskrift i relieffraktur (jf. indskrifter på postament- og frisefelter ovf.) 75 En bevaret indskrift kan ikke umiddelbart indsættes i de overleverede indskrifter:
»am et eorire«. f ) Fragmenter af gesimsled med
æggestav og tandsnit. Yderligere et †(?)fragment,
et vinkelbøjet rammestykke med to søjler svarende til (d), findes muligvis endnu i krypterne
under kor og sydkapel.76 Felterne har staffering,
muligvis fra 1700-tallet, i røde, blå og gule nuancer med forgyldte indskrifter på sort bund,
halvsøjlerne har marmorstaffering og forgyldte
kapitæler.
Den præcise datering af stolen er usikker; den
må dog rimeligvis være opsat i Eiler Brocken
huus’ første ægteskab (1574-82); senere er våbener for Brockenhuus’ anden hustru tilføjet (gift
1584) (jf. ndf.). Den er som nævnt tidligst omtalt
1588, hvor den var opsat som en lektorieprædikestol på et pulpitur tværs over koret. Den omtales atter 1683, hvor det fremgår, at otte våbener for Brockenhuusslægten var anbragt på den
nordvendte side, og otte våbener for Friisslægten
på den sydvendte; muligvis snarere på pulpituret
(jf. †pulpitur nr. 1, s. 3119) end på selve prædike-
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Fig. 52. Fragmenter af *(†)lektorieprædikestol (s. 3116), 1574-82, skænket af Eiler Brockenhuus: storfelter med
rankeslyng, våbner og Jesumonogram (a-c); kannelerede halvsøjler (d); smalfelter, antagelig fra postament- og
frisefelter, med indskrift i relieffraktur (e). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Fragments of
*(†)lectorium pulpit, 1574-82, donated by Eiler Brockenhuus: large panels with vine pampres, armorial bearings, and Jesus
monogram (a-c); fluted half-columns (d); narrow panels, probably from pedestal and frieze panels, with inscription in relief fracture (e).

stolen. Endvidere var der »Under prædiche stolen Veed begge Sider« i alt 16 våbener for Eiler
Brockenhuus’ anden hustru, Anne Bille.17 185253 blev prædikestolen taget ned og erstattet af den
nuværende; muligvis var den bevaret i sin lektorieform indtil da. Den henlå herefter i krypten.
1934 blev dele af den overladt Svendborg Museum,77 enkelte dele lå dog endnu i krypten 1982.

†Prædikestolsbeklædninger. 1) 1880, betræk af
rødt plys med guldfrynser.12
2) Fjernet 1980, af rødt fløjl.47
Stolestader (jf. fig. 39 og 55), 1852-53, med 109
cm høje gavle med rektangulær, profileret fylding, fladt topstykke og svungne armlæn. Ryglænene har profilerede fyldinger. Den forreste stol i
nordsiden ved indgangen fra våbenhuset har ind-
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bygget salmebogsreol og er lukket med en dør
med fylding midt på.
Siden 1980 er stolestaderne malet i grå nuancer
med rødbrunt rammeværk på gavlene.20 1875 var
de hvidmalede.78 Derefter var de malet i forskellige nuancer af egetræsfarve.12
Stolene er opstillet i to rækker med 21 stole i
sydsiden og 15 i nordsiden. 1862 stod 21 stole på
hver side i skibet.12
†Stolestader. 1) Omtalt 1663, da snedkeren blev
betalt for at reparere dem.16 2) Antagelig 1765, da
Christian Ditlev Reventlow ifølge Danske Atlas
opsatte nye, malede stole.79 1829 fremgår, at de
var forsynet med døre.18 Stolene må være nedtaget 1852-53 (jf. stolestader ovf.).

Fig. 53. Pengeblok, rimeligvis 1700-tallet (s. 3118). Foto
Arnold Mikkelsen 2020. – Money box, probably 1700s.

Præstestol (jf. fig. 41), antagelig anskaffet 1927.12
Hjørnestol af mørklakeret træ med ryg af skiftevis drejede, udsavede og ornamenterede balustre
samt drejede ben. Sædet er polstret med brunt
fløjl som knæleskammel og alterskranke (jf. ovf.).
Placeret i korets sydøstlige hjørne.
†Skriftestol, o. 1643,80 ‘3 alen lang og 7 kvarter
bred’ (ca. 188×109 cm). Stolen var 1683 placeret
i Brockenhuuskapellet, da betegnet ‘skriftekor’
(jf. s. 3128), ‘i øst og vest til kirkens og almuens
brug og tjeneste ved den søndre ende’ (dvs. ved
kapellet sydvæg).17
†Degnestol, 1852-53, opstillet i nordsiden ved
indgangen til koret.12 1885 blev stolen malet i
egefarve.4 Den var endnu i kirken 1962.9
20 løse stole, nyere, af træ, med rødt betræk.
Bænke. 1) Antagelig 1852-53. På ryglænet er tre
rektangulære, profilerede fyldinger, og for hver
ende armlæn som på stolestaderne. Bænken er
malet i forskellige grå nuancer. Opstillet i korets
nordside. 2-3) To bænke, gråmalede, opstillet i
Brockenhuuskapellet og våbenhuset.
Et lille skab, rimeligvis 1852-53, af træ, udført i
stil med stoleværket med rektangulær fylding på
lågen. Malet i lyse grå og blå farver.
To pengeblokke (fig. 53), rimeligvis fra 1700-tallet, tidligst omtalt 1862.12 Blokkene er af træ med
topdække af jern, 107 cm høje. Blokhuset er beslået med fire vandrette, omløbende jernbånd,
hvoraf de to er hængslede over forsidens låge og
lukkes med overfaldslukke. Lågen er yderligere
sikret med et lodret jernbånd med tilsvarende lukke (nyere hængelås). På den vestlige bloks øverste
beslag er stemplede slyngbånd og rosetter (jf. pengeblokke i Vester Åby, s. 3058). Hele topdækket
på den østlige er fornyet. Blokkene er malet rødbrune med grå bånd. De er placeret øst og vest for
indgangen i skibets nordside.
To †pengebøsser, omtalt 1862, af blik, til de fattiges kasse. Muligvis placeret ved de to stole ved
indgangen i skibets nordside ligesom de to pengeblokke.12
Udvendige dørfløje. 1) Rimeligvis 1852-53, dobbeltfløj svarende til Vester Åbys (jf. s. 3059) med
2×4 fyldinger og rundbuet rosetvindue ovenover.
Udvendig malet i mørk egefarve, indvendig i lyse, gråblå nuancer. I våbenhusets nordvæg.
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Fig. 54. †Vestpulpitur, muligvis 1852-53 (s. 3119). Foto o. 1970. I Aastrup Folkemindesamling. – Western gallery,
possibly 1852-53.

2) Antagelig 1890,41 rundbuet enkeltfløj, med
to revler. Malet i mørk egefarve. I tårnets nordside.
Indvendig dørfløj, antagelig 1852-53, dobbeltfløj
med 2×4 profilerede fyldinger og dørblik i messing. Ovenover et rundbuet vindue med sprosser
som halvroset. Malet i gråblå nuancer. I skibets
nordvæg fra våbenhuset.
†Pulpiturer. 1) Omtalt 1588, opsat tværs over
korbuen; *(†)lektorieprædikestolen var opsat her
på (jf. s. 3116). Antagelig nedtaget 1852-53 sammen med prædikestolen.
2) Omtalt 1805: ‘to rækker eller rygstød i pulpituret er afbrudte’.81 Rimeligvis opsat i skibets
vestende med siddepladser for menigheden. Nedtaget eller muligvis ombygget 1852-83 (jf. nr. 3).
3) (Fig. 54), muligvis 1852-53(?), opsat i vestenden foran indgangen til Det Cicignonske Kapel.
Pulpituret hvilede på fire piller med profilerede
kapitæler og havde brystning med kvadratiske,

profilerede fyldinger. Fra 1898-99 var det anvendt som orgelpulpitur, og en plade af sølv med
information om giverne af †orglet var fastgjort
til det (jf. ndf.).82 Nedtaget i forbindelse med anskaffelsen af nyt orgel 1972.20
†Herskabspulpitur, rimeligvis opsat 1765 (jf.
†stolestader nr. 2), bekostet af Christian Ditlev
Reventlow (jf. ndf.). O. 1830 omtalt som »forhenværende herskabsstol som har været oppe over de
andre stole«. Af hele pulpituret var da kun bevaret et »bræt« med malede våbener og initialer for
Christian Ditlev Reventlow og Charlotte Amalie
Holstein: »C.D.R.« og »C.A.v.H«.66 Pulpituret var
med sikkerhed nedtaget 1832 (jf. s. 3098).
Orgel (jf. fig. 55) 1972, med seks stemmer, ét
manual og pedal. Bygget af Bruno Christensen Orgelbyggeri, Terkelsbøl. Disposition: Manual (C-f 3): Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4',
Spidsfløjte 2', Mixtur 2 kor. Pedal (C-d1): Subbas
16'. Kobling: M-P. Opstillet i kirkens nordvestre
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hjørne foran tårnbuen, med østvendt facade og
spillebord. Facaden, tegnet af arkitekt Lars Mindedahl, Ollerup, består af fem rektangulære pibefelter, som nedtrappes mod nord; orgelhuset er
malet i grå og blå nuancer.
†Orgel (jf. fig. 54), 1898, med fire stemmer, ét
manual. Bygget på Roerslev Margaard Orgelfabrik, Nørre Åby, og skænket af gårdejer Søren
Petersen, Åstrup, og Brahetrolleborgs ejer, grev
Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard Reventlow (jf. indskrift på sølvplade på †pulpitur nr.
3 ovf.). Disposition (C-f 3): Principal 8', Bordon 8',
Fugara 8', Octav 4'. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Orglet var opsat på †pulpitur (jf. nr. 3 ovf.) i
vest med spillebord i orgelhusets søndre gavl.83
Et †harmonium (jf. fig. 54), fremstillet af A.
Berntsen, Vejle, anskaffedes i 1969 som midlertidigt instrument. Det havde tidligere stået i Højby
Kirke (DK Odense 4001).12

Seks salmenummertavler (fig. 56), 1944, udført af
Ingeborg Clausen, Ollerup.9 Tavlerne, af egetræ,
80×54 cm, har varierende reliefskårne topfelter;
to af dem med versalindskrift: »Min Siæl Lov Herren«. På den ene af disse er med småt indridset
årstallet »1944« på postamentet. Cifre af messing
til ophæng.Tavlerne fremstår i overfladebehandlet
egetræsfarve20 og er alle ophængt i skibet.
†Salmenummertavler, omtalt 1862, sortmalede,
til at skrive numre på med kridt.12
Kirkestævnetavle (fig. 57), rimeligvis 1800-tallet,
af træ, 31×29 cm. Rektangulær tavle i profileret
ramme og med svejfet, fladbuet topstykke. Sortmalet med hvid indskrift med skriveskrift: »Sognestævne«. På våbenhusets østvæg.
Lysekroner. 1) (Jf. fig. 41), ophængt 1955,20 men
muligvis ældre, skænket af Bertel Ellegaard og
hustru. Barokkopi med syv s-svungne arme med
ornamenterede midterled; over armene er fligede

Fig. 55. Indre set mod vest. Hver anden stolestade afspærret efter de gældende Covid-19 restriktioner. Foto Arnold
Mikkelsen 2020. – Interior looking west. Every other chair is closed off according to the current Covid-19 restrictions.
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Fig. 56. Salmenummertavle, 1944, udført af Ingeborg
Clausen, Ollerup (s. 3120). Foto Arnold Mikkelsen
2020. – Hymn board, 1944, made by Ingeborg Clausen,
Ollerup.

pyntearme. Balusterstammen afsluttes forneden
af en hængekugle med profileret knop, foroven af
en bladkrans.
På hængekuglen er indskrift i versaler: »Skænket til Aastrup Kirke af Johanne & Bertel Elle
gaard«. Ophængt i koret i sortmalet jernkæde
med forgyldte kugler, monteret på en cirkulær
lysroset med fire uindfattede pærer, som muligvis
indtil 1990/91 var opsat i Det Cicignonske Kapel (s. 3134).84
2) Anskaffet 1977/78,9 med fem s-svungne arme med flig i de indre slyng, vaseformet stamme
med godronering og flad hængekugle med lille
knop. Ophængt i en kæde af messing i våbenhuset.
3-5) 2008, barokkopier, skænket af Mary og
Niels Simon Jensen, Vester Åby. 2×6 s-svungne,
fligede arme, balusterstamme med hængekugle
og profileret knop. De tre lysekroner hænger i
skibet i sortmalede jernkæder.
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To lampetter, 1991,20 af messing, hver med tre
svungne arme med løvelignende fabeldyr i svingene og balusterskaft. Ophængt på vestvæggen i
Det Cicignonske Kapel (s. 3134).
Lysglobus, 2011, skænket af familien Kristensen,
af jern og messing, 155 cm høj. Globen står på en
cirkulær fod og dannes af 15 smalle, lodretgående
bånd hvorom et vandret bånd med 16 rosetformede lysefade. Endnu et lysefad er placeret i globens midte. I skibets vestende.
Kirkeskib (fig. 58), »Arken«, ophængt 1929, bygget af skibstømrer Jens Christian Nielsen og tilrigget af skibsfører Hans May, Marstal; skænket af
førstnævntes nevø, Rasmus A. Nielsen og hustru,
Åstrup.85 Skibet er en firemastet bark med tobladet skrue og en flyvende due som galionsfigur.
Skroget er sortmalet med bronzefarvet bund og
hvide detaljer. Navnet på agterspejlet er i hvide
versaler. 1982 fik skibet ny rig, bekostet af Christian Dan Nielsen.85
Klokker. 1) (Fig. 60), 1881, støbt af †klokke nr. 4
af M. P. Allerup, Odense, 62,5 cm i tværmål. Om
halsen er indskrift i versaler: »Omstøbt af M. P.
Allerup Odense«. Herunder bort af bladtunger.
2) (Fig. 61), 1924, støbt af †klokke nr. 3 hos De
Smithske Jernstøberier, Aalborg, 94 cm i tværmål. Om halsen er versalindskrift i to linjer: »Mig

Fig. 57. Kirkestævnetavle, rimeligvis 1800-tallet (s.
3120). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Parish meeting
board, probably 1800s.
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Fig. 58. »Arken«. Kirkeskib, ophængt 1929, bygget af skibstømrer Jens Christian Nielsen, tilrigget af skibsfører Hans May, Marstal, og skænket af Rasmus A. Nielsen og
hustru, Åstrup (s. 3121). Foto Arnold Mikkelsen 2020. –“Arken”. Church ship, hung up
in 1929, built by ship’s carpenter Jens Christian Nielsen, with rigging by skipper Hans May,
Marstal, and donated by Ramus A. Nielsen and wife, Åstrup.

støbte Hienrich Tessin anno 1746. Conrad Detlef
greve af Reventlau. Wilhelmina Augusta. H. T. S.
H. G. T. Reventlau./ For Aastrup Menigheds-

råd gjorde De Smithske Støberier i Aalborg mig
om aar 1924«. På legemet et vers, ligeledes med
versaler: »Lad runge min røst over slægterne ud/
med lovsange og tak til den evige Gud«.
3) (Fig. 62), 1993, støbt af Petit & Fritsen, Holland, skænket af skibsfører Bent Johannes Nielsen
(†1988) fra Sjællændergården, ophængt 1994. 95
cm i tværmål. Om halsen er øverst akantusbort
og nederst liljebort; herimellem et bånd med
versalindskrift om støber og giver. Midt på klokken står med versaler: »Hvem er han siden både
storm og sø adlyder ham«. På modsatte side giverens monogram bestående af et ankerkors med
en sol over.
Fig. 59. †Klokke nr. 3, 1746, støbt af Henrik Tessin,
København, skænket af Conrad Ditlev Reventlow og
Vilhelmine Augusta (s. 3123). Ældre foto fra Smithske
Støberier, 1923. I NM.– †Bell no. 3, 1746, cast by Henrik
Tessin, Copenhagen, donated by Conrad Ditlev Reventlow
and Vilhelmine Augusta.
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Fig. 60-61. 60. Klokke nr. 1, 1881, støbt af M. P. Allerup, Odense (s. 3121). 61. Klokke nr. 2, 1924, støbt hos De
Smithske Jernstøberier, Aalborg (s. 3121). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – 60. Bell no. 1, 1881, cast by M. P. Allerup,
Odense. 61. Bell no. 2, 1924, cast by De Smithske Jernstøberier, Aalborg.

†Klokker. 1) Senmiddelalderlig, afleveret ved klokkeskatten 1528-29. Klokken vejede 416 kg.86
2) Omtalt 1588 ved Jacob Madsens visitats: »1
Cloke«.87
3) (Fig. 59), 1746, støbt af Henrik Tessin, København, skænket af Conrad Ditlev Reventlow
og hustru Vilhelmine Augusta. 95,5 cm i tværmål.
Om halsen løb to liljeborter hvorimellem versalindskrift i flere linjer: »Conrad Detlef greve af
Reventlau. Wilhelmina Augusta. H. T. S. H. G. T.
Reventlau./ Mich (mig) støbte Henrich Tessin
Anno 1746«.88 Omstøbt 1924 til klokke nr. 2 (jf.
ovf.).
4) 1777, skænket af Sofie Sehested, enke efter
Johan Frederik Cicignon, som tak for tilladelse til
at indrette gravkapellet (jf. s. 3134). På klokken
var indskrift: »skjænket som Erkjendtlighedstegn
for forundt aaben Begravelse i Aastrup Kirke af
Fru Sofie Sehested, Oberstløjtnant Cicignons
Enke 1777«. Omtalt 1875 som kirkens mindre
klokke;89 omstøbt 1881 til klokke nr. 1 (jf. ovf.).90

Fig. 62. Klokke nr. 3, 1993, støbt af Petit & Fritsen,
Holland, skænket af skibsfører Bent Johannes Nielsen
(s. 3122). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Bell no. 3,
1993, cast by Petit & Fritsen, Holland, donated by skipper
Bent Johannes Nielsen.
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Fig. 63. Mindetavle, o. 1864, over menig Peder Nielsen (†1864) (s. 3124). Foto Arnold Mikkelsen 2020. –
Memorial tablet, c. 1864, to Private Peder Nielsen (†1864).

GRAVMINDER
Oversigt. Kirken rummer en mindetavle fra o. 1864 og
tre gravsten fra anden halvdel af 1500-tallet.Ved sydsiden findes Brockenhuus’ kapel med tilhørende krypt,
indrettet senest 1584 af Eiler Brockenhuus, hvis prægtige gravsten fra 1589 er ophængt i kapellet. I tårnrummet er Det Cicignonske Kapel indrettet o. 1765.
Kapellet rummer et epitafium fra 1804 og tre sarkofager fra o. 1744 og o. 1765.

Mindetavle (fig. 63), o. 1864, over menig Peder
Nielsen af 3. regiment, 4. kompagni, nr. 327, såret ved Dybbøl 27. marts 1864, †8. april 1864 på
Augustenborg Lazaret.
Tavlen, af hvidt marmor med profileret, brunbejdset ramme med forgyldte profiler, måler 65,5×
46 cm og har indskrift med fordybet, forgyldt antikva. Den er skænket af afdødes våbenbrødre i
Åstrup (jf. Diernæs s. 2939 og Vester Skerninge s.
3150). Ophængt på skibets sydvæg.

Gravsten. 1) (Fig. 64-65), o. 1555 (jf. ndf.), over
Eiler (Eriksen) Bølle til Nakkebølle, †nytårsdag
1534. »Her liger begrafue(n) Erlig oc velbyrdig
ma(n)d Eyler biøller til nackebøle so(m) døde the
aar mdxxxiiii paa ny aarsdag wti Januari Maanid«.
Våbensten af grå kalksten, 208×91,5-77 cm,
med indskrift med reliefminuskler i forsænkede
bånd på stenens nedre halvdel. Derover er et felt
med to hjelmprydede våbenskjolde for slægterne
Bølle og Bild. Feltet krones af en halvroset under
profileret bueslag; i sviklerne samt over buen er
løgspir.
Stenen er tilskrevet Hans Malers værksted i Roskilde (o. 1549-78)91 og altså muligvis først udført
ca. 20 år efter Eiler Bølles død. Den lå oprindeligt
i korets nordside foran alteret.92 Antagelig 1852-53
indmuret i arkaden til Brockenhuus’ kapel.
2) (Fig. 66-67), o. 1555 (jf. ndf.), over Claus
Eriksen (Ravensberg) til Kindholm, †nytårsdag
1541. »Her liger begraffuen Erliig Oc velbyrdig
Mand Claues Ericksend til Kinhot so(m) døde
ny aarsdag ii the aar man skref mdxli in ja(n)uari«.
Våbensten af grå kalksten, 178×95 cm. Stenen
følger et gotisk skema med skriftbånd med reliefminuskler langs randen; som skilletegn ses romber. Skriftbåndet afbrydes af en firbladroset i hvert
hjørne. Centralt på stenen er to hjelmprydede våbener for slægterne Ravensberg og Krumstrup.
Stenen er tilskrevet Hans Malers værksted i
Roskilde (jf. ovf.) og altså muligvis først udført
ca. 14 år efter Claus Eriksens død.93 Den lå oprindeligt foran alteret. 1761 var døbefonten anbragt oven på den, så en del af indskriften var
skjult.92 Antagelig 1852-53 indmuret i arkaden til
Brockenhuus’ kapel.
3) (Fig. 68-69), o. 1570, over Jacop Brockenhus
(Jacob Brockenhuus) til Damsbo og Nakkebølle,
†<17. oktober 1577> og hustru Susanna (Susanne) Bølle, †28. juni 1569, ‘mens han fanget i
Sverige var’.
Grå kalksten, 283×177 cm. I det rektangulære
postamentfelt er indskrift i fordybet fraktur, den
senere tilføjelse dog med sortfyldte versaler. Ægteparret står forrest, let vendt mod hinanden, mellem
to pilastre med profilkapitæl og profileret base; på
hver pilaster er seks anevåben. I midten er en bladkonsol. I frisefeltet er to hjelmede våben i hvert
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hjørne (for Munk og Brockenhuus samt Bølle og
Bild), og herimellem en fremstilling af Dommedag med Kristus som verdensdommer, siddende på
regnbuen med fødderne på jordkuglen, liljegrene
ved højre hånd og et sværd ved venstre. Under
Kristus er to knælende og bedende skikkelser.
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Jacob Brockenhuus, med kort hår og langt
fuldskæg, er iført fuld rustning, detaljerigt udført
med negle gengivet på stridshandskerne. I venstre
hånd holder han sit sværd, og med højre støtter han sin lanse på tværs af kroppen. Skoene er
komuleformede uden sporer; hjelmen er placeret

Fig. 64-65. Gravsten nr. 1, o. 1555, over Eiler Eriksen Bølle til Nakkebølle (†1534), i arkaden til Brockenhuus’
kapel (s. 3124). 64. Foto Arnold Mikkelsen 2020. 65. Tegnet af Søren Abildgaard 1761. I NM. – Tombstone no. 1, c.
1555, of Eiler Eriksen Bølle of Nakkebølle (†1534), in the arcade of the Brockenhuus Chapel. 64. Photo. 65. Drawing 1761.

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 66-67. Gravsten nr. 2, o. 1555, over Claus Eriksen Ravensberg til Kindholm (†1541), i arkaden til Brockenhuus’
kapel (s. 3124). 66. Foto Arnold Mikkelsen 2020. 67. Tegnet af Søren Abildgaard 1761. I NM. – Tombstone no. 2, c.
1555, of Claus Eriksen Ravensberg of Kindholm (†1541) in the arcade of the Brockenhuus Chapel. 66. Photo. 67. Drawing
1761.

ved hans venstre side. Susanne Bølle står med armene krydset foran livet. Hendes fingre er lange
og smalle, og hun bærer en fingerring på venstre
hånd. Hun er iført en broderet konehue, lang kåbe med læg og høj halskrave samt en langærmet,
plisseret kjole med pibekrave i halsen. Skosnuderne titter frem forneden. Om halsen har hun
et smalt bånd og to kraftige kæder med vedhæng
i form af et skjoldformet portræt og et krucifiks.
Også denne sten tilskrives Hans Malers værksted i Roskilde (jf. ovf.).94 Den lå oprindeligt i
korgulvet, lige foran alteret.92 Antagelig 1852-53
indmuret i korets østvæg, bag ved alteret.

†Gravsten. 1) 1681, for Jacob Anthonisøn (Jacob Antonsen Seeblad), rådmand og forpagter på
Nakkebølle, †1. maj 1681, 31 år gammel; bragt
fra Nakkebølle til sin begravelse i kirken 11. maj
1681.95 Derudover for hans to børn: stedsøn
Fig. 68. Gravsten nr. 3, o. 1570, over Jacob Brockenhuus til Damsbo og Nakkebølle (†1577) og hustru
Susanne Bølle (†1569), i korets østvæg (s. 3124). Foto
Arnold Mikkelsen 2020. – Tombstone no. 3, c. 1570, of
Jacob Brockenhuus of Damsbo and Nakkebølle (†1577)
and his wife Susanne Bølle (†1569), in the east wall of the
chancel.
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Fig. 71. Gravsten, 1589, over Eiler Brockenhuus til
Nakkebølle (†1602), Berte Friis (†1582) og Anne Bille
(†1640), i Brockenhuus’ kapel (s. 3130). Foto Arnold
Mikkelsen 2020. – Tombstone, 1589, of Eiler Brockenhuus of Nakkebølle (†1602), Berte Friis (†1582) and
Anne Bille (†1640), in the Brockenhuus Chapel.

Eiler Brockenhuus' kapel. Kapellet blev indrettet
1584 af Eiler Brockenhuus ved korets sydside
og med en tilhørende gravkrypt (jf. s. 3131).87
1683-84 blev kapellet omtalt som ‘skriftekoret’
og ‘sakristikapellet på sydsiden af koret’, hvor en
†skriftestol (jf. s. 3118) havde stået i 40 år.17 Kapellet var altså tilsyneladende i brug som sakristi

Fig. 69. Gravsten nr. 3, o. 1570, over Jacob Brockenhuus til Damsbo og Nakkebølle (†1577) og hustru
Susanne Bølle (†1569) (s. 3124). Tegnet af Søren
Abildgaard 1761. I NM. – Tombstone no. 3, c. 1570, of
Jacob Brockenhuus of Damsbo and Nakkebølle (†1577) and
his wife Susanne Bølle (†1569).

Niels Lauritsen, †26. maj 1684 på Nakkebølle,
14 år gammel, og hans datter Karen Jakobsdatter,
†1684, fire år gammel.
Stenen er omtalt 1875 som ‘en meget stor sten
i gangen’.96 Antagelig fjernet 1852-53.
2) Omtalt 1760: »Her ligger begravet under
denne Steen Erlig og Velbyrdig Falches Been«.
Stenen lå ‘i alteret’ (rimeligvis korgulvet).97
Fig. 70. Gravsten, 1589, over Eiler Brockenhuus til
Nakkebølle (†1602), Berte Friis (†1582) og Anne Bille
(†1640), i Brockenhuus’ kapel (s. 3130).Tegnet af Søren
Abildgaard 1761. I NM. – Tombstone, 1589, of Eiler
Brockenhuus of Nakkebølle (†1602), Berte Friis (†1582)
and Anne Bille (†1640), in the Brockenhuus Chapel.
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allerede o. 1640 og fungerede endnu som sådan i
begyndelsen af 1900-tallet.98
Adgang til kapellet sker via en dør i korets sydvæg. Åbningen er lukket med en dobbeltfløj, opsat
efter 1926,99 af træ med rektangulære, profilerede
fyldinger forneden og glas foroven, malet lysegrå.
Dørblik i messing. Ovenover er et rundbuet vindue med sprosser.
Et †epitafium, o. 1578, er omtalt 1683. Tavlen,
af træ, var lille og malet med indskrift: »Michel
Brochen huus (Mikkel Brockenhuus) till Damsboe
(Damsbo) døede d(e)n 7. Juli 1578 Anno ætatis 25
och ehr her begraffuen«. Den var 1683 ophængt
‘i indgangen af koret i kapellet på den østre side
på muren’.17 Mikkel Brockenhuus’ kiste og epitafium er formentlig flyttet til kapellet (eller kapellets krypt) efter opførelsen af dette 1584.
Gravsten (fig. 70-71), 1589, over Eiler Brocken(†1602)
hvsz (Brockenhuus) til Nakkebølle, †
og hans to hustruer Berte Friis, datter af Henrick
Friiszis (Henrik Friis) af Ørlund (Ørbæklund),
†5. sept. 1582, med to af parrets døtre, begge kal-

det Margret Brockenhvsz (Margrete Brockenhuus); den anden hustru Anne Bille, datter af Jens
(†1640), samt to af deres
Bille af Billesholm, †
sønner og to af deres døtre. Stenen blev ‘hugget
og bekostet (…) i begge deres (Brockenhuus’ og
Billes) velmagt anno 1589’.100
Figursten af sort kalksten, 374×187 cm, med
indskrift med reliefversaler i stenens fodfelt. De
afdøde står under en tredobbelt, stærkt profileret
arkade med englehoveder i sviklerne. Arkadebuerne hviler i siderne på joniske pilastre; i midten
på joniske konsoller hvorfra hænger frugtklaser.
Pilastrene står på høje postamenter med bladornamentik over forgængelighedssymboler. I topfeltet, der ligesom fodfeltet er indrammet med
æggestav, er en kartouche med et skriftsted (Job.
19,25-27), og i en frise derunder er otte anevåbener for Eiler Brockenhuus’ slægt.
I midten står Eiler Brockenhuus med kort, bølget hår og fuldskæg, iført fuld rustning, rigt prydet
med rosetter og bladornamentik; i venstre hånd
holder han sit sværd, mens højre hånd er placeret

Fig. 72. Gravkrypt under sydkapel set mod syd (s. 3131). Foto Erik Skov 1982. –
Burial crypt beneath south chapel, looking south.
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Fig. 73. *Kisteplade, o. 1650, for Eiler Bille til Nakkebølle († 1649). Fra †kiste nr. 3 (s.
3131). I Øhavsmuseet. Foto Arnold Mikkelsen 2021. – *Coffin plate, c. 1650, for Eiler
Bille of Nakkebølle (†1649 ). From †coffin no. 3.

ved hoften. Fra ryggen stikker skaftet af en dolk
frem lige over hoften. Hans strudsefjerprydede
hjelm er placeret ved venstre fod, og mellem fødderne er et Jesumonogram. Under venstre bueslag står Berte Friis, slank og med armene krydset
foran livet; hænderne har lange, smalle fingre, og
på venstre hånd bærer hun en ring. Hun bærer
perlebroderet konehue og er iført lang kåbe med
pufærmer og høj halskrave med pibekrave; kåben
er prydet med bladranker og store cirkelmedaljoner med brokademønster. Under kåben, som
er åben fortil, har hun en lang, plisseret kjole og
et forklæde, hvorunder spidsen af hendes sko er
synlig. Om halsen er tre kæder, den ene med Jesumonogram som vedhæng. Under det højre bueslag står Anne Bille tilsvarende klædt, men kåbens
brokademønster er anderledes.
Stenen tilskrives den såkaldte Århusmesters
værksted.101 1588 (jf. note 100 vedr. datering) lå
stenen, af Jacob Madsen beskrevet som en »sort Alebaster eller Preffue Steen, en lang oc bred Steen«,
på sin oprindelige plads i kapellets gulv,87 hvor den
endnu fandtes i anden halvdel af 1700-tallet.102
Antagelig 1852-53 indmuret i kapellets vestvæg.
Stenen blev renset og restaureret 2012-13.20
Gravkrypten under kapellet er ikke tilgængelig. Der var fælles nedgang fra koret til denne og
til krypten under koret (s. 3096). 1683-84 nævnes fire store kister med indskrift og syv kister

uden indskrift (jf. ndf.).17 1875 var nedgangen
til krypten tilmuret (jf. s. 3096), men angiveligt
rummede den da 11 store og fire små kister (jf.
ndf.), deriblandt en ‘smuk blykiste med indskrift
og prydelser og en egekiste’. 103
Blandt de begravede i krypten er: Mikkel Brockenhuus
(†1578),87 Berte Friis (†1582),87 Eiler Brockenhuus
(†1602), Markvard Jensen Bille (†1631), Anne Bille
(†1640), Eiler Bille (†1649), jomfru Anne Bilde Henningsdatter (†1654), Charlotte Amalie Rosenkrantz
(†1721) samt antagelig Erik Bille (†1600) og Susanne
Eilersdatter Brockenhuus (†1606).104

*Kisteplade (fig. 73), o. 1650. Eyler Bilde (Eiler
Bille) til Nachebølle (Nakkebølle), søn af Marcvs Bilde (Markvard Jensen Bille) til Hvidkiel
de (Hvidkilde) og Susanna Brochenhus (Susanne
Brockenhuus) til Nachebølle (Nakkebølle). * 6.
jan. 1604 på Hvidkield (Hvidkilde), † 8. okt. 1649
på Nachebolle (Nakkebølle) udi sin alders 46. år
(jf. †kiste ndf.).
Af messingblik, 28×54 cm, tværoval med indskrift med graverede, til dels konturerede, versaler. Omgivet af bruskværk med tre englehoveder.
I Øhavsmuseet (inv.nr. 0293).
†Kister.105 1) O. 1631. Marcus Bilde (Markvard
Jensen Bille) til Nachebølle (Nakkebølle), *18.
dec. 1568 på Wiissborgh Slott (Visborg Slot) på
Gulland (Gotland), †19. jan. ‘udi hans alders 63. år’
(1631).
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Fig. 74-75. 74. Løse kistebeslag, o. 1600-1700 (s. 3133). 75. Kårde, antagelig første halvdel af 1600-tallet
(s. 3133). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – 74. Loose coffin mountings, c. 1600-1700. 75. Sword, probably first
half of the 1600s.

2) O. 1640. Anne Bille, g.m. Eyler Brochenhuussis (Eiler Brockenhuus) til Nachebølle (Nakkebølle), datter af Karren Ronnou (Karen Rønnow) til Hvidkilde, *26. maj 1564 på Wissborg
Slott (Visborg Slot) på Gulland (Gotland), †22.
nov. 1640,‘udi hendes alders 77. år’.
3) O. 1649. Eyler Bilde (Eiler Bille) til Nachebølle (Nakkebølle), søn af Marcus Bilde (Markvard Jensen Bille) til Huidkiede (Hvidkilde) og
Sussanna Brockenhuuss (Susanne Brockenhuus) til
Nachebølle (Nakkebølle) (jf. *kisteplade ovf.).106
4) O. 1654. Anne Bilde Hennings Datter (An
ne Bille Henningsdatter), datter af Henning Bil

de (Bille) til Ureløff-Closter (Vrejlev Kloster)
og Sophia (Sophie) Munk. *17. april 1599 på
Ureløff-Closter (Vrejlev Kloster) i Wendtzyssel
(Vendsyssel), †16. juli 1654 på Klingbiergh (Klingenborg) i Faaborgh (Faaborg).
5-11) Yderligere syv kister uden indskrift eller
andre kendetegn er omtalt sammen med ovennævnte.
12) Endnu en †kiste fandtes antagelig i krypten
1852: o. 1721, for Charlotte Amalie Rosenkrantz
til Rosenholm og Lungholm, gift med Børge
Trolle. *8. sept. 1688, †8. okt. 1721 på Nakkebølle.107
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Adskillige løse kistebeslag, hovedsagelig af messingblik, hænger på en indrammet tavle på kapellets nordvæg. De er alle fundet 1931 i krypterne
under kor og kapel.108 En præcis datering er ikke
mulig, men beslagene kan rimeligvis dateres til
o. 1600-1700 (jf. begravede ovf.): 1-2) (Fig. 74),
26,5×20,5 cm. Hjørnebeslag med kjortelklædte,
basunblæsende engle i skybræmmer med palmegrene i hånden.
3) (Fig. 76), støbt, 34×18 cm. Den opstandne
Kristus, med højre hånd løftet til velsignelse og
rester af korsfanen i venstre.
4) (Jf. fig. 74), 20×17 cm, Jesumonogram.
5) (Jf. fig. 74), 21×25 cm, våbenskjold for Bille.
6) (Jf. fig. 74), 29×24,5, våbenskjold for en
ukendt, rimeligvis udenlandsk adelsslægt.
7) (Jf. fig. 74), 18×13,5 cm, fragment med planteornamentik i drevet, gennembrudt arbejde.

Fig. 77. Kisteplade, o. 1718, for Niels Gustav Trolle til
Nakkebølle og Eriksholm (†1718) (s. 3137) og kistebeslag, antagelig o. 1718 (s. 3137). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Coffin plate. c. 1718, for Niels Gustav
Trolle of Nakkebølle and Eriksholm (†1718) and coffin
mounting, presumably c. 1718.

Fig. 76. Den opstandne Kristus, o. 1600-1700, kistebeslag nr. 3 (s. 3133). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – The
risen Christ, c. 1600-1700, coffin mounting no. 3.

8-9) (Jf. fig. 74), støbt, 15,5×9 cm, englehoved.
10) (Jf. fig. 74), støbt, 16×7,5 cm, et timeglas.
11) (Jf. fig. 74), muligvis o. 1721 (jf. †kiste nr. 12
ovf.), våbenskjold for Rosenkrantz.
†Kistebeslag. Et krucifiks, rimeligvis o. 16001700 (jf. ovf.), blev fundet i krypten 1982 og da
omtalt som ‘et stort og velbevaret, smukt udført
metalkrucifiks’.60 Det vides ikke, hvor krucifikset
er i dag.
Gravudstyr. En kårde (fig. 75), antagelig fra første
halvdel af 1600-tallet, 59 af jern, 119 cm lang, med
parerkurv af messing, blev 1931 fundet i krypten.
Kården er ophængt på en tavle af træ.
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Det Cicignonske kapel, o. 1765109 (jf. s. 3097), er
indrettet i tårnrummet og adskilt fra skibet med
en gitterlåge. Kapellet rummer et epitafium og tre
sarkofager for Johan Frederik Cicignon (†1765)
og hans to hustruer Erica Christina Holck (†1744)
og Sophie Amalie Sehested (†1793).
Gitterlåge (fig. 78), o. 1765, af smedejern. Dobbeltfløj mellem to faste sidestykker og med spidsbuet topstykke. Gitterets rundstave danner rankeslyng med flige og volutter, der på fløje og
sidestykker er suppleret med akantusblade. Over
dørfløjene er rundstavene formet som en sommerfugl. På topstykket er påsat ovale plader med
våbener for de begravede (Cicignon, Holck og
Sehested, fig. 79), og herover er rundstavene formet som en krone. Alt sortmalet, våbenerne i heraldiske farver på lyseblå baggrund.

Epitafium (fig. 80), 1804. Over Johan Friderich
de Cicignon (Johan Frederik Cicignon), herre til
Nakkebøllegård og gods, oberstløjtnant af infanteriet, *1. dec. 1700, †15. dec. 1764[!] og hans
første hustru, frøken baronesse Holck (Erica
Christina Holck), som han var gift med i et år,
og med hvem han fik en datter, der blev gift med
baron Lehn, samt hans anden hustru, frøken Sehested (Sophie Amalie Sehested); deres datter
(Cathrine Elisabeth Scheel) blev gift med geheimeråd Scheel og har bekostet epitafiet.
Tavlen, af sort marmor, 110×93,5 cm, er fladbuet med indskrift med fordybede versaler. Ophængt på kapellets sydvæg.
Sarkofager. 1) (Jf. fig. 81), o. 1744, for Erica Christinæ de Holck (Erica Christina Holck), *1723,
†1744.

Fig. 78. Gitterlåge, o. 1765, for det Cicignonske kapel (s. 3134). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Lattice gate, c. 1765,
for the Cicignon Chapel.
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Fig. 79.Våbenskjold for slægterne Cicignon, Holck og Sehested. Detalje af gitterlåge, o. 1765, for det Cicignonske
kapel (s. 3134). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Armorial bearings of the Cicignon, Holck and Sehested families. Detail of
lattice gate, c. 1765, for the Cicignon Chapel.

Sarkofagen, af sandsten, 220×95×87 cm, har på
endegavlen et æselrygbuet felt med kvastprydet
draperi i lavt relief. På lågfladens øvre del er et
våben for slægten Holck, indsat i en rokokokartouche, og derunder et forsænket buefelt med
indskrift med fordybede versaler. Afdøde ligger
i en inderkiste af fyrretræ, nedsat i en profileret
egetræskiste.110
Sarkofagen var inden restaurering 1982 hvidkalket. Derefter bemalet med vandig akrylharpiks.110
2) (Jf. fig. 81), o. 1765, for Iohan Friderich Cicignon (Johan Frederik Cicignon) til Nachebölle
(Nakkebølle), oberstløjtnant, *13. dec. 1701, †15.
dec. 1765.
Sandstenssarkofag, 235×125×108 cm, med kraf-
tige profiler og æggestavs- og meanderborter.

Sarkofagen hviler på otte løvefødder og har på
endegavlen et våben for slægten Cicignon i højt
relief. På lågfladen er indskrift i fordybede versaler. Afdøde ligger i en enkelt fyrretræskiste.110
Sarkofagen blev restaureret 1982; den stod inden da hvidkalket og blev ikke bemalet i forbindelse med restaureringen.
3) O. 1765, for Sophia Amalia Sehested (Sophie
Amalie Sehested), enke efter oberstløjtnant Cicignon, *17. aug. 1721, †1. maj 1793.
I størrelse og udseende er sarkofagen identisk med nr. 2 og antagelig udført samtidig med
denne. Afdøde ligger i en inderkiste af fyrretræ,
nedsat i en profileret egetræskiste.110
Gravkrypt, antagelig 1500-tallet, indrettet under koret. 1683/84 omtalt som den ældste af de
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Fig. 80. Epitafium, 1804, bekostet af Cathrine Elisabeth
Scheel, over Johan Frederik Cicignon (†1765), Erica
Christina Holck (†1744) og Sophie Amalie Sehested (†1793) (s. 3134). Foto Arnold Mikkelsen 2020.
– Sepulchral tablet, 1804, funded by Cathrine Elisabeth
Scheel, to Johan Frederik Cicignon (†1765), Erica Christina Holck (†1744) and Sophie Amalie Sehested (†1793).

to krypter (jf. gravkrypt under Brockenhuus
kapellet indrettet o. 1584).17 Der fandtes tidligere
en fælles nedgang fra koret til denne og til krypten under Brockenhuuskapellet (jf. s. 3131).
Blandt de begravede i krypten er Niels Gustav Trolle
(†1718). Desuden muligvis Eiler Eriksen Bølle (†1534,
jf. gravsten nr. 1), Claus Eriksen Ravensberg (†1541, jf.
gravsten nr. 2), Susanne Bølle (†1569, jf. gravsten nr. 3),
Jacob Brockenhuus (†1577, jf. gravsten nr. 3).Tidligere
antagelig også Mikkel Brockenhuus (†1578) og Berte
Friis (†1582), begge formentlig flyttet til Brocken
huuskapellet 1584 (jf. s. 3130).

Fig. 81. Sarkofager (nr. 1-2) i det Cicignonske kapel. Til højre for Erica Christina Holck, o. 1744 (s. 3134). Til
venstre for Johan Frederik Cicignon, o. 1765 (s. 3135). Foto Arnold Mikkelsen 2020. – Sarcophagi (nos. 1-2) in the
Cicignon Chapel. On the right for Erica Christina Holck, c. 1744. On the left for Johan Frederik Cicignon, c. 1765.
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af Adler-slægten fundet her, da kirken fik lagt nyt
gulv, antagelig 1852-53.107
En †muret begravelse i våbenhuset er omtalt
1982/83.111
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 82), o. 1850, over
ukendt. Kors af sortmalet støbejern, 97×69,5 cm.
Et tredobbelt liljekors med reliefblomst i hver
korsende og mindre liljer i hvert af korsskæringens fire hjørner.112
2) (Fig. 83), 1945, over pilotofficer Kenneth
Walter Mitchell, *11. april 1922, †16. maj 1944.
Opsat af »Taknemmelige Beboere« i sognet.
Rødlig sten, 114×80 cm, med fordybet, sortmalet versalindskrift. Midt på stenen er verset
»Kæmp for alt hvad du har kært dø om saa det
gælder«. Bag stenen er et kors af hvidmalet metal.
†Kirkegårdsmonument. O. 1850, over ukendt. Af
støbejern, 63×62 cm. Tredobbelt hjertekors med
firblad i hver korsende. I skæringen bagpå var
håndtryk.113
Fig. 82. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1850, over
ukendt (s. 3137). Foto Arnold Mikkelsen 2020. –
Churchyard monument no. 1, c. 1850, to unknown deceased.

To †kister stod endnu i krypten 1852-53.107 1) O.
1718, Niels Gvstav (Gustav) Trolle til Nackebøle
(Nakkebølle) og Ericksholm i Skaane (Eriksholm
i Skåne, senere Trolleholm), †1718.
Omtalt 1875 som en ‘stor og smuk egekiste’.107 På kisten lå en oval kisteplade (fig. 77), o.
1718, af messingblik, 48,5×40 cm, med indskrift
med versaler i gennembrudte bånd. Over selve
pladen holder to små basunblæsende engle et
ornamentbånd, måske fragmenter af en krone.
Pladen er ophængt på en tavle på nordvæggen
i Brockenhuuskapellet (s. 3133), vest for indgangen. Et kistebeslag (jf. fig. 77), antagelig o. 1718,
af messingblik, 31,5×38 cm, lå muligvis også på
kisten. Beslaget, i drevet, gennembrudt arbejde,
er udformet som en vase med svungne hanke og
blomster. Ophængt sammen med kistepladen. 2)
En kiste omtalt 1875 uden nærmere beskrivelse.
†Gravkrypt, ukendt datering, indrettet i skibets
sydside (jf. s. 3096). Ifølge Rasmussen Søkilde
blev to meget velbevarede †kister for medlemmer

Fig. 83. Kirkegårdsmonument nr. 2, 1945, over pilotofficer Kenneth Walter Mitchell (†1944) (s. 3137). Foto
Arnold Mikkelsen 2020. – Churchyard monument no. 2,
1945, to Flying Officer Kenneth Walter Mitchell (†1944).
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Åstrup Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i Svendborg Amt i
almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger 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 16621837. 571. Nyborg Provsti. Sallinge Herred. 1662-71,
1671-74 (Rev. Rgsk. Rgsk. Fyn).
Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv: Indberetninger om kirker og kirkegårde 1812-43 (Bispeark.
Indb. om kirker og kirkegårde). – Synsforretninger
over kirker 1718-35 (Bispeark. Syn over kirker). –
Synsforretninger over kirker og præstegårde 1872-98
(Bispeark. Syn over kirker og præstegårde). – Visitatsprotokol 1588-1896 (Bispeark. Visitatsprot.). – Sallinge
Herreds breve 1690-1720, 1804-12, 1942-67 (Bispeark.
Sallinge Hrds. breve). – Sunds og Sallinge Herreder
1859-67 (Bispeark. Sunds og Sallinge Hrd.). Sallinge
Herreds Provstiarkiv: Breve fra biskop, amtmand, stiftsøvrighed, guvenør og amtsprovst 1805-14 (Provstiark.
Breve fra biskop m.fl.). – Returnerede cirkulærer
1851-64 (Provstiark. Returnerede cirkulærer). – Sager
vedrørende de enkelte sogne,Vester Åby-Åstrup 185490 (Provstiark. Sager). – Synsprotokol for kirker og
præstegårde 1915-75 (Provstiark. Synsprot.). Svendborg
Amtsprovsti: Synsprotokol (Svendborg Amtsprovsti. Syns-

prot.). Åstrup Sogn: Enesteministerialbog 1622-1804
(Sogneark. Enesteministerialbog). Åstrup Menighedsråd:
Forhandlingsprotokol 1912-92 (Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.). Brahesminde Gods: Sager vedr. Drejø
Kirke 1589-1807 (Brahesminde Gods.Sager). Holstenshus Gods: Sager vedrørende Diernæs mv. (Holstenshus
Gods. Sager). Fyn i almindelighed. Topografica: 18. Fyn
Æ-Å, Ærø: Diverse om Ærø mv. (heri Commissionen
angående Aastrup Kirkes besigtigelse) (Fyn i alm. 18.
Commissionen angående Aastrup Kirkes besigtigelse.)
Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Kirkens arkiv.
Synsprot.).
Aastrup Folkemindesamling: Viggo Würden Pedersen, Aastrups Historie, 1964 (upubliceret manuskript)
(Aastrup Folkemindesamling. Würden Pedersen 1964).
Nationalmuseet (NM). Håndskriftsamlingen: C. T. Engelstoft, Kirkerne i Fyns Stift (med register af Olaf
Olsen) (NM. Engelstoft). Indberetninger. J. B. Løffler
1886 (bygning og inventar). – De Smithske Jernstøberier 1924 (klokke). – Chr. Axel Jensen 1933 og 1947
(gravminder). – Poul Andersen 1980 (inventar). – Erik
Skov 1982 (bygning, †kalkmalerier, inventar). – Tycho
Clemmensen 1983 (sarkofager). – Karin Vestergaard
Kristiansen 2005 (inventar). – Henriette Rensbro 2009
(kirkegård). – Hans Mikkelsen 2011 (kirkegård).
Tegninger. Nationalmuseet (NM). Søren Abildgaard
1761 (fire gravsten). – Niels Ringe (udateret, o. 1830)
(inventar). – N. P. Jensen o. 1920 (plan). – D. Rasmussen og Ejnar Mindedal Rasmussen 1930 (plan, snit, dør,
prædikestol). – Peter Linde 1956 (døbefont). – Lars
Mindedal 1971 (orgelfacade) og 1987 (plan, opstalter,
snit). – usigneret 1979 (sarkofagplacering tårnrum).
Litteratur. Niels Rasmussen Søkilde, Holstenshus
og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer, samt Udsigt
over Egnens almindelige Historie fra Oldtiden til vore Dage,
Odense 1875 (Rasmussen Søkilde 1875). – Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer
fra tårn i Åstrup Kirke, Fyn, NNU rapport nr. 22, Nationalmuseet 2020 (Hylleberg Eriksen 2020).
Historisk indledning ved Marie Louise Bode Blyme,
kirkens omgivelser og bygning ved Anders C. Christensen, inventar og gravminder ved Marie Louise
Bode Blyme, heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt.
Arkivalielæsning ved Bjørn Westerbeek Dahl, Katrine
Faust Larsen, Ida Marie Bjørlig, Marie Louise Bode
Blyme og Rasmus Christensen m.fl. Engelsk oversættelse ved James Manley. Korrektur ved Anne Frovin.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet oktober 2021.
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Fig. 84. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visitatsbog. I RAO. – Sketch of the church in Bishop Jacob
Madsen’s Book of Visitations.

Repertorium diplomaticum regni danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, Selskabet for
Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (udg.), 1, III,
Kbh. 1906, 260, (1. aug. 1419).
2
Acta Pontificum Danica. Pavelige Aktstykker vedrørende
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Fig. 85.Ydre set fra nordøst med †‘præstens hus’ i forgrunden til højre (s. 3081). Foto
i Aastrup Folkemindesamling. – Exterior seen from the north east with the †‘priests house’
in the foreground.
Danmark 1316-1536, L. Moltesen m.fl. (udg.), III, Kbh.
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ÅSTRUP CHURCH
The church village lies to the north in the modest-sized parish, whose southern boundary is
formed by the winding coastline towards the archipelago. The church is located in the southern
part of the settlement, by the highway between
Svendborg and Faaborg, which before the construction of the straight track west of the village
made its way through the landscape in a southwesterly direction (fig. 3). The churchyard seems
to have preserved the old boundaries towards the
east and north, while a small western extension
has been demonstrated archaeologically. In addition a widening towards the south was built in
1955. Towards the east and west the wall consists
of stone dikes, while the northern course towards
the highway consists of a split-stone wall from c.
1914.Towards the south the extension is is fenced
in by a hawthorn hedge.The older main entrance
to the churchyard from the roadway is now used
only rarely, since a more recent gate and pathway
have been built from the car park towards the
west. It is possible that the primary approach road
to the churchyard in older times was relocated to
the northeastern corner, out towards the village
meeting place, which was reconstructed in 1957
(fig. 4).
Building. The church is a nave building that contains the remains of a Romanesque nave, to
which a Late Romanesque/Early Gothic eastern
extension has been added. From the Late Gothic
period come a western extension, the oldest part
of the tower, a stairwell, a porch and the nave
vaulting. The south chapel from 1584 was built
by Eiler Brockenhuus, who in 1594 also heightened the tower. The curved gable of the church
is the result of a rebuilding in 1852.
To the Romanesque church a narrower †chancel was probably attached, but was demolished
with the later eastern extension of the church.
The construction material is raw granite boul-

der over a fieldstone foundation, while openings
such as doors and windows are in dressed granite.
Of original doors the southern, now bricked-up
opening is preserved externally. It is built up from
a large, undressed threshold stone above which
are two high casing stones corner-hewn towards
the opening (fig. 10). The nave appears to have
had only two †windows, which in different degrees of preservation are visible on the north and
south facade. Best preserved is the north window,
a round-arched niche placed relatively low in the
wall (fig. 11).
The order of the church’s medieval rebuildings
and extensions is not clear, but the construction
phases can to a certain extent be traced in the masonry.There thus seems to have been a rebuilding
in Late Romanesque/Early Gothic period, when
the nave-chancel of brick was built and a diagonally placed buttress was erected at the southwestern corner of the nave (cf. fig. 12 and 18).
This phase may have involved an †addition at the
east facade of the chancel, the existence of which
can however only be demonstrated indirectly. A
dating of this eastern extension is difficult, but a
bevelled †window in the south side suggests a
relatively early date (fig. 13). The western extension cannot be more accurately dated either, but
the addition is probably from the later part of the
Middle Ages, as indicated by the treatment of the
wall of the pediment (fig. 33).
In its original form the western tower is a High
Medieval or Late Medieval building, which from
the start consisted only of three storeys, but is
now the result of significant rebuildings. For example in 1594 it was heightened by Eiler Brockenhuus, while the present gable and the upper
part of the stairwell are from 1852. On the belfry
floor, however, the original eastern pediment is
preserved with a pointed-arched belfry light, and
in the north wall of the intermediate floor older
belfry lights can be seen (figs. 19-21). The tower
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interior is covered by an octagonal vault and is
connected to the nave by a pointed-arched arcade (cf. fig. 55).
The porch too appears to be from the later part
of the Middle Ages, but this too was heightened
and rebuilt in 1852. In the east facade a granite
stone with cup-shaped markings is embedded
(fig. 32).
In the latest part of the Middle Ages the nave
was vaulted over as an extension of a minor
heightening of the walls of the church. The four
bays of groined vaulting rest on rebated piers
along the walls and in the corners and are now
covered to a great extent by a later layer of plastering.
The south chapel with its related underlying
crypt was built in 1584 by Eiler Brockenhuus of
Nakkebølle, while the crypt of the chancel may
be older. The chapel is built of red brick in medieval red brick format laid in cross bond over
a three-course, straight-edged brick foundation
(cf. figs. 7 and 11). The interior is covered by a
groined vault with profiled half-brick ribs on
straight-edged corner pillars (fig. 24), while the
abutment for the vault consists of a large, high
string-course cornice along the walls.
In the course of time the church has undergone a long succession of major rebuildings and
refurbishings, including as mentioned the heightening of the tower in 1594, which included the
erection of a †spire, the lower part of which is
still preserved in the ceiling (figs. 34-35). A major renovation was also carried out around 1765,
when the pediment and cornices were renewed
and the tower interior was turned into a sepulchral chapel. Most striking in terms of the present appearance of the church, however, was the
refurbishing of 1851-54, which resulted in the
erection of the church’s curved gables.
Furnishings. The oldest item in the church interior is the Romanesque font (fig. 50), richly
decorated and signed by the monumental mason “Hvicmann”. Preserved from the 1500s is an
altar paten (fig. 45) and the chalice (fig. 45) is
from c. 1550.There are furthermore fragments of
a *(†)lectorium pulpit (fig. 52) donated in 1574-
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82 by Eiler Brockenhuus in Svendborg Museum.
In 1581-87 Brockenhuus donated an †altarpiece
(fig. 43), paintings and inscriptions.The baptismal
dish (fig. 51), possibly Dutch, is from c. 1625 and
a *kneeler (fig. 40) from 1683 are in the Archipelago Museum in Faaborg. A *wafer box (fig.
46) from c. 1710, donated by Børge Trolle and
Charlotte Amalie Rosenkrantz, is today in Design Museum Denmark.Two poor boxes (fig. 53)
are probably from the 1700s. In 1765 Christian
Ditlev Reventlow and Charlotte Amalie Holstein funded a †family gallery, and in 1768 a
Communion set for the sick which was shared
with Vester Åby Church (p. 3048).
From an extensive restoration in 1852-53
come a Communion table (cf. fig. 41), an altarpiece (cf. fig. 41) with a painting (fig. 42) by Jørgen Roed, an altar rail (cf. fig. 41), a pulpit (fig.
54) and pews (cf. figs. 39 and 55); in addition new
altar candlesticks (fig. 47) were presumably procured.The baptismal jug is from c. 1860, a *wafer
box is mentioned for the first time in 1862, while
an *altar jug is from c. 1875. A church meeting
board (fig. 57) is probably from the same century
and the church’s oldest bell (fig. 60) was cast in
1881 by M. P. Allerup, Odense.
Two *altar bowls are from c. 1900. A bell (fig.
61) was cast in 1924 by De Smithske Jernstøberier, a pastor’s chair (cf. fig. 41) is presumably from
1927 and the church ship (fig. 58) was hung up
in 1929. A chasuble (fig. 49) is from the first half
of the 1900s, the hymn boards (fig. 56) were
made in 1944 by Ingeborg Clausen, Ollerup, and
a chandelier was donated by Bertel Ellegaard and
his wife in 1955. The organ (cf. fig. 55), built by
Bruno Christensen & Sønner, is from 1972, a
seven-branched candelabrum is from 1975 and
the chandelier in the porch is from 1977/78.
Two lampettes in the Cicignon Chapel are from
1991, while the most recent bell (fig. 62) was cast
in 1993 by Petit & Fritsen, Holland. The most
recent additions to the furnishings include two
altar candlesticks (fig. 48), made in 2003 by John
Rimer, Måløv, a baptismal jug (fig. 51), made by
the same in 2006, as well as three chandeliers
hung up in 2008, and a light globe donated in
2011 by the Kristensen family.
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Colour scheme. Since 1980 the colour scheme
of the church has had greyish-blue, reddish and
brown shades. The altarpiece is in a dark-stained
oak colour with gilding.The *(†)lectorium pulpit
from 1574-82 had gilt inscriptions and, possibly
only from the 1700s on, was painted in red, yellow
and blue shades with marbled columns.The †altar
piece from the same period also had gilt inscriptions. In 1874 the pews were painted white, and
then for a period were painted in imitation oak.

Sepulchral monuments. In the church there is a
memorial tablet from c. 1864 (fig. 63) and three
tombstones (figs 64-69) from the 1500s. On the
south side is Brockenhuus’ chapel with its related
†crypt, furnished at the latest in 1584 by Eiler
Brockenhuus, whose tombstone (fig. 71) from
1589 is hung up there. In the tower interior the
Cicignon Chapel was established c. 1765; it has
a sepulchral tablet (fig. 80) from 1804 and three
sarcophagi (fig. 81) from c. 1744 and c. 1765.

