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St. Knuds Kirke
i Odense,

dens Bygning, Monumenter og andre 

Mærkeligheder.
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af
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Odense 1844.
Paa den Hempelske Boghandling« Forlag.

Trykt hos M. L. Hempel.



Deres Majestät

Kong Christian den Ottende

alterunderdanigst

tilcgnct.



Allernaadigste Konge!

^ct Sudshuns, som er Gjenstanden for efterfolgende 

Ae^rivelse, er af in hoi historijk Detydning; det 

bwrer Navn estrr den -anst» Konge, Knud; det 

Uamkrde flere af Danmarks Konger Opbyggetse og 

Trost i Fivet; det aabnede dem «t /redens Hvilested 

efter Doden, og Derer Majestät selv har, som Gou

verneur over /yen i mere end fire og tyve Aar, oft« 

her sogt den christetige Andagts Velgjerninger.

Deres Majestort jkz«nkede mit /oretagende 

ikke btot allernaadigst Difald, men satte mig, ved 



gavmild Understottelse, istand til at kunne ledsage 

Del^rivelsen med Afbildninger af Kirkens fortrin- 

tigste Monnmenter, og forogede herved endnu de 

mange tidligere og opmnntren-e Deviscr paa Peres 

Kongelige Naade! V^ennemtrirngt af et rort 

Wertes -ybeste og heiligste /olelser vover jeg derfor 

herved allernn-er>anigst at nedlirgge nirrowren-e Skrift 

paa Taknemmelighedens Alter.

Allkrunbcrdanigst

Mumme.



F o r o r d.

(Waavel den Interesse, der ligefra min Ankomst her til Odense 

vakteö hos mig for St. Knuds Kirke, hvorhen min Gjerning 

ncrsten daglig kalder mig, som og den Omstcrndighed, at denne 

mcerkvcerdige Kirkebygning hidindtil savnede en Beskrivelse, der 

dog er bleven flere af Danmarks ovrige Hovedkirker til Deel, har 

bevcrget mig til noervcrrende Arbeide. Zkke uden Frygt for, at 

dette Foretagende ffulde overstige mine Krcefter, lagde jeg Haand 

derpaa; men ligesom jeg til VcrrketS Fuldforelse ikke savnede 

Opmuntringer af indsigtsfulde Mcrnd, som levende intereSsere sig 

for Fortidens Minder og navnlig for St. Knuds Kirke, saaledeS 

fandt jeg ogsaa hoS Alle, til hvem jeg i dette Anliggende hen- 

vendte mig om Bistand, den storfte Velvillie og Redebonhed til at 

komme min Svaghed til Hjcrlp. Forst er det min Pligt i denne 

Anledning at aflcrgge min Tak til vor lcrrde Historiegrandsker, 

Hr. Etatsraad Dedel«Simonsen, som ikke alene har meddeelt 

mig adflillige Oplysninger, men ogsaa velvilligen tilladt mig Afbe- 

nyttelsen af den Deel af Hans rige historiske Samlinger, som ved- 

kommer St. KnudS Kirke. Fra min forrige, hoiagtede og elflede 

Lcrrer, Hr. Professor N. M. Petersen, Registrator ved Gehei- 

mearchivet, har jeg ligeledes modtaget betydelige Bidrag til flere 



af de i kenne Beskrivelse omlalte McrndS og MindeSmarrkerS 

Historie. Ved H. H. Hr. Biskop Fabers Medvirkning lykkedes 

det mig fra Universttetsbibliotheket og det störe kongl. Bibliothek 

i Kjobenhavn at erholde Brodrene BircherodS Tegninger af 

odenseiffe Monumenter tilligemed Notitser til samme, om hvilke 

Hjcelpemidlers Vigtighed for Skriftet Lceserne i det Folgende ville 

faae tilstrcvkkelig Leilighed til at overbevise fig. Ogsaa Hr. Pastor 

Mule i Norrelyndelse og Hr. Cand. Kall Rasmussen har 

jeg at takte for adstillige voerdifulde Oplysninger, hvilke man 

vil finde anbragte paa de behorige Steder i selve Beffrivelsen.

Tvende vigtige Afsnit i Bogen, som vist iscrr ville tiltrcrkke 

sig Lcrserens Opmcerksomhed, nemlig om den gamle Jndffrift »den 

paa Kirken og om KirkenS Stiil og Bygningsmaade, ere stjcrn- 

kede mig af Dhrr. Overlcrrer vr. Palud an-Müller i Odense 

og Professor Hoyen ved Kunstacademiet; den forstncrvnte af 

disse Mcend har tillige ved flere Leiligheder staaet mig bi med 

Raad og Daad. Ved Bearbeidelsen af de latinste Zndstrifter og 

dereS Overscrttelse paa Danik have Hr. Pastor Lund i Tom- 

merup samt Dhrr. Pastor Weste ngaard og Akjunct Lassen i 

Odense rakt mig en hjaelpende Haand. Ogsaa har den Sidste 

saa kräftigen understottet mig ved det besvcerlige og mig ganste 

uvante Correcturarbeide, at Skriftets Fremtrcrdelse i en anstoendig 

Skikkelse derved er bleven mulig.

3 den Overbeviisning, at Beskrivelsens Vcerd og Interessen 

for samme i hoi Grad vilde foroges ved Asbildninger af de mcer- 

keligste Monumenter i Kirken, vovede jeg, der selv ikke formaaede 



at tilveiebringe den dertil fornodne Sum, at henvende mig til 

den ophoiede Bestytter af Didenskab og Kunst i vort Foedreland, 

Hs. Maj. Kongen, der i sin tidligere Stilling som Gouverneur 

for Fyens Stift, ved mange Leiligheder viste lesende Interesse 

for St. Knuds Kirke. Min allerunderdanigste Ansogning vm en 

Understottelse blev ogsaa ved H. K. H. Kronprindsens Jntercession 

allernaadigst bevilliget, og saaledeS er jeg bleven sat istand til at 

medgive Skriftet en Prospekt og en Grundtegning af Kirken samt 

fem Afbildninger af Monumenter. Grundtegningen er af Hr. 

Architekt Herholdt. som under et Ophold i Odense, i Somme- 

ren l843, opmaalte Kirken og tegnede den i dens oprindeligeSkik- 

kelse, saaledes som denne endnu kan kjendes gjennem alle de 

senere Forandringer; de ovrige Tegninger ere, med Undtagelse af 

den af Kong Hans'S Liigsteen, som er af Hr. Ringe, alle ud- 

forte af Odenseeren Hr. F. Möller, Elev af Kunstacademiet, og 

lithographerede i Hr. Redacteur O. ThomsenS Steentrykkeri 

her i Byen. Der er anvendt al Ftid paa at gjore dem saa nvi- 

agtige som muligt, og jeg haaber, at de i Betragtning af de Kroef- 

ter, der i denne Henseende her ere at raade over, ville tilfreds- 

stille billige Fordringer.

Jovrigt har jeg omhyggeligt samlet hvad der om denne mcrr- 

kelige Kirke findeS i trykte Skrifter, hvilke jeg dog kun i ganste 

enkelte Tilfcrlde har eiteret, for ikke uden Nodvendighed at fylde 

Pladsen med Navne paa Boger, som ere tilstrcekkeligen bekjendte 

for Enhver, der befatter sig med Fcrdrelandets Historie. Men 

mangt et vigtigt Bidrag er hentet fra St. KnudS Kirkes, Odense



Byes og Bispecontoirets Archiven, hvis Benyttelse paa enhver 

Maade har vceret mig leitet af vedkommende Autoriteter.

Skriftets Omfang og Zndhold vilde, under Boghandelens 

nuvcerende Vilkaar, have vanl7eliggjort dets Udgivelse, dersom ikke 

Fyens Stifts litercere Selikab, hvoraf jeg har den 8Ere at vcrre 

Medlem, ved en mig bevilliget Understottelse, havde sat mig istand 

til at overvinde disse Vanffeligheder. Zdet jeg derfor onsker 

Skriftets «rede Forlcegger en billig Fordeel af de Opoffrelser, 

Trykning og Udgivelse have krcrvet af ham, opfylder jeg tillige en 

kjcer Pligt ved at aflcegge det litercere Selstab min dybtfolte Tak 

for dets Bistand.

Al den Velvillie, der er bleven mig til Deel fra saamange 

Sider, har lagt stör Vcegt til den Forpligtelse, der beständig har 

staaet levende for mit Sind: kun da at byde Publicum mine faa 

og afbrudte Fritimers Arbeide, naar jeg künde sige mig selv, at 

ingen Flid var sparet paa at gjore baade Form og Zndhold faa 

lidet ufuldkomne, som det stod i min Magt. Zeg tor haabe, at 

det kyndige Publicum vil lade min redelige Villie vederfares Ret, 

og derfor staansomt bcere over med de Feil, der desuagtet maatte 

have indsneget sig, og de svage Sider ved Arbeidet, Ingen mere 

end jeg erkjender, men som det ikke staaer til mig at afhjcrlpe. 

Nogle Berigtigelser, som findes anforte paa Bogens sidste Side, 

bekes rettede forend Gjennemlaesningen.

Odcnsc i Fcbr. 1844.

Forfatteren.
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St. Knuds Kirke i Odense.



börste Astelrng.

Kirkens Historie.

Forste Afsnit.
St. Knuds Kirke og Kloster for Reformationen.

1.
^^en dansteKonge Knud den Hellige srede af alle Hel- 

gene iscer den engelste St. Alb an og udvalgte Harn til fln 
Skptspatron, maastee, som Suhm bereiter, fordi den 
forste christne Konge i Danmark, Harald Klak, dar bleven 
dobt i St. Alb ani Kirke i Mainz, ihvorvel denne Alb an 
og den engelste vare forskjellige Personer, men som i hine 
Tider let künde forvexles. Beretningerne om Tiden, naar 
saavel denne HelgenS som St. Osvalds Reliqvier ere forte 
til Danmark, ere aldeles «besternte; men saameget er bist, 
at de gäbe Anlcdm'ng til, at Knud den Hellige allerede for 
fin Thronbestigelse 1078 lod bygge en Trakirke L Odense, 

(i)
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hvori de stulde opbevares. Denne Kirke sik da Navnet St. 
Albani Kirke og laa paa Odense nuvcerende störe Torvs spd- 
lige Side, temmelig na?r ved Aaen. I denne Kirke bleve 
saavel St. Albans som St. Osvalds Neliqvicr opstillede i 
tvende Skriin paa Alteret, og midt imellem begge et KorS; 
og nagtet nu Knud den Hellige saaledes havde hoedret Hel- 
gencn St. Man paa en ligesaa udmoerket som bekostelig 
Maade, fial det dog allerede da have vcrrct Hans Forscrt, 
engang at lade opfore en proegtig Steenkirke til denne sin 
SkptspatronS ALre.

Ester sin Brodcr Harald Heins Dod, den 12 April 
1080, blev Knud den Hellige Kongc L Danmark og lagde 
allcrede Aarct estcr, ellcr, som Andre mene, noget scncre 
Gründen til bemeldte Steenkirke, der vel var bestemt til at 
opkaldes efter den hellige Man, hvis Levningcr deri stulde 
opbevares; men som, da Kong Knuds Martprdod indtraf, 
og han sencre fik sit Hvilested i den, kom til at boere Navn 
efter ham. Om disse Begivenhcder ville vi faae Leilighed 
til at tale udforligere, naar vi komme til Bestrivelsen af den 
kongelige Helgens Levninger. Kong Knuds Dod og paafol- 
gende Forherligelse blev Anledning til, at den efter ham

*) Om TElnoths Ord: (8. N. v. 3 Pag. 378) „In8i§ni laplikes 
tsdulstu » funöament^ ereet»" stulle forstaaeS om en Bygning af 
hugne Steen eller af almindelige Teglsteen, er vanskeligt at 
sigc; der det fortolkeS paa den ferste Maade, er ethvert Spor af den 
aldste Bpgning forsvundct; thi Kirken er nu fra Gründen af ene 
opfert af Muurstccn, imedens ct Part! af Vor Frue Kirke i Odense 
endnu bcstaacr af de gamle Ovadcrsteen.



Kirkens Historie. 3

opkaldte Kirke i Odense gjennem Middclalderen blev af hoi 
Betydning for det danste Folks christelige Samfund og GudS- 
dyrkclse. Her hvilede Nationen- Helgen og Skytspatron; 
herhid strommcde, deels ideligen det hele Aar igjennem, deels 
paa Hans aarlige Fest i Juli Maancd, Syge paa Legem eller 
Sjal, som ved den fra Hans Helligdom udgaaende under- 
gjorende Kraft sogte og haabede Life og Helbredelse. Dog 
blev St. Knuds Kirke ikke blot et religiost Middelpunkt for 
det danste Nige; fta de arvsrdige Levninger, den indefluttede 
inden sine Mure, udgik ogsaa en anden Virkning, hvis gavn- 
lige Folgcr snart vistc stg ikke blot for Odense ByeS Opkomst 
ved den Handel og Omscetning, den störe Mennestemangde, 
der samlede stg paa Knuds Festdag, foranledigede, og hvorfra 
Begyndelsen udgik til det endnu tilvoerende St. Knuds Mar- 
ked, men ogsaa paa en Maade Udviklingen af Rigcts Bor
gerstand; thi St. Knuds Gitder vare de forste og vigtigste, 
der opkode her i Landet og blcve Begyndelsen til StcederneS 
Lndre Organisation.

Den nye Kirke fordunklcde snart enhver af Stiftets andre 
Kirker og Capeller. Der stete, saa hedder det, idelige Jertegn 
og Helbredelser ved den nye HelgenS Kiste, og störe Gaver 
strommede ind til Kirken, der ikke blot bestode i det scedvan- 
lige Offer, men tillige, som der stges, i Guld- og Solvbille- 
dcr af de Lemmer, man trocde helbredede ved den nye Hel- 
gens Grav, hvorvcd Landet og isar Odense By fik en ny 
og betydelig Jndtaegtskilde og derfor ogsaa valgte Kong 
Knud den Heilige til sin Skytspatron. Knuds Enke, 
Adele, scm imidlertid var blcven gift anden Gang med den 

(i*)
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normanniste Hertug Roger af Apulien og Calabnen, sendte 
ogsaa kostbare Gaver til Prydelse for sin faldne GemalS 
Grav. SaaledeS blev den nye Kirke aarlig beriget og for- 
sijonnet, og Gudstjenesten forrettedeS, ifolge Samtidiges Vid- 
nesbyrd, allerede 1109 under Lyd af Orgeler, Floiter og 
Harper.

2.
Vi maae nu L nogle Oieblikke forlade St. Knuds Kirke, 

for at omtale en Stiftelse, hvormed dens Skjocbne i oder fire 
Aarhundreder noie var sammenflettet, nemlig det nye Bene- 
dictinerkloster cller Priorat til St. Knuds Tjeneste, til hvilket 
Knud den Hellige maastee selv havde lagt Gründen ligesom 
til Kirken, men hvortil Kong Erik Eiegod, efter Bistop 
Hubalds Tilstyndelse, Aar 1100 forstrev 12 Munke fra 
Klosteret Evesham i Engelland, hvilte han gav Plads i den 
for dem opbygte Gaard ved St. Knuds Kirke. Denne Klo- 
sterbygning laa der,hvornuden störe Gaard ved Jndgangen fta 
Klingenberg til St. Knuds Kirkegaard ligger, der 1764 blev 
folgt til en Fru Gencralinde Dewitz, og senere successive 
beboedes af Fru Lind, Kammerherre Benzon og Ju- 
stitsraad Falbe, men nu eies af Hr. Klaedefabrikant 
Brandt. Klosterets Stalde, som senere tjente til Lader for 
Rytterdistrictet, skulle have staaet, hvor nu Eilstovs Boliger 
sindes. Ogsaa Munke- og Eiby Möller horte til dette Klo
ster. Nimeligviis har det ved den nuvcerende Conflston'e- 
og Gymnasiebygning staaet i Forbindelse med St. Knuds 
Kirke: en Formodning, som ogsaa derved vinder i Styrke, at 
man, ved i senere Tid at grave i den derved vserende Have,
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har stodt paa en Grund, som tydeligt vifer, at der i Rettun
gen fra Klosteret til Gymnasiet har staaet en B-gning. *)

1107 berigede Kong Niels dette Kloster med betydelige 
Gaver og Privilegier for at bn'nge det i Opkomst, og udvi- 
dede i den Grad dets Bpgninger, at man endog, stjondt med 
Urette, ansaae ham for dets Stifter. Saaledes kalder En- 
gelloenderen Wlnoth, som var Munk eller maastee Pn'or i 
dette Kloster, L sin Levnetsbestnvelse oder Knud den Hellige, 
Kong Niels dets Stifter (Snhms D.H. 5. Pag. 164); men 
de Fleste ere dog enige i, at dette kun var en hoslig Tale- 
maade, og at han derved kun har villet tilkjendegive, at denne 
Konge var dette Klosters Hovedvelgjorer (Daug. Pag. 284). 
Bistop Ricolf kalder ogsaa i sin Confoederation med Klo
steret Evesham i Engelland 1138 Kong Erik ELegod St. 
Knuds Klosters Stifter. (SuhmS D. H. 5 Pag. 561).

Ogsaa de efterfolgende Konger, fornemmelig Erik Lam, 
Baldemar den Forste, Knud den Sjette og Erik Men-

") Dersom det har sin Rigtighed med Traditionen om Kong Erik LamS 
Begravelse i St. Knuds Kirke, saa har bemeldte Kloster endnu paa 
et andet Sted staaet i Forbindelse med denne Kirke; thi han stak 
ligge begravet ved Enden af den sondre Ratte körte MandSstole, hvor 
nu Kong Hans's Begravelse er, under det andet Vindue fra den 
vestre Gavl — efter eget Forlangende i en Munkekappe og uden 
Gravmale eller Liigsteen. Aarsagen, hvorfor han valgte dette Sted, 
stal have varet den, at en muret Gang eller Hvalving den Tid forte 
fra dette Sted til St. Knuds Kloster, og at altsaa Siedet var det 
forste, han i Kirken betraadte, naar han fra Klosteret gik over i 
samme. (Etr. Vedel SimonsenS Odense Byes Historie).
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ved ligesom mange Private fulgte dctte GavmildhedSexempel, 
og St. Knuds Kloster blev dcrfor et af de rigeste og ansee- 
ligste i Landet. Ricolf, som blev Bistop i Odense 1138, 
testamcnterede saaledes dette Kloster stne fleste Godser og 
deriblandt Bycn Gjelletoft i Lolland. 1139 stadfcestcde og 
forogede Erkebistop Estild i Lund Knudsbrodrenes Privile- 
gier og gav dem Net til at vcrlge Bistop, fordi de tjente ved 
Domkirken. De taalte da Heller ikke, at Bistoppen i Odense, 
nagtet Munkeconventet som Domcapitel stulde vcere ham un- 
derkastet, blandede stg ret meget i deres Säger, hvilket iscrr 
den 1365 med Bistop Erik Krabbe indgangne Capilula- 
tion viser. (See Daugaard om de danste Klostere Pag. 90).

Saaledes steg St. Knuds Klosters Anseclse og Nigdom 
Aar for Aar og derved ogsaa Knudsbrodrenes Paastande. 
De vilde nu ogsaa tilegne stg St. Albani Kirke, hvorover der 
opkom Strid imellem dem og denne Menighed. Kong Erik 
Lam besternte vel, at KnudSbrodrene ingen Net stulde have 
til denne Kirke, men tillagde dem dog adskillige af dens Jnd- 
toegter. Som et Beviis paa Klosterets störe Anseelse kan 
ogsaa den Omstcendighed tjene, at flcre Personer af hoicste 
Rang indgave stg heri og bleve Munke. Dette var Tilfceldet 
med Kong Erik Lam, som 1147 nedlagde Kongekronen og 
iforte stg Munkekappcn. Ogsaa en Sosterson af Kong 
Valdemar, Prinvs Knud (Pritz laus Son), og Hertug 
Erik af SonderMand (Abels Son) bcrigede ikke alcne 
dctte Kloster, men indgave stg som Munke den.

1203 stadfwstcde Kong Valdemar den Anden de Pri- 
vilcgicr, der forhen vare skjcenkede KnudSbrodrene, og som
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Grund dcrtil anforeS ogsaa, at bemeldte Munke af Kjcerlig- 
hedspligt vare forbundne til at bevaerte ncrsten alle dem, 
der reiste igjennem Riget. Denne Konge besternte tillige, at 
Borgerne i Odcnse ikke maatte lade male andensteds end paa 
Munkenes Molle.

Jmidlertid forfaldt cstcrhaandcn Soederne meer og meer 
blandt KnudSbrodrene, og mangehaande Stridigheder opstode 
mcllem dem indbprdes. Man tcrnkte da paa en Ncform af 
St. Knuds Kloster, hvilken ogsaa 1474 blev fuldsort af 
Bistop Carl Ronnov, som dog derved maastee har ladet 
sig lede, meer end tilborligt var, af gammelt Nag til Knuds
brodrene. Munkene blcve fordrevne, og i dereS Stcd ind- 
satteS regulcrre Kaniker, der vel for det meste have vceret 
Adelömcrnd. Del kom Munkene, ester Christian den Forstes 
Dod, ved Enkedronning Dorotheas Medvirkning igjen i 
Bcsivdelse af Klosteret 1489; men dereS Anseclse og Myn- 
dighed var meget i Astagende, og snart ophorte aldeles dereS 
gode Tider, da ReformationenS Sol begyndte at udgpde flt 
LyS over Norden. Herredagcn i Odense 1527 indstrcrnkede 
den katholste Geistlighed meget, idct den udvidede Luthera- 
uerneS Friheder. Ogsaa GrevcnS Feide var en ulpkkelig 
Tid for dette Kloster. Grev Christopher af Oldenborg 
nodte Prior og Capitel til at antage den forrige Erkebistop 
af Upsala, Gustav Trolle, til Bistop; dernsst udstrev han 
800 Lvd Solv, siden 1000 Mark d., og endelig alt Domkir- 
kens Guld, Solv og Klenodier paa 4 Kalke ncer.

Omsider blev da St. Knuds Kloster seculariseret 1572 
og overladt Adelige som en kongelig Forlehning, saedvanlig til
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den kongelige Cantsler. Af danske Atlas 3 Pag. 440 seer 
man, at Klosteret endnu L PontoppidanS Tid, som en stör 
adelig Gaard, er kaldet St. Knuds Kloster.

3.
Efter saaledeö korteligen at have omtalt St. Knuds Klo

ster, vende vi atter tilbage til St. Knuds Kirke, der er et 
varigt Minde om det fordum saa stolte Klosters Velmagts- 
dage. Saavel i de Anfald, som Danmark i flere Aarhun- 
dreder var udsat for af de vendiste Sorovere, som i de Krige, 
de mange til forstjellige Tider ftemstaaende Kronprcetcndenter 
foraarsagede, blev ogsaa Odense ofte haardt medtaget, og 
nagtet vist en stör Deel af de deraf flydende for Byen 
haarde Skjcrbner ere nedsjunkne i Forglemmelse, saa ere dog 
nogle af disse optegnede i Aarbogerne. SaaledeS stal Odense 
vaere bleven afbrcrndt L tre paa Hinanden folgende Aarhun- 
dreder, nemlig imellem 1042 og 45 af Magnus den Gode, 
Svend Estridsen og Hans Medforbundne Harald 
Haardraade; imellem 1143 og 57 af Vendcrne, og en- 
delig 1247 af Hertug Abel, hvilket ogsaa den Tid saa me- 
get lettere lod sig gjore, som noesten alle Bygninger vare af 
Trce. Ogsaa St. Knuds Kirke, som dog var opfsrt af 
Steen, stal have lidt meget under disse Byens Gjenvordig- 
heder, og navnlig vcrre bleven afbramdt tilligemed Byen mellem 
1143 og 57 af Venderne. Denne Gang blev den opbygt 
igjen af Bistop Ricolf, der, som forhen noevnt, testamen- 
terede St. Knuds Kloster sine fleste Godser, og endnu forend 
stn Dod 1162 kom saavidt dermed, at han fik Choret fcer- 
digt, saa at deri künde holdes Pradiken og Messe.
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Da Hertug Abek af Sonderjplland 1247 lagde Odense i Aste 
dar St. Knuds Kirke kort forud afbrcendt, formodentlig ved 
Vaadeild, der saa let künde opkomme i de katholfle Kirker 
formedelst deres mange Lamper og Lys, deres mange tildeels 
af Trs forfcerdigede og med Flitterstads udzirede Helgenbille- 
der rc. Det varede denne Gang laenge, inden den igjen blev 
istandsat, nemlig fra 1247 til 1301, da dens Gjenopbyggelse 
blev fuldfort af Bistop Gisico. Midlcrne dertil toges vel 
fornemmelig af det allerede under Bistop Hubald 1075 
indforte Cathedraticum, (efter Hvitfeld Dr. Margr. Pag. 107. 
Qv. Ud.), som bestod i Halvdelen af Proesternes Offer paa 
deres Kirkemeösedag, og vedvarede i 15 Dispers Tid, indtil 
det 1395 under Dronning Margrethe blev afstaffet; formo
dentlig har man maattet samle L temmelig lang Tid, forinden 
den fornodne Sum paa denne Maade tilveiebragtes, hvorved 
Kirkebpgningens Fuldendelse blev forhalet til AarhundredetS 
Slutning. Ogsaa Bisperne i de andre Stifter rakte Haan- 
den til Kirkens Opbyggelse, om ikke ved Penge saa dog ved 
Aslad. Saaledes gav Bistop Tuko af AarhuuS 1284 alle 
dem, som vare gavmilde mod St. Knuds Kirke i Odense, 
40 Dages Aslad, hvilket Exempel 1285 blev fulgt af 3 
svenste Bistopper. Gisico, som 1286 blev Bistop i Odense, 
gav Aaret efter betpdelige Summer til Klosterets og Kirkens 
Jstandsoettelse, hvilken blev fuldfort 1301. Saaledes stod nu 
da St. Knuds Kirke, omtrent 200 Aar efter dens forste 
Grundltrggelse, atter foerdig, storre og stjonnere end nogen- 
sinde tilforn, issr ved Bistop Gisicos Omhu, hvorfor og
saa udenpaa Kirkens Muur, lanLS under det nederste Tag er
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anbragt en latinsk Jndstrift, hvorom siden vil blive talt, der 
vidner om denne BLskops Omhu for Kirkcn. Ogsaa GudS- 
tjenesten selv var blcven pragtfuldere ved de mange udsmyk- 
kede Helgenbilleder, de paa Alteret straalende Voxlps, de un- 
der Hvcelvingerne ophoengte Lamper, de dampcnde Nogelsckar 
rc. Dog, en uhcldig Skjoebne syntes til den Tid at hvile 
over denne Kirke med Hensyn til Jldcbrandstilfcrlde; thi al
lerede 1304, altsaa faa Aar efterat den Lfolge det Fore- 
gaaende var blcven fcerdig, skal den atter vcrre afbrcrndt. 
Om den Skade, den ved denne Leilighed tog, findes Intet 
anfort; men at Murene ere blevne ubestadigede, viser Gi- 
sicoS Jndstrift. Paa Danehof i SkjLlstjor og Hclstngborg 
1305, hvor den fyenste Bistop Peder ogsaa var ncervcr- 
rende, udstcedtes nu Afladsbreve til dem, som hjalp Knuds- 
brodrene L Odense med igjen at opbygge deres Kirke. Jmid- 
lertid have disse Jndtcegter vcl ikke vceret tilstra'kkelige til 
dette Oiemeds Opnaaelse; thi paa en stör geistlig Forsamling 
i Hclstngborg 1345 tilstode NigetS der forsamlcde Bisper 
40 Dages Aflad til alle dem, som stjcenkede Gaver til St. 
Knuds Kirke L Odense, og 1357 udstedte 3 af Rigets Bisper 
et fuldkomment Afladsbrev for alle dem, der med Gaver be
tankte Bencdicti Capel i Odense St. Knuds Kirke, naar det 
stete med Samtykkc af Stiftets Bistop.

*) Hvor dette Capel har ligget, kan nu ikke sigcS; men er det vist, at 
St. AnudS Capel, hvilket siden vil blive omtalt, er det nuvcrrcnde 
Consistorium, saa er det rimeligt, at Sporene af hiint ere tilbage i 
den Port, som tydeligen seeS (eller for den sidste Hovedreparation
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Ogsaa i det fcmtende Aarhnndrede led Odense af Ilds- 
vaade; men vi vive ikke, om St. Knuds Kirke har lidt nogen 
betydelig Skade, i al Fald er det Labte snart igjen op- 
rettet ved de betydelige Gaver, som beständig strommede ind 
til de Geistlige. Jblandt dem, der scnere bidroge til denS 
Forstjonnelse, var Bistop Mogens Krasse, som 1464-66 
deels paa egen Bekostning og deels ved Hjcelp af Prior 
Mathias L St. Knuds Kloster, lod bpgge ek smukt Pulpi- 
tur i Choret og et Capel ved samme; det blev indviet til 
hellig Trefoldighcd, Vor Frue, St. Bendt og St. Knud, 
men kaldcs i gamle Documentcr blot St. Knuds Capel, og 
er uden Tvivl den Bygm'ng, der nu brugeS som Consisto- 
rium, naar Landemodet holdes. St. Knuds Kirke havde da 
sin egen StructuariuS eller Bygmester, som forestod Kloste- 
rets og Kirkens Bygm'ng og Reparation.

4.
Med Hensyn til Gudstjcncsten i denne Kirke, da var det 

ikke blot Klosteret selv, der besorgcde samme; men efter Da- 
tidenö Kirkcforfatning var det almindeligt, at Gilder og andre 
baade geistlige og vcrdsligeSamfund stiftede Messer ved dette 
eller hiint Alter i de störe Kirker, eller byggede Capellcr til 
dem, hvortil de selv ansatte og kaldede Prcrst. Saalcdes 
finde vi blandt andet, at Skrcrdcrgildct i Odense 1480 stiftede 
en Gudstjeneste i St. Knuds Kirke, alle Gildcbrodre og

saaeS) at have varet paa AirtenS sydlige Muur, indenfor Gpmnasic- 
havenS Statik.
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Gildefostre til Bedste, med Ret til selv at kalbe Capellan. 
StistelseS-revet er enbnu L Odense Skrsderlaugs Besiddelse.

Bi ncerme os nu det Tidspunkt, da Katholicismen ogsaa 
her i Danmark maatte vige for Luthers rene Leere, da Mun- 
kene bleve fordrevne, Klosteme seculariserede og Lyset seirede 
oder Merket. Ogsaa for St. Knuds Kirke, der jo, som for- 
hen meldt, oprindelig dar Klosterkirke for Munkene i St.

*) Dircherod siger i sin Knud den HeLige- Historie (ZversenS alm. 
Saml. 28 Pag. 296), at „enten er dette Alter styltet til Vor Frue 
Kirke, eller de der har havt et andet Alter til St. KnudS ALre, som 
seeS af Prior HanS FarsenS Brev til St. Knud, som med sit 
Revers dekjender, at have alle Ornamenterne til dette Alter d. Odense 
1524." Denne Beretning er urigtig, som det seeS af det paaderaabte 
Document, der endnu er i SkraderlaugetS Darge. Heri er aldeleS 
ikke Tale om noget Alter i Frue Kirke; tvertimod hedder det, at 
Hans Färsen Prior i St. Knuds Kloster og wenige Capitel i 
Odense have annammet i dereS LonventS Gjemme, „paa SkradcrneS 
MterS Degne udi vor Kirke" forst to „MeSsercdse," et af blommet 
Atlast og et af blaat Silke, en Kalk og Dist paa 25 Lob, et Stab, 
„som stander udi Choret, og Alterens Ornamenter skulle ligge udi," 
samt en liden Messebog med 14 Messer. Endvidere forpligter Prior 
og Capitel stg til hver tredie Pintsedag at holde en sungen Messe 
„af vor Frue," hvorved der stal legeS paa Orgel og Skraderne skulle 
gaae til OsferS; Aftenen tilforn stal der holdes Digilias for alle 
afdsde Gildesedstende af Lauget. Dette stal selv detale dem, som synge 
Messen og trabe Orgelet; men Osferet stal belobe stg til 24 ß. 
DeSuden stal Lauget have tre Messer om Ugen, OnSdag, Loverdag 
og Sondag for alle levende Gildesodstende og en Collect for de Afdode; 
for disse tre Messer stal Lauget detale Prior og Capitel 5 Mark 
Penge og 2 Mark Box til LyS om Aaret. Brevet er dateret Sondag 
for AllehelgenSdag Aar 1524 og forsynet med to Hangende Segl.
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Knuds Kloster, maatte denne Begivenhed medfere betydelige 
Forandn'nger; men forend vi gaae oder til at betragte disse, 
ville vi dog forst berette, hvorledes det forholdt sig med GudS- 
tjenesten L samme i Munketiden. Af et Vidnesbyrd, som den 
fidste Pn'or i St. Knuds Kloster, Christen Poulsen, 
1538 erholdt af Borgermester og Raad L Odense om, hvor
ledes Gudstjenesten da besorgedes L St. Knuds Kirke af 
Munkene, erfare vi, at den bestod i Astensang, Natsang, 
Ottesang, Priim, Tertz, Sext, Noen hver Dag; deSforuden 
holdtes daglig: en sungen Messe for St. Knuds Alter, Nor
den for Chorsdoren; Dronningmessen, fungen bag ved Kir- 
kedoren; St.Just's Messe, sungen for hellig 3 Kongers Alter; 
Vor Frue Messe og under denne tillige daglig en loest Messe 
for det gamle St. Knuds Alter og for Laurentii Alter; stun- 
dom ogsaa to eller tre Messer for de andre Altere, og daglig 
en sungen Messe for vor Frue Alter, som kaldtes Frederiks 
Alter, og dernoest sungen Hoimesse.

Andet Afsnit.

St. Knuds Kirke efter Reformationen.

1.

Reformationen- Jndforelse blev St. Knud- Kloster 
dog ikke strax scculariseret, men vedblev at staae under sin
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egen Pn'orS Bestyrelse indtil 1572, da den ovenfor omtalte 
Prior Christen Poulsen restgnerede. Han var en agtct 
Mand, der brugteS af Regjeringen, ved Gjenncmforelsen af 
en Deel af de Jndretninger, den npe Tingenes Orden gjorde 
nodvendige. Som Krongods blev St. Knuds Kloster, som 
forhen meldt, forlehnet til Kongens Cantsler, og Kirken ved- 
blev som hidtil at ndgjore en Deel af Klosterets Besiddclse. 
Det blev derfor ogsaa af Kong Frederik den Anden ved 
et Kongebrev af 18 Novbr. 1572, som endnu findes i Fpens 
Bispearchiv, paalagt Lehnsmanden, at han af Lehnets Jnd- 
taegter stulde besorge Kirkebygningens Vcdligeholdclse og for- 
spne den med Lys, Viin og andre Fornodenheder ved GudS- 
tjenestcn. Heras, saavelsom af et Brev fta Bistop Jacob 
Madsen af 5 Marts 1572 og en senere Jndstilling til 
Regjeringen af samme Bistop, seer man, at Kirken har voerct 
afbenyttet til Gudstjencste, ogsaa efter Reformationen, nagtet 
den ikke var Sognekirke. Denne Gudstjencste bestod i Chor
sang Morgen og Asten, og den, at Skolebornene hver Onsdag 
gik til Alters. Ogsaa stal der vare holdt to Ugcprcrdikencr 
og Froprcedikcn om Sondagen, ligesom og kirkelige Handlinger 
maac have voeret foretagne f. Ex. naar et eller andet Liig 
blev ncdsat der. Men det fremgaaer af den ovenfor omtalte 
Jndstilling fra Bistop Jacob Madsen, at LehnsMLndene 
paa en eller andcn Maade tildeels maae Vene blevne fritague 
for dcres Forpligtelse til Kirken; thi paa Hans Forestilling 
om den Nod, hvori Kirken befandt sig, blev af NegjeringS- 
raaderne i Christian den Fjerdcs Mindreaarighed til Guds- 
tjenestens Vedligeholdelse henlagt Kongetienden af Tandrup
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og BcderSlev Sogne, hvilken Jndtcegt Kirken beholdt indtil 
1593. *)

Jmedens Kirken stod under Lehnsmanden, lod den bckjcndte 
Cantsler Niels Kaas 1582 foretage en Hovedreparation, 
i det Mindste med Choret. Ved denne Leilighed blev en np 
Altertavle opsat, hvorpaa Niels Kaas lod anbringe sine 
foedrcne og modrene Vaabener, hvilke findes afbildede blandt 
Lirelieroclii Monumenta Otkimensia. Tillige blev et 
lille Capel ved Kirkens sydlige Muur (formodentlig det oven- 
for omtalte St. Bents Capel) nedrevet, og de under dets 
Alter nedsatte St. Knuds og Benedikts Kister henslyttede til 
Choret, hvor de indmuredes tcet ved Alteret i en Nische i 
Kirkens ostlige Gavlmuur, hvilket vi sidcn komme til noermere 
at omtale.

2.
Men snart traadte Kirken ud af enhver Forbindelse med 

Klosterct, idet den gik over til at blive en Sognekirke ved 
Christian den Fjerdes Nescript af 12 Marts 1618. Heri 
heddcr det, at da Kongen er kommen i Forfaring om, at St. 
Knuds Kirke ikke stal have saadan aarlig Jndkomst, at den 
med Bygning og i andre Maader efter Fornodenhed kan 
holdes vedlige, faa har han naadigst forgodt ansect, at St. 
Albani Sogn i Odense stal lcegges til St. Knuds Kirke, og 
denne saaledes voere en ret Sognekirke for bemeldte Sogn. 
Og stal St. Knuds Kirke, foruden hvad den hidtil har havt 
at oppebcrre for Ringen, Begravelser rc., have Kirkekorntiendcn

Document i Odense Bispearchiv.



16 Kirkens Historie.

af Hunderup og Bolbroe Bper, samt en Gaard paa LEroe 
med dens Landgilde, som hidtil har ligget til St. Albani 
Kirke, samt overhovedet hvad ovn'ge Nettigheder og Jnd- 
taegter, bemeldte St. Albani Kirke har havt, med Undtagelse 
af en Deel Jorder, der fremdeles skulle blive ved St. Albani 
Kirke til dens Vedligeholdelse; thi den skulde fremdeles holdes 
ved Magt for Kong Hans's BegravelseS Skyld, og den 
nu holdes den samme Gudstjeneste, som tilforn var bleven 
holdt i St. Knuds Kirke. Forsvaret for St. Knuds Kirke 
overdrogeS Borgemester og Raad L Odense, der stulde bestikke 
Kirkebcerge med Raad og Samtpkke af Lehnsmanden til St. 
Knuds Kloster, eller, L Hans Fravsrelse af Lehnsmanden til 
St. Hans Kloster.

Ved et andet Kongebrev af 11 Mai 1618 bevilligede 
samme Konge, at menige Borgere og Jndvaanere i Odense 
maatte Herester altid selv udvoelge og kalde Sogneprsster og 
Sjslesorgere til St. Knuds Sogn, paa den Betingelse, at 
naar St. Knuds Kirke nu var bleven repareret og forbedret, 
stulde de selv Herester holde den vedlige af den aarlige Jnd- 
komst, som nu dertil var henlagt.

Den sidstnsvnte Betingelse har Menigheden dog ikke seet

*) Herved forstaaeS Graabrodre Klosters Kirke; thi, da den gamle paa 
Torvet liggende St. Albani Kirke i Aaret 1542 af Kong Christian 
den Tredie blev foraret Byen, blev St. Albani Sogn lagt til Graa- 
bredre Kirke, som fra den Tid kalbte-, efter Sognet, St. Albani 
Kirke.

Det fpenste literare SelstabS Aetstpkker Pag. 63-64.
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sig istand til at opfylde fuldstamdig; thi ved et Rescript af 
20 Febr. 1621, hvoraf Originalen findes i Fyens Bispearchiv, 
lefaler Kong Christian den Fjcrde, at da St. Knuds 
Kirke var kommen L en Gjeld af 3000 Daler med resterende 
Nenter, stulde alle Fyens Stifts Kirker bidrage til dens Af- 
betaling, hvikket imidlertid maa have gaaet meget langsomt, 
thi endnu 1627 paalagdes det vedkommende Ovrighed at ind- 
drivc hos de langelandstc Kirker, hvad de i denne Henseende 
havde at yde.

Vi sce saaledes, at Ldet St. Knuds Kirke traadte ud af 
sin gamle Forbindelse med St. Knuds Kloster, mistede den 
ogsaa det gamle pecunicere Fundament, hvorpaa dens Bpg- 
ning, Vcdligeholdclse og Gudstjcneste igjcnnem hele Middel- 
alderen var gründet. Klosterets GodS har i sencre Tider 
havt samme Skja'bne, som Kronens ovrige gamle Jordegodser 
i Fyen, og er ved Nyttergodscts Salg i sorrige Aarhundrede 
ligcsom Klosterets cgne Bygninger, kommet i Privates Eie. 
Men Kirkens oeconomiste Forfatning har siden den Tid be
ständig vceret saa maadelig, at hverkcn de den tillagte Tien- 
der, scnere Legaler eller ovrige ordincere Jndtcegter altid 
have vceret tilstrcekkelige til dens Fornodcnheder; dens Be- 
styrclsc har derfor jcevnlig maattct tage sin Tilslugt til Laan 
og Paalcrg paa Menighedcn, hvilke endda neppe vilde have 
frclst den herlige Bygning fra en sorgclig Brostfceldighed og 
Forvanstning, havde ikke enkelte Privates Kjcrrlighed til den 
staffet de Mivlcr tilvcie, som vi stylde, at vi endnu see Ho- 
vcdtrcekkene as dens gamle crrvLrdige Skjonhed.

Hvad Wirkens Historie iovrigt angaacr, da bemcrrke vi, at
(2)
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da Kong Christian den Tredie 1559 dode paa Kolding- 
hnus Slot, blev Hans Liig med megen Hoitidelighed fort til 
Fyen og den 3 Febr. 1559 bisat i St. Knuds Kirke, hvorfra 
det 20 Aar senere blev af Hans Son Kong Frederik den 
Anden fort til NoeSkilde Domkirke. I Anledning af 
Bisoettelsen 1559 fik den omtalte Prior i St. Knuds Kloster, 
Christen Poulsen, Befaling fra Kong Frederik den 
Anden, at han stulde besorge Muurfolk, Kalk, Steen, Voxlys 
og gjore Anstalt til at modtage de frcmmede Fhrstcr, som 
muligen vilde Lndfinde sig ved denne Jordefcerd.

3.
Med Undtagelse af at den Altertavle, som endnu prpder 

Kirken, 1649 blev opsat, hvorom siden vil blive talt, saa 
vide vi Intet at anfore om Kirken sorend 1696, da den 
under Bistop Kingo undergik en Hovedreparation. Kirkens 
Hovedspiir, som da af Brostfceldighed var nedfalden, blev 
igjen opsat, og Kirken udbedret indvendig. Ved denne Lei-- 
lighed blev Muren bagved Alteret, i hvilken Kong Knuds 
og PrindS V enedikts Levninger, som meldt, hvilede siden 
1582, aabnet. Begge Kister stode da opreist paa Enden, saa 
at saavel Been som Liigkloeder vare nedsjunkne i en Hob og 
ncesten berovede alle deres Prpdelser. Kisterne bleve da med 
kongelig Tilladelse atter udtagne af Muren og aabncdeL 
Bistoppens og Stiftamtmandens Ncerveerelse; den lcerde 
Thomas Bircherod forestod Undersogelsen. Man saa

*) Krags og StePhanii Christ, den 3d1eS Hist. 1 Pag. 400.
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da af Kongens Levm'nger, at han havde voeret en hoi og 
anscelig Herre og at Hans ene Skulderblad med Magt var 
sonderbrudt. Nye Kister bleve nu forfcerdigede omkn'ng de 
gamle og indmurede igjen paa samme Sted. Der indlagdeS 
ved denne Leilighed nogle VerS i Kisterne, hvoraf seeS, at 
man har staaet i den, vistnok ungtige Mening, at den ene 
Kiste indeholdt St. Albans Lstedetfor Prinds Benedikts 
Levm'nger. Disse Vers, som fandtes da Kisterne stdst bleve 
flyttede i Aaret 1833, lode saaledes:

„Aar Sexten Hundrede sex og halvfemsindStyve 
den een og Tpvende September man mon strive 
Blev Sanct Knud Kongcs Been og St. Albani med 
Her satte ind igjen paa dereS gamle Sted."

„Skrevet samme Tid i Hast — Matz Pederson Rostoch Medtjener 
her i Kirken. Paa den Tid var — — — Stiftamtmand, voct. Tho
mas B — — — og D — — — situ S."^

Det andet Vers:
„Til Efterfommerne, som disse Kister finde, 
Skal dette strevet staae til et sandfcerdigt Minde: 
Hiin er Kong Knuds og den St. AlbanS Bolig blev, 
Her fundne og igjcn her indsat, da man strev 
Aar efter Christi Bprd det sexten Hundrede, 
HalvfemsindS og sex; — dem ingen Ufred stee!" —

4.

Atter hensvandt nu et halvt Aarhundrede, L hvilket intet 
af Vigtighed vides at have tildraget stg med St. Knuds 
Kirke, indtil Kong Frederik den Femte paa en Gjennem- 
reise tog den i Oiesyn og da fandt, at dens Jndre ikke mere 

(2*)



20 Kirkens Historie.

svarcde til TidenS Fordringcr. Snart dcrefter blev derfor 
ved det Hoikongelige danske Cancellieö Skrivelse af 27 Mai 
1748 davoerende StiftsbefalingSmand, Hr. Greve Christian 
Nantzau, og Bisioppen, Hr. Christian Namus, tilkjen- 
degivet: „at da det allernaadigst behagede H. K. Majcst. ved 
sin hoie Ncervoerelse i Odense at tage St. Knuds Kirke L 
Oiesyn, haver Hs. Majest. remarqveret, at Altertavlen, Prce- 
dikestolen med Epitaphia og andre Kirkens Ornamenter, som 
kunne vcrre Kirken til Zirat, hoilig künde bchove nogen For-- 
bedring og Renovation, og at det vilde geraade Hs. Majest. 
til allernaadigst Velbehag, at denne Kirke, der er den for- 
nemste udi den hele Province og dens Hovedstad, og hvor- 
udi de i Stiftet forefaldende solenne Forretninger formodentlig 
blive foretagne, ogsaa i sin Prpdelse nogenledes dcrsor künde 
anseeS." *) Jfolge Heras blev nu en Hovedrcparation i 
Henseende til Kirkens indvortes Forfatning foretaget af da- 
vcrrende Odense Bpes Magistrat som St. Knuds KirkeS 
Forsvar, hvilken Reparation tog sin Begpndelse 1750 og va- 
rede i henved 7 Aar. Den angik, som sagt, kun Kirkens 
Jndre, og Alt blev anvendt for at givc dette en mere mo
derne Form; men de Forandringer, Bygningen dervcd led, 
vare i en til dens oprindelige Stiil kun lidet passende 
Smag. Murene blcve udbedrede og paa dem anbragtcö fiir- 
kantede, med mange Zirater prydede, Gibsrammcr, hvori man 
formodentlig har havt isinde at indscette de Gravstene, som 
ikke künde forblive paa deres oprindelige PladS, hvitket dog,

*) Ldcnse Adrcösccontoirö Esterretningkr 1785 No. 90.
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som siden stal viseS, kun blev Tilfceldet med en saare liden 
Deel af samme. De störe Piller L Kirken, hvorpaa Hvael- 
vingcrne hvile, bleve forandrede, idet de mindre, kantede 
Stottepiller, som vare anbragte uden paa samme fra Gulvet 
op til Hvoelvingerne, bleve afhuggcde i Midten; den nederste 
Deel af Pillerne gav man en kantet, moderne Form med et 
Slags KrandS omkring, hvorved de dog mistede deres fulde 
oprindelige Skikkelse. Jmcllcm den nordlige Nad af Skibcts 
Piller, paa begge Sider i Choret og under Orgelet bleve 
anbragte Pulpiturstole, hvoraf der alt i Forveien vare to i 
Choret, hvilke som forhen meldt, Bistop Krasse lod bpgge 
1464; men efterat de nye Pulpiturstole ncde i Kirken vare 
bpggcde, bleve disse, som nu vare gamle og forfaldne, bort- 
tagne tilligemed det gamle BrpstvLrk for Choret, og istedetfor 
en ny Balustrade og nye Stole opforte af samme Form og 
i ligc Linie med de andre, hvilkct ifolge en Regning, som 
endnu finde- i Kirkens Archiv, kostede 250 Nd. Cour. De 
dobbelte Stole under Orgelet kostede 160 Nd., Skrankerne 
omkring Daaben 150 Nd., Brystvsrket omkring Orgelet 
153 Nd. 2 Mk. 8 ß. Ogsaa ncde i Kirken blev ved denne 
Leilighed forfoerdiget nye Stolestadcr.

Altertavlen, der nu havde voeret opsat i omtrent 100 Aar, 
blev rcstaurcrct. Ved venstre Side af Alteret var i Muren 
anbragt et hoist mcerkeligt Skab fra det 14de Aarhundrcde, 
hvilkct blev borttaget, da dct var saa foraeldet og ikke svarede 
til de ovrige Gjenstande, hvormed Kirken nu blev smykkct; 
det omtaleS i Nyerups antiqvariste Reise Pag. 67-70, 
hvo^det ogsaa findeS kobbcrstukkct efter Uirelwroilii
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numenta Otlunien8ia. Foruden Urtepotter med Blomster 
L og de tre Lover i det danste Vaaben, bar det prydet med 
Bisp Nicolaus's, Kong Valdemar den Fjerdes, Dron- 
ning Helvigs og St. Knuds i Tr« udstaarne Billcder 
og ober hvert af disse folgende Jndstrifter: ,.^ieolan8 Lpi- 
860PU8 de Vünen kex Valdemar Ver: He^-
leviK Kante Knuto.^ Dette Skab synes altsaa at have 
vcrret forfaerdiget i Bistop Niels Krabbes Tid, altsaa i 
Midten af det 14de Aarhundrede. Det var 2 Älen 1 Tom. 
bredt, 4 ä 5 Älen hoit, og blev tilligemed Alt, hvad det in- 
deholdt, saasom en gammel Bispekaabe rc., folgt ved Auction 
til en Christian Brandt fra Kjobenhavn.

Ogsaa medProedikeftolen, som 1591 var bekostet af Eiler 
Brocken huus til Nakkebolle, hvorom sidcn vil blive talt, 
foretogcS der Forandringer, som vel ikke have vceret saa ube- 
tydelige, da den i Stilen saa ganste ligner de ovrige Gjen- 
stande, hvormed Kirken ved denne Leilighed blev udsmpkket.

Jstedetfor det gamle Orgel, som var anbragt over Tvarr- 
gangen foran Choret, saa at Bcrlgene laae ind over Consi- 
storieloftet, blev et nyt forfcerdiget afOrgclbygger A. W o rm, 
som boede i Noerheden af Veilez det fik sin Plads i Kirkens 
vestlige Ende over Daaben og de dervoerende Pulpiturstole. 
Det har 44 Stemmer og 3 Klaverer. Af Kirkens Negnstab 
for 1756 seeS, at A. Worm, ifolge Contract, udbctalteS 
1900 Nd. d. C. for det nye Orgel. Senere tillagdcs ham 
endnu 100 Rd. for at have forfcerdiget 1 Stemme mere L

*) VeveiabiUk?
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Orgelet (Vox Immana 16 Fod), end Contracten forestred. 
Det gamle Orgel modtog han for 500 Nd.

Endelig omlagdes ogsaa ved denne Leilighed Kirkens Gulv 
aldeles, og mange af de under samme voerende Grade bleve 
paany opbyggede eller afpudsede. Med Liigstenene oder 
disse Begravelser foretogeS ligeledeS en stör Forandring, 
hvorved man ikke viste megen Omhu for at bevare disse For- 
tidsminder; thi, da man fornemmelig tragtede efter at give 
Kirkens Jndre et aldeles nyt og moderne Udseende, hvortil 
vel en stör Deel af de gamle, forflidte og med dybe Figurer 
udhuggede, Liigstene ikke passcde, saa bleve mange af dem 
aldeles borttagne og enten folgte, itusangede eller anvendte tü 
andet Brug. Magistraten syneS imidlertid at have havt nogen 
Tvidl om Tilladeligheden af en saadan Fremgangsmaade; thi 
den trostede stg ikke til her at handle af egen Magtfuldkom- 
menhed; dette seer man af det efterfolgende kongelige Rescript 
til Fyens Stiftsovrighed, som findes i Odense Bispearchid, 
og som vi troe at burde Lndrpkke her uden Forkortning, uagtet 
dets Loengde, fordi det vil soette Lcesercn ind i flere ret mcer- 
kelige Omstcendigheder ved denne Restauration.

„Frederik den Femte rc.
„Vor Synderlig Gunst Tilforn! Af Magistraten udi 

„Vor Kiobstced Ottense, som Voerge og Forsvar for St. 
„Knuds Kirke sammesteds, er ved indkommen Memorial til 
„os af 12te ^prilis nestafdigt, allerunderdanigst indberettet, 
„at med bemelte Kirkes Vedborlig istandsettelse er nu gjort 
„een begyndelse baade inden og udentil, og, i henseende til, 
„at Menigheden ej noer med bchovende Stoele-Stader dar
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„forsynet, Kirken blev bebygct med endcel anseelige nye l^ul- 
„pitnrei-, samt de underste forfaldne Mands og Frucn- 
„timmer-Stoele, deels forfcrrdiget af nye, deels forbedret med 
„Gewölbtebegravelser under, til sikkerhed, at de ikke efterdags 
„skulle undergraves, forrykkcö og bedervcs, som forhcn er skeet, 
„Kirken til Uziir og Skade. Mens at til denne foretagne 
„Hoved-reparation, hvorunder endnu U-omgicengelig udfor- 
„drcs, at Kirkens celdgamle Vindver af nye vil forfcrrdigcs, 
„og Kirkens broftfceldige Tage og Muure forbcdres, Kirkens 
„udestaaende Capitaler ikke ville forslaae, saa at de vil findcs 
„nodsagcde paa Kirkens Vegne at laane cndeel Penge, paa 
„det Arbeidet for alvor og uden ophold künde vorde fortsatt 
„og Vcdborlig fuldfort, Desaarsag Magistraten allerunder- 
„danigst have anholdet, at det maatte vorde dennem aller- 
„naadigst tilladt paa Kirkens Vegne at Pantsette dens reve- 
„nuer, for hvis kapitaler De tiid efter anden aarsagedcs 
„at optage, indtil gaveS leilighcd, samme igien at faa betalt, 
„det De haabcde ikke at skulle vare meget lcenge, i henseende 
„til Kirkens revenüer ved de forfcerdigede nye l^ulpiturer 
„og Stole, samt Begravelscr hcreftcr temmelig ville forogeS 
„imod forgangne tiid, Lndstillende det derhos allerunderda- 
„nigst, at, som der i Kirken forefindcs mange Liig-Stcne i 
„Gulvet, hvilke, foruden at de Van-ziire Kirken, endog for- 
„aarsage megcn U-lcjlighed og Skade, deels da de ere af 
„Uliige storrelse, deels forslidte, sonderbrudne og allecne brugte 
„ovcr Mull-begravelser, for at spare andre Steene med, og 
„ere lagde over Aabningerne paaBielkcr, til wegen fare naar 
„de indkalve, og deels ere udhugne med gammcldags postürer,
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„ellcr saa holt oplagde over Gulvet, at Folk lettclig kand 
„snuble og komme til Skade, Kirkegulvet L bcmelte Sie Knuds 
„Kirke maatte over alt beleggeS med Flüser istcrdenfor oven- 
„melte Liigsteene, hvilket eragtcs baade til Zirat for Kirken 
„og til lcettclse for begravelscrne, hvorved, naar itknns Flii- 
„serne, formedelst Graverneö aabning skulle optages, Kirke- 
„gulvet og ikke tilfoiedes nogen Skade, som ellers ved de 
„vptagende stoere Liigsteene, vfte forhen er foraarsaget, hvor- 
„imod de ville paa-agte, at eenhverS begravelse blev Oe- 
„stinZveret med No. og EierneS Navn paa den mittelste 
„Fliiße, til Efterretning for alle Vedkommende."

„Thi gives Evcr herved allernaadigst tilkiende, at Vi, efter 
„den fra Eder herover indhentede allerunderdanigste Erkts- 
„ring, allernaadigst have funden for got, at bevilge, at oven- 
„noevnte Ottense Magistrat, imod Rente og Forsikkring i St. 
„Knuds KirkeS revenüer, maa optage af publi«ive Midler 
„L Stiftet saa mange Penge, som til denne KirkeS fuldkomne 
„istandsoettelse behoveS, dog at de Strcebe dcrhen, at saadant 
„Penge-Laan igien ved een god og for spenlig Oeconomie 
„for Kirken Tiid efter . anden kand vorde afdragen. Men 
„betreffende de Store Liig-Stenes borttagelsc, og L deres 
„Sted at bclegge Gulvet med Fliiser, da ville Vi vel aller- 
„naadigst have tilladt, at de Liig-Steene, som findcS sonder- 
„flagne, eller de, som Tid efter anden kunne vere forflyttede 
„fra Sted til andet, og i saa Maade efter Loven hjemfaldne 
„til Kirken, maae borttageS. Ligeledes, at Magistraten, an- 
„gaacnde de Liig-Stene, som maatte findes paa de Grav- 
„Steder, hvortil enten findes Arvinger i Live, som künde
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„tilegne sig samme, maa söge at accordere med Verkommende, 
„om de godvilligen ville tilstede disse LiigsteneS Borttagelse 
„og at Gravstederne igsen maa belceggeS med Fliser; men 
„angaaende de Grav-Steder, hvorpaa der findeS Liig-Stene 
„og for hvis Vedligeholdelse uden Forandn'ng, der er givet 
„Noget til Kirken, da bsr det dermed have sit Forblivende. 
„Jovrigt haver Magistraten at bruge saadan Forsigtighed, 
„som de agte at darre ansvarkig til, om Nogen af de AfdodeS 
„Arvinger skulle ville paaanke saadan Forandring, til hvilken 
„ende De sig med Vedkommende, de AfdodeS Arvinger og 
„Paarorendes Approbation i Forveien have at forsyne. 
„Hvorefter I Eder allerunderdanigst künde viide at rette og 
„Supplicanterne saadan Bores allernaadigste Resolution at 
„lade bekiendtgiore, indberettende udi ovrigt, at denne Bores 
„allernaadigste Ordre er Eder tilhEndekommen. Dermed 
„fleer Vor Villie, Befalende Eder Gud. Skrevet paa Vort 
„Slot Christiansborg d. 9 Juni 1752.

Man seer Heras, at Magistraten har paatoenkt en endnu 
fuldstoendigere Odeloeggelse af Monumenterne, end den Re- 
gjeringen har villet give sit Samtpkke til; og der forekommer 
i det Folgende flere Beviser paa, at ArbeidetS Bestprere in- 
genlunde have holdt sig den kongelige Ordre efterrettelig 
med stör Samvittighedsfuldhed, idet adflillige Liigstene, der 
doekkede Grave, for hvis Vedligeholdelse Kirken beviisligen har 
modtaget Legater, ligesaalidet bleve flaante som andre. Jk- 
kun saare faa af Kirkens Liigstene, som f. Er. de over Bi- 
flopperne Hans Michelsen og Rudolf Moth i Kirkens



Kirkens Historie. 27

nordlige Sidegang, bleve aldeles uberorte af denne Restaura
tion. En stör Deel bleve odelagte, og de ovrige bleve alle 
afflebne og omgjorte; ved disse seesTegnet: „1753 — k." 
(hvilket vel stal betyde: restaureret 1753). Vel bleve nogle 
af disse stdste forsynede med nye Jndstrifter; men man er 
ved dette Arbeide gaaet frem med paafaldende Skjodesloshed; 
af de oprindelige latinste Jndstrifter lod man forkortede 
danste Overscettelser indhugge paa de nye Stene, gav 
ikkun korteligen Hovedindholdet af de danste, og begik ved 
disse Omkalfatnnger ikke sjclden grove Feil i Aarstallene og 
andre paa Stenene anforte Omstcrndigheder. Men ikke nok 
hcrmed. Langtfra at alle de Liigstene, man odelagde, fik en 
saadan maadelig Restauration; hele Ncekker i Kirkens Gange, 
hvorpaa man intet scer, uden et Nummer og Aarstallct „1753 
— tt." bevise, at dette kun er fleet med den mindste Deel. 
Hvor tilboielig man nu ogsaa künde vcere til at indromme, 
at ikke alle Liigstene ret vel künde forblive paa deres Sted, 
da deres Form, som sagt, ikke stemmede overeens med den 
Smag, hvori man ved bemeldte Restauration sogte at ud- 
smykke Kirken, og fordi de maastee vare til Hinder for Gan
gen ved deres dybe Udhugninger, saa havde det dog voeret 
onfleligt, at man havde indrommet dem en Plads i Kirkens 
Mure eller i et eget Capel, og derved opbevaret dem for 
kommende Sloegter. De Fleste af dem doekkede Hvilesteder, 
hvor anseete og fortjente Msend havde nedlagt deres Van- 
dringsstav, og selv om mangen en af dem, hvis Grave fand- 
tes i Kirken, maatte forekomme de davcerende Arbeidere som 
ubetydelige Perforier, havde det dog voeret Pligt at oere den
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Pietet, som bev^gede Forfcedrene til at bevare dcrcs Kjoeres 
Minder paa det cervondigste Sted, de kjendte, og som de 
maatte antage at ogsaa scnere Slcegtcr vilde betragte med 
ZErefrygt og behandle med Skaansel. Havde ikke to vcerdige 
Othinienscre inden denne Odeloeggclse samlet og bestrcvct 
deres Fodebyes Jndstrifter og Mindesmarker, vilve vi nu 
ikkun kjende en ringe Decl af dem, der engang prydcde St. 
Knuds Kirke. Jacob Bircherod, en Son af den her i 
Kirken begravne Professor ved Odense Gymnasium I. B i r- 
cherod, og Brodcr til den bcromte, lcrrde Oldgrandstcr 
Thomas Bircherod, tcgnede og stak i Kobber en Decl 
af ByenS Monumenter; og hvor lidet disse Afbildninger end 
tilfredsstille selv den noisomste Kunstkritiks Fordringcr, ere de 
dog i mange Tilfcelde det Lncfte, der er os levnet af mange 
Mindesmcerker. Nogle af disse birchcrodske Kobbere har se- 
nere Proesident Nesen optaget i fit haandstrevne dansie At
las og i Tillceget til sin Udgave af Komg Christian den 
Andens Love, ligcsom ogsaa Nyerup har paany ladet en 
Decl af dem aftrykke som Tillsg til sin antiqvarisie Reise i 
Aarhuus Stift. Men en fuldstomdig Sämling eicr Univcr- 
sitetsbibliothekct L Kjobcnhavn, hvorfra den vclvilligen har 
voeret udlaant til Forfatteren af ncervcerende Bcstrivclse. 
Jens Bircherod, Broder til OvennLvnte, der dode som 
Biskop i Aalborg, og hviö Gravmocle siden stal omtalcs, sam- 
lede ByenS Jndstrifter og forfattede Roter til Broderens 
Kobbere under Titel af ^lonumenta et luscriptiones 
ot^inienses, uberioridus kistorieis et KvnesloKieis illu
strativ notis, hvilke nu findes i den thottste Manuscriptsamling
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L det störe Kongelige Bibliothek under No. 1426 i Qvart: 
en Sämling, der ligeledes har voeret en Hovedkilde ved ncrr- 
voerende Skrists Udarbeidelse. Jscer ved disse utrykte Sam- 
lingcr ere vi satte istand til at give de oprindclige Jndstrif- 
ter af saa mange nu aldeles forsvundne eller forvanstede 
Monumenter, men mange ere dog uopretteligen tabte. Havde 
man ved den omtalte Restauration, da der dog anvendteS 
saa mange Tustude Daler paa Kirkens Forfljonnelse, oprettct 
et lillc Pantheon i samme, saa vilde man maastee endnu den 
Dag idag forctrcekkc, heri at hcnscette Afvodeö Mindesmcerker, 
istedetfor paa Kirkcgaarden, hvor de, udsatte for Veirligets 
Paavirkningcr, om foie Tid maa synke i Gruus.

Hvormeget den omtalte Hovedreparation, der stod under 
Borgermester MartfeldtS Tilspn, ialt har kostet, kunne vi 
ikke med Bestemthcd angive, men tillade os dog her at an- 
fore en ikke authentist Angivelse desangaaende, som findcS L 
Kirkens Archiv, og lyder saaledeS: „Kirkens Udgifter til den 
störe Reparation kan ikke regnes ringere end 15,600 Nd., 
dertil er oppebaaret af Kirkens egne Midler, saasom Obli- 
gationer, som künde opsigcS: 1000 Nd., af Collectpcnge 
1900 Nd.; Resten, 13,000 Nd., vil nvk blive Kirkens egent- 
lige Gjeld. Dertil er laant af Hospitalct: 7,072 Nd. 5 Mk. 
5 ß. Af de Fattiges PengcfondS: 750 Nd. Hr. Kammer- 
raad Eriksen har forstudt 4 ä 5000 Nd.

5.
Saalcdcs var Kirken nu kommen i en bctydelig Gjeld, 

som endnu forogedes ved senere Neparationer, og den saa 
sig derfor, da det störe Spur 1783 var faldef«rdigt, ikke
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istand til at udrede de Bekostninger, som sammes Jstandscet- 
telse udfordrede. Et cedelt ZEgtepar, Hr. Kjobmand Peder 
Eilschou og Hustru Anne Marie Becker, kom da den 
betrcrngte Kirke til Hjcelp med en Gave af 8000 Rd., hvor- 
til senere blev foiet 2000 Nd., for hvilken dens nuvcercnde 
Spür blev opfort, hvorom det Noermere bil forekomme i det 
folgende Afsnit om Taarnet. Saaledes var Kirken da nu 
atter bleven forsynet med et nyt og smukt Spür, men endnu 
trcengte den til slere ndvendige Neparationer. 1790 bcfand- 
teö nemlig Taget over dens hoie, midterste Bygning saa 
brostfceldigt, at det paa ingen Maade lod stg istandsoette, udcn 
at det ganske maatte nedbrydes og igjen af Nyt opbygges. 
Tommervcerket, Bjelker og Leegter vare afraadnede L Enderne 
og i Sankningerne, saa at der var Fare for, at Taget engang 
L en Storm künde falde ned og derved anrette megen Skade. 
Hvad der meget havde bidraget til denne yderlige Brostfal- 
dighed, var den hoie og steile Neisning, som Taget da havde, 
da Spoervcerket var 16 til 17 Älen og Dybden eller Breden 
af Bygningen ikkun 18 Älen, hvilket foraarsagede, at Blyets 
störe Tyngde bragte det til at stride, naar Sommene, hvor- 
rned det var fasthoeftet, forrustede. Ved de derved foraarsa
gede Aabninger troengte Bandet ind og gjorde Skade paa 
Muur- og Tommervwrket. I Aarene 1791 og 1792 
omlagdes derfor bemeldte Tag, og Gudstjenesten holdtes 
L den Tid hver Sommer L Graabrodre Kirke. Det blev 
nu gjort saa meget lavere, at Forstjellen imellem det 
gamle og det nye Tags Neisning udgjorde paa hver Side 
omtrent 3 Älen. Overstaget over denne Reparation, som
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findes i Kirkens Archiv, belob fig ialt til 9201 Rdl. 4 Mk. 
4 ß., hvorfra dog maa drageS Voerdien af det gamle Bly. 
Det fidste Stytke Tag, som blev oplagt 1792, kostede 2573 
Ndl. 2 Mk. 15 ß., hvortil der af Odense Hospital og Com- 
munitet blev laant 1600 Rdl. Kirkens oeconomiske Forfat- 
ning blev saaledes stedse fiettere, hvorfor den ogsaa, ifolge 
Kongl. Resolution af 15 Novbr. 1793, blev fritaget for 
CathedralflolenS Vedligeholdelse, saalcenge den var behaftet 
med Gjoeld. Jmidlertid blev Kirken dog ogsaa i denne Periode 
indvendig forstjonnet; thi hvad der ei künde gjoreS for dens 
egne Midler, det tilveiebragtes ved Privates Godgjorenhed. 
Saaledes bleve i Aaret 1797 Prcedikestolen og Skrankerne 
foran Choret og omkring Daaben forgpldte for en Gave af 
Skrcedermester Johannes Möller, hvilket Arbeide, ifolge 
Giverens Onfle, blev udfort af afdode Malermester Wege- 
ner. Forudcn de forhen omtalte bctydelige Gaver til Spi- 
rets Opbhggclse skjcenkede Kjobmand Eil scho us Enke, Anna 
Becker, endnu en Gave af 2000 Rdl., hvorfor Orgelet, 
Stolestaderne o. m. 1801 bleve malede og forgyldte, og Floiel 
tilligemed Guldgaloner anskaffede til Praedikestolcn.

Hvad de senere Neparationer ved Kirken angaaer, da 
have disse fornemmelig indflrcenket fig til Tagets Omloegning 
fta Aarene 1819 til 1826, og scnest 1838; Kirkens Kalkning 
indvendig 1826; Orgelets Reparation og Omforgyldning, 
da Forgyldningen fra 1801 var bleven gron; samt til Taarnets 
Reparation 1834, hvorom siden vil blive talt.

6.
Vi kunne ikke siutte denne Overflgt over St. Knuds KirkeS
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Historie nden at omtale en for den meget vigtig og gavulig 
Forandring med Henspn til dens ncrrmcste Omgivelscr, som i 
Aaret 1834 bevirkedes ved en Hcrdersmands Kjcrrlighcd til 
sin Fodcby og denne Kirke. Ved de aarlige Provstesyn ober 
St. Knuds Kirke havde der oste vcrret gjort opmcrrksom paa 
den Fare, der i Jldebrandstilfoelde truede Kirken, derved, at 
afdode Ovcrkrrcr BrohmS Gaard stodte umiddclbart op til 
den oftlige Deel af Kirkens nordlige Muur; og da nu efter 
Eiercns Dod denne Gaard skulde stilles til offentlig Auction, 
androg Kirkeinspcctionen paa, at Kirken maatte bcmpndigeS 
til at kjobe den til Nedbrpdclse; men at udrede den dertil 
fornodne Sum fandtes for byrdcfutdt. Da besinttede Hr. 
Kammerherre Iens Bcnzon i Odense, som allerede til- 
forn havde gjort stg fortjent ved mangen gavnlig JndretningS 
Fremme, og senere ved sit Testament har sikkret sig en tak- 
nemmelig EftcrsloegtS Velsignelse, i det anforte Oiemed og for 
at bidrage til sin FodcbpcS Forstjonnclse, at gjore en Gavc 
til Kirken, og oprettede derfor d. 26 Sept. 1834 et Gave- 
brev, hvorved han, saafremt hiin Gaard blev tilsiagct Kirken 
ved Auction, forpligtede sig til at udbctale 3000 Nbd. Solv 
og overtage en i Gaarden sikkret Livrente af omtrent 60 Nbd. 
aarlig. Dette veldcedige Offer satte Kirken istand til at 
kjobe Gaarden, som ved Auction kostede 2200 Nbd. Sedlcr 
foruden den ovcnmeldte Livrentes Overtagclse, samt Auctio- 
nens Omkostningcr. Bemeldte Gaard, der 1581 var byggct 
af Oluf Bagger, blev nu nedbrudt, Pladsen planerct og ind- 
hegnet med et smukt Stakit. Af den plancredc Gaardsplads 
valgte Kammerherre Benzon sig en Plct af passende
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Storrelse til BegravelseSsted for sig og flri L Aaret 1834 
afdode Frue, Antoinette Gersdorf, hvis jordiste Lev- 
ninger 1836 fra Biscrttclsescapellet*) bleve flyttede herhen og 
nedsatte ved Eiden af det paa denne Plads opreiste Monu- 
nrent, og Siedet indviet ved tvende Taler af Dhrr. Bistop 
Faber og Stiftsprovst Ortwed. 1839 fik ogsaa Kam- 
mcrherre Jens Benzon her stt Hvilested.

Tredie Afsnit.

Kirkens oeeonomifke Forfatning.

^^i have i det Foregaaende sogt at vise Aarsagcrne til 

St. Knuds KirkeS maadclige Forfatning L oeconomist Hen- 
scende. Vel er dens Gjeld for Oieblikket ikke ubetpdclig; 
men dens Forhold ere nu dog ordnede saaledes, at dens Til- 
stand i ovennoevnte Henseende, naar ikke uventede, störe Ud- 
gister skulle ramme den, hvert Aar gaaer frem til det Bedre, 
hvilket vil kunne sees deraf, at den 1838 havde en Gjeld af

*) Dette Bisattelsescapel, som ligger Sonden for St. KnudS Kirke, er 
indrettet af davarende Kirkevcerge, Brygger Poulsen, som, efterat 
have bekladt denne Post i 19 Aar, dode d. 29 Januar 1638. Der 
havde for staaet et gammelt MaterialhuuS, som nu er indrettet i 
samme Bvgning.

(3)
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omtrent 12,000 Rbd.,*) jorn dog nu er funken ned til nogct 
over 8000 Rbd. Idet vi nu, ved velvillig Bistand af nu- 
vcerende Kirkevsrge, Hr. Kjobmand S. Bang, hvis nidkjcrre 
Bestyrelse St. Knuds Kirke skylder saa Megct, gaae over til 
at meddele en Oversigt over dens oeconomiske Forfatning, 
maae vi gjore Lsseren opmcrrksom paa, hvad Dr. Schack 
i nedenanforte Voerk bcmcerker, at nogle af de i HofmanS 
FundatSsamling anforte Capitaler, som til forskjellige Tidcr 
ere fljcenkcde til St. Knuds Kirke, ere deels givne for, efter 
udtrpkkeligt Forlangende af LegaterneS Stifter, oieblikkelig at 
anvendes til Kirkens Prpdelse eller Forbedring i en eller 
anden Hcnseende; deels er der ikke draget nogen skarp 
Grcendse mellem, hvad Stifterne af Legatcrne have bestemt 
for Kirken selv og deres egne GravstcderS Vedligeholdelse, 
eller Kirkesognets Fattige. Man kan derfor ikke strcengt folge 
Hofman, naar man vil angive de Capitaler, hvoraf Kirken 
for ncervcerende Tid er i Bestddclse. Disse ere:

1) Anna Rumohrs Legat, 4000 Rbd. Solv, som inde- 
staaer uopstgclig i Stamhuset Glor-up, nu Moltkenborg. Af 
Renten deles aarlig 62 Rbd. forholdöviiö imellem Borger- 
mcsteren, Sogneprcrsten, Capellanen, Klokkeren og Kirkevcrr- 
gen; Resten tilfalder Kirken imod at vcdligcholde den Ahle- 
feldt-Rumohrste Begravelse.

2) Henning Valkcndorfs Legat, som for Tiden 
belober stg til 750 Rbd. Solv. Ifolge Fundats af 21 Febr.

*) Tr. Schocks Revision og Fortscettelse af Hofmans Fundatser 5, 
Pag. 7.
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1665 skjamkede Henning Valkendorf, for at vedligeholde 
Familiens Begravelse i St. Knuds Kirke, en Bondegaard L 
OrstedBp, Baag Herred, med aarligt Landgilde af en Fjer- 
ding Smor, som Legator tillagde den celdste Borgermester 
i Odense, og desforudcn Femteparten af Gaardens uvisse 
Afgifter i Pcnge, beregnet til 14 Nbd. og 2 Rbd., af et 
jordlost Huus paa Gaardens Grund. Med kongelig Tilla- 
delse er bemeldte Gaard og Huus folgte fra Kirken for 750 
Nbd. Solv, hvilken Capital uopsigelig Lndestaaer i Frederiks- 
lund. Af Renten udbetales aarlig 10 Nbd. til Borgerme
steren i Odense; det Ovrige falder til Kirken.

3) Stiftsskriver Nasmus Andersens Legat var lige- 
ledes en Bondegaard i Gierslev Sogn, Gudme Herred, med 
en aarlig Landgilde af 12 Ndl. 1 Mk. 4 ß. Denne Gaard 
blev ligeledes med kongelig Tilladelse folgt fra Kirken til 
davoerende Eier af Krumstrup for 1084 Nbd. 3 Mk.; men 
efter senere Forandringcr er Capitalen nu 1150 Nbd. Solv, 
som indcstaacr i Gaarden No. 268 Litr. IZ. paa Vestergade 
L Odense.

4) Peder Eilschou og HustrueS Legat paa 500 Nbd. 
Solv, som beständig skulle voere sikkrcde i en Englokke, Gjer- 
trudsholm kaldet; af Nentcn stal LegatorS og KoneS Begra- 
velsessted vcdligeholdes.

5) Skrcedermester Möllers Legat, 200 Rbd. Solv, hvor- 
af Halvdelen er sikkret i Huset No. 229 i Vestergade, og 
den andcn Halvdeel i Huset No. 633 i Klaregadcn i Odense.

6) Kammerhcrre Dribergs Legat, 400 Nbd. Solv, som 
er sikkret i Huset No. 273 paa Vestergade i Odense. Af

(3*)
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Nenten skulle de Giveren paa Assistentskirkegaarden evindelig 
tilhorende 3 Gravsteder vedligeholdes med Stakit og Monu
ment.

7) Uhrmager GantherS Legat, 100 Nbd. Sedler, som i 
Forening med flere af Kirkens Penge, ialt 212 Nbd. 48 ß., 
ere udsatte i Huset No. 545 Litr. i Hans Jensens Strafe 
i Odense; af Nenten stal Hans Gravstcd vedligeholdes L 
20 Aar.

8) En Capital til Belob 300 Nbd. Solv, hvoraf.100 Nbd. 
ere Nenten af det Dribergske Legat; det Ovrige hidrorer 
fra 4 af Möller KragS Enke og Kjobmand I. F. Peter- 
sen kjobte Gravsteder; Capitalen er udsat i Huset No. 746 
Litr. v. udenfor Mottebroe i Odense.

9) En Capital til Belob 200 Nbd. Solv, hvoras Halv- 
delcn er fljcenkct af Jomfru Bjornsen til hendeö Grav- 
stedS Vedligeholdelse; Resten er indkommen for 2 Gravsteder 
til Froken og Fru Lüttichau. Capitalen er udsat i Huset 
No. 746 Litr. 8. udenfor Mollebroe.

10) En Capital til Belob 50 Nbd. Sedler, skjamket af 
afdode Kjobmand Bircherod; af Nenten flal Hans Grav- 
sted vedligeholdes.

11) Overkrigscommissair PeterKrySfing Riissings 
Legat, 450 Nbd. r. S., som er fljcenkct til LegatorS og For- 
crldrcs Gravstcds Vedligeholdelse. Capitalen iudcstaaer i 
Gaarden No. 456 paa Odense Byes Norrcgadc.

Kirkens udestaaende rcntebcerende Capitaler udgjore saa- 
ledes 7950 Nbd. Solv og 262 Nbd. 3 Mk. Sedler og Tegn. 
Desforuden har Kirken af en Gaard i Bregninge paa ALroe
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aarlig i Jordskyldspenge 4 Rbd. 48 ß. S. H. C. og en 
Nationalbank-Obligation eller Actie No. 19174 paa 400 
Rbd. Solv.

2.
Endvidere eier Kirken i Tiender: af Hunderup By 32 

Tdr. 4 Skpr. Rüg, 46 Tdr. 6 Skpr. Byg og 32 Tdr. 4 Skpr. 
Havre, saaog i Smaaredselstiende 1 Td. Skp. Byg, og 
af Kalve og Lam et Belob fra 1z til 2 Rbd.; af Bolbroe 
11 Tdr. 3 Skpr. Nug, 28 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. Byg, 17 
Tdr. 2 Fdkr. Havre, i Smaaredselstiende 5 Skpr. 2^ Fdkr. 
Byg, og af Kalve og Lam omtrent 1 Rbd.; af Odense Byes 
Jorder 18^ Tdr. Nug, 18z Tdr. Byg og 18z Tdr. Havre. 
Fremdeles hceves Tiender af Odense og Bolbroe Jorder af 
20 Tiendeydere med 12 Tdr. 7 Skpr. z Fdkr. Rüg, 34 Tdr. 
Byg og 19 Tdr. 7 Skpr. z Fdkr. Havre, hvoraf Sogneprce- 
sten faaer det Halve og Kirken det andet Halve; samtlige 
Tiender betales efter hvert Aars Capitelstaxt.

3.
Kirkens Tjeld til Odense Hospital udgjor (1842) 1300 

Rbd. 5 Mk. 14 ß. Sedler og Tegn og 420 Rbd. Solv; til 
Kommunitetet: en Obligation paa 3941 Rbd. 4 Mk. 5 ß. 
Solv og en Ditto paa 2789 Rbd. 4 Mk. 13z ß., ialt 8452 
Rbd. 3 Mk. z ß.

4.
Kirkens uvisse aarlige JndtLgter bestaae i: Kirkeskatten, som 

paalagdeS St. Knuds Menighed, ifolge kongclig Resolution af
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3 Juli 1822, og oprindelig var omtrent 850 Nbd., men nu er 
nedsat til omtrent 430 Rbd.; Stolestadcpenge omtrent 120 
Nbd.; Liigpenge for Begravelser og Monumenter 3 K400 Nbd.; 
Tavlepcnge omtrent 16 Rbd.

5.
Kirkens aarligeUdgister ere L Almindelighed: Skattcr omtrent 

80 Rbd., Rcnter og Capitalafdrag omtrent 600Nbd., Sognevrce- 
stens aarlige Huusleie 38Nbd., KapellanenS 60 Nbd., Organist og 
Bcelgetrceder 224 Rbd., Klokkeren 20 Nbd., Overgraveren 
53 Nbd., Undergraveren 42 Nbd., Uhrmagercn 32 Nbd., 
Orgcletö aarlige Eftcrsyn 16 Rbd., Kirkevcergen 16 Nbd. 
For tvende Kirken tilhorende Hangers Vedligeholdelse 23 Rbd. 
Ncparationer og lobende Udgifter i Gjcnnemsnit 400 Nbd., 
Ncvisorlon for Aaret 1842 60 Rbd. 4 Mk. 15 ß. Assuran- 
cen af 12000 Rbd. er indbefattct under Skatterne. Expen- 
scr 6 Nbd. 4 Mk. 5 ß.

Stiftsovrighedcn i Fyen udgjor Directionen, Sogneprce- 
sten og Borgermestcrcn og nu tillige een af Borgerreprcesen- 
tanternc Jnfpectionen.



Anden Afdeling.

Almindelig Overfigt, Taarnet, 
Jndskrifter paa -en ydre Muur.

Forste Affnit.
Almindelig Overfigt over Kirkebygnin^en.

1.
^^fterat have bcrort de vigtigste Begivenheder, som ere 

indtrufne med St. Knuds Kirke fra denö Oprindelse indtil 
vore Dage, gaae vi over til dens egentlige Beskrivelse. 
Forend vi imivlertid vende os til speciell at omtale, hvad der 
i dens Jndre tildrager sig Bcskuerens Opmcrrksomhed, ansee 
vi det passende at forudskikke en almindelig Oversigt over 
Kirke-Bygningens Grundtraek og dens enkelte 
Gjenstandes Fordeling.

Kirken ligger paa et af de hoieste Steder, omtrent midt 
i Byen;*) men Skade er det, at den er saa taet omgiven af

*) Ester cn noiagtig Opmaaling 'af Professor Bützow er KorSgadcn 
det hoieste Stcd i Odense og 12 Tommcr over St. Knuds TaarnS 
Grund; denne igjcn 36 Tommcr hcicre end sorhcnvarcndc Graabre-



40 Almindelis Oversigt

Hufe og Trceer, at man i Byen selv har Vanskelighed ved at 
finde et Sted, hvor man kan overskue denne fljonne Bygning 
L dens Heelhcd. Vel vandt Kirken i denne Henseende megct 
ved Nedrivelsen af afdode Overlcerer Broh m S Gaard, hvor- 
vcd som forhen meldt, dens ostlige Deel kom til at staae frit, 
men man kan dog endnn fra flere Sider komme den temmelig 
noer, ndcn at kunnc see den. Bedst viser Kirken stg fra det 
Syd for samme, paa den anden Side af Aaen liggende Non- 
ncbjcrg, eller et andet Sted fra denne Kant. Hvad dens 
ncermcste Omgivelser angaaer, da findes paa den sydlige Side 
Gymnaste- og Conststoricbygningen, der stoder lige op til 
Kirken, og Gymnastehaven; imod Besten og Norden omgiveS 
den af St. Knuds Kirkegaard, og imod Osten af den

dres, 45 Tom. hoicre end Slottets og 67 Tom. hoiere end Frue 
Kirkcs; Hunderup By derimod 145 Tom. hoicre end St. Knuds 
Grund. (Odense AdreSsecontoirs Efterretninger 1773 No. 22.)

*) ASsistentskirkegaarden udenfor Byens Vesterport, for hviS Anlaggclsc, 
ifolge et Document i St. Knuds KirkeS Archiv, dat. „Odense d. 13 
Sept. 1809," Haugeinspecteur Müller erholdt 1500 Rbd., blev 
indviet 1811 af Stiftsprovst Thostrup, og strax derefter Bistop 
Hansens Liig fort derud her fra Kirkcgaarden; dog blev den forst 
1818 taget i Brug af St. Knuds Sogn, da et Reglement udkom 
for Begravelserne. 1829 blev den udvidet med et Stykke, der blev 
indviet d. 11 Oct. s. A. af Stiftsprovst Paludan - Müller, 
1837 blev den atter udvidet og indviet af Stiftsprovst Ortwed ved 
et Liigs Begravelse d. 15 Juni s. A. Paa St. Knuds Airkegaard 
bliver nu ikkun sielden Rogen begravet; dog kunne SEgtefaller, HviS 
afdode Mage eller Born allerede hvile der, naar det ikke er over 20 
Aar sidcn, eller flige ALgtcfallcrö Born, som doe i umyndig Aldcr
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saakaldte Kirkehave, hvor afdode Kammerherre Benzons 
BegravclseSpladö er.

2.
St. Knuds KirkeS Grundform er en, udvendig 100 Älen lang 

og 40 Älen bred, asiang Fiirkant, som afbrydcs ved tre Ud- 
bhgninger, af hvilke Consistoriet ligger paa den spdlige, Vaa- 
benhnset og det Valkendorfste Capel paa den nordlige SLde. 
Kirken er opfort af rode Muursteen. Betragte vi forst den 
ostlige Gavl, da syneS det udenfor al Tvivl, at den er pngre, 
end den tilgramdsende Deel af Kirkebygningen; thi ei alene 
er der Forstjel paa Muurvoerket, men man kan baade indven- 
dig og udvendig tpdeligt see, at den senere er opmuret og 
ved en Muursteensforbindclse forenet med Sidemurene.

Den stjonne Idee af Bygmesteren, at lade Lpset i störe 
MaSser gjenncmstromme Kirken igjennem tvende omtrent 
18 Älen hoie Vinduer i Kirkens ostlige og vestlige Gavl, er 
nu tildeels forstyrret, idet Vinduet i den ostlige Gavl er 
halvt, og det modsvarcnde L den vestlige Ende heelt tilmuret, 
hvortil Aarsagen i det Folgende vil blive anfort. Nimeligviis 
har Kirkens Hovedindgang oprindclig vceret under det sidst- 
omtalte Vindue; men med Vished kunne vi i denne Henseende 
Intet anfore.

(hertil benregneS ikkun uconfirmerede) jordeS paa samme for den i Rcg- 
lcmcntet for Assistcntskirkegaarden af 1818 bestemte Bctaling. For 
andre af BycnS Indvaancre kan og saadan Tilladelse erholdeS, naar 
det Fiirdobbelte af ovcnnavnte Betaling crlcrggcS.
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3.
Kirkebpgningen deler sig i tre Skibe, af hvilke det midterstc 

er saa holt, at der t dets Sidemuur er anbragt en Nad Vin- 
duer ovenover SivestibeneS Tag. Af Vinducr har Kirken 
ialt 42; i Kirkens Mure, som ere af 3j Steens Tpkkclse og 
understottes af 20 udvendige Muurpiller, ere anbragte 5 
Dore, 3 paa den nordlige og 2 paa den sydlige Side; den 
ostligste af hine forer ind til Valkendorfs Capel, og den mod- 
svarende af disse til Consistoriet. At St. Knuds Kirkebpg- 
ning ikke er opfort paa ecngang, men; til tre forstjellige Tider, 
viser sig tpdeligt, naar man noiere betragter samme. Paa 
den ostlige Deel af Kirken, som rimcligviis er den crldste, er 
Muurvcrrket behandlet med storre Omhyggelighed, end paa 
den tilstodende Deel, og Muren ovenved längs under Hoved- 
gesimsen prpdet med en gjennembrudt Muursteensforziring, 
der er 17 Tommer bred. Overgangene til Kirkens tre for- 
sijcllige Afsnit antydes synlig ved tvende Revncr i Muren, 
der gaae fra Taget paa det hoie midterste Skib, over de lave 
Sideskibe, lige til Jorden paa bcgge Sider af Kirken. Disse 
Revner hidrore derfra, at Afsnittene ikke ere sammenbyggcde 
ved nogen indgribende Muurforbindclse, men de yngre Dele 
kun byggede saa taet som muligt op til de celdre, og dereftcr 
forbundne med samme ved Kalk. Det pngste Parti er Kir
kens vestlige Halvdeel, der, som forhen mcldt, fuldfortes un
der Bisiop Gisico, og saavel i Hcnseende til den techniske 
Behandling af Muurvcrrket som i Ornamentcr og Vinduernes 
Form, iscrr Lndvcndig i Kirken, kjendelig stiller sig fra den 
ostlige Deel.
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De bcthdelige Uligheder, der saaledes findes Lmellem Kir- 
kens fvrstjellige Afsnit, tyde ogsaa paa en Forandring i den 
opn'ndelige Plan, men hvorledeS denne har voeret, er vanste- 
ligt at sige. Den afbrudte Sidemuur, der er synlig saavel 
udenpaa Hoikirkens Nordfide, hvor den er udspcekket med 
Kalk, som indcnfor det nordlige Sideskibs Tag, lader formode, 
at man engang har havt isinde her at bpgge ud til Siden. 
En ufuldendt Taarntrappegang, som man cndnu oppe fra 
Hvcelvingerne secr i en af Pillerne ligeoverfor Prcedikestolen, 
leder til den Formodning, at man paa dette Sted har villet 
opfore Taarnet.

Kirkens Tag, som i de fidste 50 Aar har foraarsaget den 
betydelige Udgifter, bestaaer af Bly- og Zinkplader; Spirct 
er bedcekket med Kobber. Ifolge et Overflag fra 1790, som 
findes i St. Knuds KirkeS Archiv, er KirketagetS Lcengde fra 
den ostlige Gavl til Taarnet 84 Älen og Holden 14 Älen. 
Taget, som springcr ud fra Taarnet, er i Loengden 10 og i 
Hoiven 3 Älen. Taget udgjor til begge Sidcr 2412 Qva- 
dratalcn.

Hovcdindgangen er nu igjennem det til den nordlige Kir- 
kemuur tilbvgte Vaabenhuus, hvorpaa staacr Kong Christian 
den FjerdeS Navn, under hvem, som forhcn meldt, St. Knuds 
Kirke blev Sognckirke, og Aarstallet 1754 (begge af Jern). 
Dette Aarstal i Forbindelse med Kong Frederik den Fem- 
tcs Navnetrcek med Krone over, hvilket er udhuggct i Steen 
over Jndgangen, tyder paa, at Vaabenhuset ved den omtalte 
störe Reparation, som forctogcS med Kirken i Mivtcn af for-
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rige Aarhundrede, har veeret underkastet betydelige Foran- 
dringer.

Kirken er indvendig 93 Älen lang og 32 Älen 9 Tom. 
bred. Hvoelvingcrne hvile paa 20 Piller, hvoraf de storste 
have omtrent 2.^ AlenS Brede og Dybde. Disse Piller, ord- 
nede L tvende Nader, dele Kirken i trende Gange: den 
midterste, 14 Al. 2 Tom. bred, og den sondre og nordre 
Sidegang, som i den vestlige Ende ere 7 Al. 10 til 11 Tom. 
og i den ostlige 7 Al. 5 til 6 Tom. brede, hver med 10 Hvcelvinger, 
af hvilke de tre for den midterste Gang ere over Choret, og 
ved den anden Ende een under Taarnet, alle besatte med for- 
gpldte Stjernerpaa blaae Grund afPap, der dLkke Munrhullerne. 
Det hoie midterste Skibs Hvcelvinger ere 311 Älen, ogHvcel- 
vingerne over Sivegangene 15 At. 10 Tom. hoie. Pillerne, 
hvis Grundflade oprindelig har veeret to sig krydsende Qva- 
drater, n'gt forzirede med Glider, udbrede sig L en Hoide af 
8^ Älen til Spidsbuer, der forbinde Nabopillernc imod Ost 
og Best, men imod Nord og Spd gaae over i Hvcelvingerne 
over begge Sidegangcne. Längs op ad Hoikirkens Sidemure, 
ind imod den midterste Gang, fortscetteS Pillerne halvt op- 
hoiede fra Muren indtil den underste Rand af de overste 
Vinduer; der omfattes Gliderne af et Capitoel, hvis Form 
er forskjellig i Kirkens forsijellige Afsnit, og hvorfra Hvcrl- 
vingerneS Ribber udbrede sig. Som forhen mcldt er den 
nederste Deel af Pillerne forvansiet, saa at den oprindelige 
Form nu er ukjendelig, hvorimod en Deel Zirater i forrige 
Aarhundredes Smag ere anbragte. Det fjerde Par Piller 
fra Kirkens ostlige Ende ere meget bredere fmd de andre,



over Kirkebygningen. 4S

hvilket hidrorer fra den ovenfor omtalte Forandring i Byg- 
ningsplanen og synes at bestyrke den Formodning, at et 
Taarn stulde have staaet her. Det sidste Par Piller imod 
Besten ere ligcledes dobbelt saa tykke som de andre, og deres 
overste Deel forbunden med en Tvcermuur, hvorpaa Orgelet 
hviler; Gründen hertil vil blive omtalt, naar vi komme til at 
tale om Taarnet.

Hoikirkens Muur over Pillerne er gjennembrudt under de 
overste Vinduer ved Aabninger, der doekkes med Spidsbuer 
og gaae ind under Sidestibenes Tag. Disse Buer ere nu 
titmurede, dog er deres Profil stcerkt frcmtrcedende. Det er 
uvist om disse nogensinde have vceret aabne; i saa Fald har 
der ikke vceret een eneste Muurslade af nogen betydelig Ud- 
strcekning synlig i Kirken.

I Kirkens vestlige Ende sees hoit under Hvcelvingerne 
Orgelet, over hvis yderste ReproesentationSpiber Kong Fre- 
derik den Femtes og Dronning Juliane Marias Nav- 
netrcek, med Krone over, ere anbragte. Under Orgelet ere 
tvende Nader Pulpiturstole, og der neden under Daaben, 
hvilket kan give et Begreb om Kirkens Hoide. Paa den 
hoire Side af Alteret, i Storkirkens eller SkibetS hele Lcrngde, 
ere byggede 2 Nader Pulpiturer over hverandre imellem Pil
lerne, med Undtagelse af de tre ostligste Par. Paa den mod- 
satte Side ere kun to Buer lukkede paa denne Maade. 
Proedikestolen er anbragt paa den sjette af den sydlige Nad 
Piller; Pulpiturstole» ligeoverfor denne blev 1816 decoreret 
for Stiftets davoerende hoie Gouverneur.

Stolestaderne paa Gulvet ere byggede paa scrdvanlig
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Maade, to Nskker lange og to Ncekker körte Mandö- og 
Fruentimmerstole, i Hovcdgangen og begge Sidegangcne. 
Gulvet er belügt med Mser og Liigsteen, hvoraf, som forhen 
viist, de fleste ere uden Jndskrift. Den Dcel af Chorct, som 
er ligcfor den brcde Hovedgang, er belagt med afvexlende 
hvide og sorte Marmorfliscr.

Endclig bemerke vi endnu, at Kirken indem er heelt kal
ket. Alle Pulpiturstolene saavclsom Orgelet, Proedikestolen og 
Stolestadcrne ere malede med Hvidt og Blaat og zirede med 
forgpldte Decorationer i forrige AarhundredeS Smag, hvilke 
ikke ere anvendte paa det Smagfuldeste og noesten give Gjen- 
standene et altfor ppntcligt Udseende. Den hvide Farve alcne, 
der paSsede godt til Kirkens hele Stiil, vilde uden Tvivl have 
gjort en bedre Virkning.

Andet Afsnit.

Om Taarnet.

1.

Kirkens Taarn ikke Hörer til den opn'ndelige Kirkc- 
bygning, synes at frcmlpse af flere Omstcendigheder: det er 
opfort af et andet Slags Muursteen, end den ovrige Bpg- 
ning; der, hvor dets Muur i det Jndre er sammenfoiet med 
Hovedbvgningcns Muur, har den Cirkclbuer, mcdens i den 
ovrige Bhgniug kun Spidsbuer forckomme; endelig har
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Taarnet ingen egen Grundvold, men er saaledes anbragt 
ovenpaa Kirkebygningcn, at det har foranlediget kjendelige 
Forandringcr i denne. Oprindelig syneS Kirken imod Besten 
at have vceret stuttct med en hoi taktet Gavlmuur, hvoraf man 
endnu kan see svage Spor ude paa Muren; paa denne har 
mutigen, Lfolge enkelte Tegn inde i Taarnet, engang vsret 
anbragt en Klvkkestol. Ovcnpaa denne hoie Gavl, i umid- 
delbar Fortscettelse af den, er Taarnets vestlige Muur vpfort 
der, hvor endnu de mod Nord og Spd fremspringende Sider 
af Gavlcn og en Ncekke af Jcrnankere i Muren kjendelig 
angive Forbindelsen. Taarnets spdlige og nordlige Sidemure 
staae paa Murene af Kirkens hoie midterste Skib; men dets 
ostlige Muur hvilcr kun paa det vestligste Par af störe Piller 
inde i Kirken selv. Derfor ere ogsaa disse to Piller forstcrr- 
kedc, dccls ved tilfoiede Sidemure, der oiensynligt ikke have 
vLret paatomkte ved deres forste Opforelse; decls derved, at 
en Tvcermuur, hvorpaa nu Orgelet hviler, er opfort imellem 
dem. Heras har Folgen vLret, at det störe Vindue i Kir
kens vestlige Gavl, der i en stör Masse skulde käste Lyset 
längs ind i den midterste Gang, blev afspcerret og altsaa 
unpttigt. Maastee derfor, maastee ogsaa for at styrke den 
vestlige Gavl, der, som sagt, bcerer Taarnet, er dette Vindue 
tilmuret. Jmidlertid hidrorcr Taarnet dog uden Tvivl fra 
de katholste Lider; thi det findes paa den gamle Grundtcg- 
ning over Odense, der hcenger paa Byens Naadstue og er 
fra 1594. Imellem dette Aar og 1536 kan det neppe tam- 
kes, at saa bctydeligt et Arbeide skulde voere udfort ved Kir
ken. Det maatte da voere stect paa Klosterets Bekostning;
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men storste Delen af dettcS Jndtcrgter anvendteS i disse Aar 
paa andre Maader i det Offentligeö Tjeneste, og sidcn 1572 
blev det, som vi ovenfor have viist, ganste inddraget; men 
paa Kirken, der dengang ikke var Sognekirke, har Ncgjerin- 
gen neppe ladet mere end det uundgaacligt Fornodne an- 
vende, iscer da Klosteret blev et Lehn for Kongens Kantsler.

2.
Taarnet er, som allercde antpdct, fiirkantet med et kob- 

bertcekt Spiir, hvis Spidse stal hoeve sig 200 Fod over Grün
den. Da Kirken ligger L den störe Slette, der fra Foden af 
FpenS Hoiland stroekker sig imod Nord og Ost ud til Seen, 
har man fra dens Hoide en herlig Udsigt over det frugtbare, 
stcerkt bebyggede Landstab, kun imod Besten begrcendset af det 
hoie Land, der hoever sig op imod Vissenbjerg, for derfra at 
dale ned imod Lillebelt. Et almindeligt Oie kan fra de fire 
Aabninger i Spiret tLlle 80 Herregaardc, Kirker og Bper, 
ikke at tale om den Mangfoldighed af enkclte Gaarde og 
andre Bygninger, hvormed Egnen er som besaaet.

Om Taarnets Opforelse fortoelles et Sagn, der dog ogsaa 
forekommer ved Frue Kirke i Kjobcnhavn, og som rimeligviiS 
har ligemegen og ligelidcn historist Grund paa begge Stcder. 
Vi ville anfore. det med Justitsr. Thiel es Ord (D. Folke- 
sagn and. Udg. 1, 206): „Da man havde fuldendt Taarn- 
„bpgningen paa St. Knuds Kirke i Odense, stete det, at en 
„Tommcrsvend satte sig op imod sin Mester og paastod, at 
„vcere vel saa duelig som han. Da lagde Mesteren en Tver- 
„bjelte ud fra det Overste af Taarnet, tog en Oxe og gik
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„ud paa Bjelkens Ende og bed eet Hug fcestede han Dxen. 
„Dcrpaa gik han ind, befatende Svenden, at gaae ud og tage 
„Oxen tilbage. Men da Svenden stod yderligst paa Enden 
„af Bjclken, saae han ud over Byen og blev derved saa for- 
„foerdet, at han raabte: Mester! nu kommer Bulbro noermere! 
„Men Bulbro er en liden By udenfor Odense, og, da Meste- 
„ren horte ham stge dette, gav han til Svar: „Gud v»rre din 
„arme Sjel naadig!" og i samme Stund styrtede Svenden 
„ned fra Bjelken."

3.
Forhen fandteS paa St. Knuds Kirke 6 Spire, nemlig eet 

paa dens ostlige Ende og paa Taarnet eet Hovedspiir og^fire 
mindre i Hjornerne, hvilket kan sees paa Prospectet af Odense 
i Dansk Atlas og paa den omtalte gamle Grundtegning; men 
ved Reparationen 1783, da det nccrvcercnde enkelte Spiir blev 
byggct, borttogeS de andre, som alle vare meget brostfoeldige. 
Hvorlcenge Spiret har staaet, efterat det forste Gang var 
opsat, vides ikke; men 1694 nedfaldt der af Brostfcrldighed 
og ihjelslog en Skolediscipel. Kirken var da i detHele meget 
forfalden, hvorfor en Hovedreparation foretoges paa Bistop 
Kingos Foranstaltning. Da Spiret nu atter blev opsat, 
lagdes i den forgyldte Knap, i en paa Stangen haftet Bly- 
rulle folgende af Bistop Thomas Kingo forfattede VerS: 

„Den Tid Kong Christian den Femte lovlig ferte 
Monarchekronen, og fra Land al Ufred kierte, 
Charlotte Amalia af Hessens ferste Blöd 
Dar Dronning, hvis Natur var from og eiegod.
Da Friderich han var Monarche Printz og Herre, 
Til Arvelronen sed, hvis Hjerte Gud regiere,

(4)
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Printz Christian, Printz Carl, Printz Wilhelm Brodrc tre, 
I Live vare da, som Glade var at see.
Sophia Hedevig, Printzesse, Dydenö Krone
Del vcrrd at sidde paa en Kongelige Throne;

Hun ogsaa da var qvcrg; Gud giere hende stör, 
Og det Monarche HuuS alt fuld as evig Flor.

Det Aar blev denne Spiir paa sin blyrunbet Kappe 
Forbedret her og der, jeg blandt de andre Knappe, 

Som Helt og Hovedmand af nye blev pyntet ud, 
Og stobt til Herrens HuuS, som kaldeS af St. Knud.

I stolte Binde, som mig true vil og stode,
I foele Tordenstrald, som mig med Jld ter Hede

Guds eget Die stal nok vise eder af,
Saa jeg opkneisende stal holde mig saa brav, 

At medenS HerrenS Rost i Kirken op stal stemme 
Leg KongenS Navn udi mit Kobberbug stal gjemme,

Men falber jeg engang, da reifer mig igjen, 
For KongeS Skyld, som var Guds Huuses Den."

Paa den anden Side:
„Hans Erellcnce Konf. Geheimeraad og Riddcr, Hr. Diderich Schult 
til Christiansdal og Findstrup,

Sliftsbefalingsmand i Fyen.

Dr. Thomas Kingo, Bistop over FyenS Stift.

Mag. Ludvig Stoud, Domprovst og Sogneprast her til St. KnudS 
Kirke.

Professorerne paa Gymnasium vare:
(foruden Mag. NielS HalS, som Emeritus.)

Mag. Knud Landorph, S. S. Theol. Dinxv. Hebr. Professor. 
Mag. EliaS Naur, Vr. I^inxv. Professor.
Mag. Thomas Brodorus Bircherod, Lloqvenk. Professor og til- 

lige Neetoi' Sckol.
Lauritz Lujah, pkilasop. og Professor.

Sogneprasterne her i Byen vare 
Mag. MadS Hviid til St. Hans Kirke.
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Mag. Friderich Christian van Haven til vor Frue Kirke. 
Hr. Lauritz Knudsen til HoSpitalet.
Hr. Mads Rostodi Medtjener i Ordet her til St. Knuds Kirke.

Magistr. samme Tid var:
Peder Blanchenborg og Jens Christensen, Borgermester. 
NielS Mule, NielS Gorm og Jacob Möller, Raadmand. 
Og Claus Nissen, Borger og HandelSmand i Odense var Kirkevarge."

4.
Saaledes stod nu da attcr St. Knuds Kirke med sit 

skjonne Spur, en Prydelse for Odense By, indtil det i Slut- 
ningcn af forrige Aarhundrede var saa medtaget af TidenS 
altfortcercnde Tand, at det truede med at synke i GruuS. 
Den störe Hovedreparation i Kirken fra 1750 til 57, og andre 
senere Neperationer havde ikke alene aldeles udtomt Kirkens 
Midler, men ogsaa foroget dens Gjeld betydeligt; den sav- 
ncde derfor nu Midler til at istandsoette det faldefcerdige 
Spür. Da kom, som meldt, et oedelt ZEgtepar, Hr. Kjob
mand Peter Eilschou og Hustru, den bctrcrngte Kirke tit 
Hjoelp. Forst skjomkede Eilschou 6000 Ndl. til et nyt Spiir, 
og Hans Hustru Anna M. Becker forogede endnu senere 
denne betydelige Gave med 2000 Ndl., for at det nye Spiir 
künde blive dcekket med Kobber. Formodentlig har hun senere 
endnu offret 2000 Ndl. til samme Oiemed, thi paa den sorte 
Marmortavle over Daaben inde i Kirken, hvor denne Familics 
Gaver til Kirken og andre offentligc Stiftelser opregncs, 
staacr: „10,000 Rd. til Kirkens Taarn og Spiir at nedbryde 
og opbygge."

Den 1ste Decbr. 1783 begyndte man nu at nedbryde 
Kirkens Hovedspiir tilligemed de 4 Hjorncspire og Spiret 

(4^)
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paa Kirkens ostlige Ende, og ved Guds milde Besthrelse lob 
dette farefulde Foretagende lykkeligt af, uden at Nogen kom 
til Skade. Det bestemtes nu, at Kirken for Fremtiden kun 
skulde have eet Spiir, og at den i det ostlige Spiir forhen 
hängende Eetklokke, der blev ringet fra Choret, stulde henflyt- 
tes til Kirkens störe Taarn. Efter omtrent to Aars Forlob 
var man kommen saa vidt med det nye SpiirS Bpgning, at 
man den 8de Novbr. 1785 künde opsEtte den npe meget 
smukke, kostbare og oegteforghldte Floistang. Ligesom 1694 
blev ogsaa denne Gang i Kuglen indlagt folgende, af Bistop 
Ramus forfattede, Vers:

„Af trende KongerS Gunst isar jeg soger TEre, 
En KongeS störe Navn blev givet mig at bare;

Blandt Sognekirkers Tal en Konge satte mig, 
Du Fjerde Christian! jeg sigter hen til Dig; 

Jeg maatte agtes som ustjonsom, naar jeg glemte 
Den mildeste Regent, Kong Friderich den Femte, 

Han viiste Dig, at Han for mig bekymret var, 
Ham takker jeg for den udvortes Pyrit, jeg har.

Da jeg var frygtsom for, det DanheldS Stod at friste, 
Det Spiir, jeg loenge bar til Prydelse, at miste,

Gud vakte op en Mand, af Gud og mig en Vcn, 
Som lod mig tage ned og reise op igjen.

Opreist jeg staaer: Gud, lad mig staae til stldig Alder!
For hver jeg viser mig, og dem til Vidne kalder,

At de kan see paa mig, som MandenS Godhed nod, 
At Kierlighed er ei endnu hoS os uddod.

Lad KongenS ganste HuuS, o Gud, med Land og Riger 
Af dig velsignes! lad hver Bon, som her opstiger,

Med saadan Andagt stee, at den til Himlen naaer 
Og aldrig ubonhort fra Himmelthronen gaaer!
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Lad mig ei savne dem, som ved bin Larbom Llive 
Og dit det fände Ord til Sjalefode give!

Lad og den Dyrkelse, som her stal givcs Dig, 
I Troe, og AandenS Kraft usminket vife sig, 

Hvad Kingo onsite Dig, da han til ALreminde 
Om din Forbedring strev, det see vi nu at finde

Sin Fylde. Herved jeg, Hans femte Eftermand 
Gjer lige Dnste og Formanings Ord, som han."

Odense d. 8 Novbr. 1785.
Jacob Raums.

Paa den anden Side:
„Samme Aar var: Hans Exellence, Geheime-Konferentzraab og Ridder, - 

Hr. Henrich Bille, Stiftsbefalingsmand i Fyen. Hr. Jacob Ra- 
mus, Bistop over Fyens Stift. I)i-. Lauritz Ancher, Domprovst og 
Sogneprcrst til St. KnudS Kirke. Professorerne ved Gpmnasie vare: 
Mag. Christian Gothold Seidlitz, 8. 8. Hiool. ck 
Volvo. Le Hedr. krokessor. Hr. Ole Nicolai Bützow, Mutkes. 
krokes3or. Mag. Johan Henrik Tauber, Llo^uent. krofe88or 
og tillige Reotoo 8ekolse. Mag. HanS Sibbern, Lloquent. kro- 
kessoo og tillige vonreotor 8okolkv. Sogneprasterne her i Bpen vare: 
Hr. Henrik Michael Achen til St. Hans Kirke. Hr. Christian 
Seidelin til Frue Kirke. Mag. HanS Jörgen Gottschalk til 
Hospitalet. De residerende Kapellaner her i Byen vare: Hr. Tobias 
Chr. Wirth til St. Knuds Kirke. Hr. Christian Grüner til St. 
HanS Kirke. Hr. LarS Christian Dan til Frue Kirke. Som con- 
ftitueret Magistrat: Hr. Landsdommer Lauritz Martin Bendz. Hr. 
LandvoesenScommissair HanS Dreyer. Og HanS Riissing, Borger 
og Handelsmand her i Odense, var KirkenS Vcerge."

5.
Til Taarnet ere tvende Opgange fra Kirtegaarden igjen- 

nem Kirkens vestlige Gablmuur. I det er et Slaguhr, som 
har Visere ud til 3 Sider. Forhen viste det ogsaa paa en
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Skive inde i Kirken, som endnu secs over Pulpiturstolene 
under Orgelet; men, da Lynilden d. 31 Aug. 1806 flog ned 
i Taarnet, hvorved et Par Hjul i Uhret bleve bcskadigede, 
hvilke dog strax istandsattes igjen, blev Meddelelsesmidlct fra 
Taarnuhret saavcl til bemeldte Skive nede L Kirken som til 
to Klokkcr bagved under Orgelet, som flöge tilligemed Taarn
uhret, forstyrret og er siden efter ikke bleven istandsat igjen. 
Jmidlertid bevirkede dog denne Begivenhed, der ved Forsynets 
Varetcegt ikke gjorde den skjonne Kirke megen Skade,*) at 
man blev opmcerksom paa den Fare, hvorfor den i denne 
Henseende var udsat, og man befluttede derfor at forspne 
Kirken med en Lynafleder, hvilket ogsaa i Aarct 1807, ved 
frivillige Bidrag af Odense Borgere, blev ivcerksat.

6.
Endvidere findes i Taarnet 5 Klokker:

1) To-Klokken, hvorpaa staaer:
„Vloris, Veo in Lxcel8ls 1730. Dorgermester Andreas v. 
Bergen, Raadmcrnd HanS Povelsen, J-rgen Hahn, 
Christian Ulrich BleS have ladet denne Klokke siebe ved Hen
ri ch T e S se n udi Kjobenhavn Aar 1728."

2) Ti- eller Frueklokken med folgende Paaflrift:
„Denne Klocke hafver JenSMoensen oc Fri ederick Ammon- 
back, Kirckevcerge til St. Knud ladet omstefve Aar 1622."

3) Stormklokken, hvorpaa lceses:
„Hellig Trcfoldigheds Klocke hedder jeg, Jens Hansen i Soe-v 
stodte mig. Saa siebte han mig i Jesu Navn til en Storm-Klockc.

*) Jfolge et Document i KirkenS Archiv blev den taxeret for 207 Rdl.
5 Mk. 13 ß.
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Othense Bye til TEre oc saa stofde Hand mig i Jesu Nafn Ao. 
moxevn.

6. S. 0. Mcstcr Jacob M. (Jacob Madsen Deile) Bisp i 
Fyn.

4) Tolv- eller Lccticklokkcn, sormodentlig kaldet saaledes, fordi 
dermed ringcdeS til og fra Skole.

5) Eet-Klokken, som for hamgte i det nu nedbrudte Taarn 
paa Kirkens ostlige Ende, og ringedes nede fra Chorct.

Den sidste Reparation ved Taarnet fandt Sted 1834, da 
den overste Deel af samme imod Sonden blev udhugget og 
nye Stecn indsatte, samt Spirets Kobbertag udbedret.

Tredie Afsnit.
Indskrifter uden paa Kirken.

Kirkemuren ere udvendig anbragte 4 Monumenter, nem- 
lig 2 paa den sydlige, 1 paa den vestlige og 1 paa den 
nordlige Side. Ncermest imod Consistoriebygningen er i den 
sydlige Kirkemuur anbragt et Monument over Familien Riis- 
sing, og Pladsen ncdenunder, hvor deres jordiste Levm'nger 
hvile, er indhegnet med et Jernroekvcerk. Paa Monumentet 
lsseS:
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„Hvilested 

f°r

Peter Kryssing RiiSsing,
KrigSraad og OverkrigScommiSsair, 

fodt dcn 18 Apr. 1773, dod den 29 Sept. 1829."

For dette Gravsteds beständige Vedligeholdelse er skjoenkct 
til St. Knuds Kirke en Capital af 450 Nbd. r. S.

„Hans Niissing, Handclsmand i Odense, 

fodt 1730, dod 1801, og

Maren Kryssing, Hans Hustru, 

fodt 1740, dod 1610.

Haand i Haand vi vandred gjennem Livct; 
Skjonsomt vi modtoge hvad os givet 
Blev af Ham, der sender Gaver ned; 
Og naar Torne modte vore Fjed, 
Uden Knur, vi deelte tunge Byrde, 
Stolcnde paa ham den gode Hprde, 
Der med Diisdom styrer alt, og seer, 
At man lutres selv ved Lidelser — 
Nu i rolig Havn vi trygge hvile 
Og, forklarcde, til Jorden smile."

KjobmandHansRiissing, som eiede de tvendeGaarde 
paa Odense Overgade, der nu tilhore Hr. Viinhandler I e n- 
sen, var lcenge Voerge for St. Knuds Kirke. Sonnen, 
Peter Kryssing Niissing blev Candidat i Theologien 
d. 25 Oct. 1793; men, da han efter stne Forceldres Dod kom 
i Bestddclse af en betydelig Formue, attraaede han ingen 
offcntlig Ansa-'ttclse. Esterat han under Krigen i nogen Tid
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havde vceret Kpstbefalingsmand, kom han til at reise uden- 
lands med de to oeldste Sonner af Hs. Excel. Hr. Grev 
Ville Brahe til Hvedholm. Ester stn Hjemkomst fta denne 
Neise opholdt han sig fornemmelig i Faaborg, hvor han isoer 
stod i ncer Forbindelse med den Plougske Familie. Han 
anvendte en Deel af stn Formue til Stiftclsen af et Legat, 
som benoevnes „det Kryssing Riis sing sie Legatum," 
hvis Nenter flulle deles lige mellcm to vcrrdige Enker og to 
Jomfruer her L Fyen.

Lidt vestligcre sces paa samme Muur et andet Monu
ment, hvorpaa lcrses:

„Her hviler

Generalmajor Jörgen Christian Brunn,
fedt d. 5 Aug. 1727, dod d. 31 Mai 1799."

2.
Lige under Taarnet er i den vestlige Kirkemuur, paa det 

Sted, hvor maastee engang Hovedindgangen til Kirken har 
vcrret, af St. Knuds Kirkes Forsvar 1787 opreist et Mar
mor-Monument, bag et flettet Gittervcrrk af Staaltraad, over 
Kjobmand Eilschou og Hustru, til en taknemmelig Erindring 
om de betydelige Gaver, som disse offrede til Gjenop- 
bpggelsen af Kirkens Spur. Overst paa Monumentet vises 
Forspnets Die i en hvid Triangel, omgivet med en forgyldt 
Glorie. Under samme en ALrekrands, gjennemstukken af tvende 
Palmcgrene, og ved hver Side en aflang Vase. Paa Monu
mentet er folgende Jndstrist:
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„ALre, Hader og Fred 
stal vare over Hver, som gjor det Gode. Rom. 2, 10.

sDet opfpldtes i Tiden 
og det opfyldeS nu i en salig Evighcd 

paa
Veladle Hr. Peter Eilfchow, 

HandelenS LyS og ALre her i Odense, 
som ved sin redelige Klogsta- vandt sjeldne Midler; 

men agtede Riigdom for Intet mod Guds ALre og et godt Ravn, 
laante Herren villig af sin Riigdom 

og 
da alt HjalpenS Haab var ude for dette Taarn 

stjankede det i detö Nod 6000 Rdl. til et npt Spiir 
Aar 1783 d. 9 October.

Det vil og ftadfastcS i Tid og Evighcd 
paa hanS efterladte Enke

Veladle Madame Anna Maria Becker,
KjonnetS Ziir og Prydelse, 

hvis TLdelmodighed stjankede endnu 2000 Rdl. 
d. 1 April 1784 

til at dakke Spiret med Kobber 
og desbedre befaste Taarnet mod Fremtiden."

3.
Paa den nordlige Kirkemuur findes kun eet Monument, 

hvorpaa lases:
„Her hviler 

vp. Lorenz Ancher, 
Professor Theologia og Stiftsprovst; 

begavet med et adelt Hjerte, en opklaret Forstand 
og en grundig Lardom 

pradikcde han som Sogneprast ved denne Kirke 
i 22 Aar 

ChristendommenS rene Lare med denS fände Aand;
var fodt d. 4 Oct. 1746, dode d. 7 Juni 1798."
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Dr. Ancher var fodt L Kjobenhavn, hvor Hans Fader, 
den ved sine Jndsigter i den danste Lovkyndighcd, og sine 
Fortjencster af sit Fodeland Bornholm, noksom bekjendte 
Confercntsraad Peder Kofod Ancher, var Professor 
Juris ved Universitetet. Esterat have taget Embedsexamcn 
1766, blev Lorenz Ancher DecanuS ved Commum'tctet, 
reiste Aaret efter til Göttingen, tog Magistergraden ved Uni
versitetet der 1770, og blev sammesteds ansat som Repetent i 
det theologisie Fakultct med 150 Nd. Lon, samt Loste om 
Befordring i Fremtidcn; men, da Hans Helbred svoekkcdcS, og 
Hans Forceldre onskede Hans Hjemkomst til Fcrdrenelandet: 
saa kom han 1772 tilbage til Kjobenhavn, og blev der Aaret 
efter Professor Theologie ordinarius ved Universitetet. 1774 
tog han Doktorgraden i Theologien og blev Aaret efter 
Stiftsprovst og Sogneproest ved St. Knuds Kirke i Odense. 
Han var gift med en Datier af JustitSraad F. Wodroff, 
Ursula Elisabeth Wodrof (hendes Moders jordiske 
Lcvninger hvile" L den störe aabne Begravelse under Choret, 
hvilket vi siden komme til at omtale) og efterlod sig 3 Born.

Endnu findes udenpaa Kirkemuren, tat ovenover den 
nederste Ncrkke Vinduer, en gammcl Jndstrift med Munke- 
bogstaver, der lcenge har vceret Gjenstand for flere Forsteres 
Undersogelse. Vi meddcle om denne en Afhandling, der vcl- 
villigcn er blcven os stjamket af Forfattercn.
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Om Aiskop Gistcos Indfltrift paa <Kt. Knuds 
Kirkes Mnnr;

af
C. Paludan-Müller.

iM/ndskn'sten paa St. Knuds Kirkes Muur har siden Pon- 
toppidans Tid voeret Gjenstand for flere Fortolkningsforsog. 
Denne flittige Samler omtaler den i Marmoia danlea (S. 
224), men som uloeselig og uforstaaelig, — en Dom, der 
maatte -esthrkeS baade ved de faa meningSlose Ord, han 
anfsrer som Udbhttet af Undersogelscn, og derved, at han vil 
have fundet Runer blandt Bogstaverne. Den Forste, som 
med Held forsogte at lcese Jndstriften, var Landsdommcr A. 
v. Bergen, som L Anledm'ng af den störe Reparation, der 
i Kong Frederik d. 5teS Tid gav Kirken dens nuvarrende 
Udseende, omhyggelig undersogte den og foranstaltede den 
malet paa en Loinefaldende Maade. I Aaret 1757 lcestes 
den atter af Mag. C. H. Biering, Proest til Aastrup paa 
Falster; men det var dog forst 1789 at den publiceredes L 
Blochs ogNceraaes fyenste Geistligheds Historie (S.583), 
uden at vi vide, om den der meddeelte Lcesemaade er den 
samme som v. Bergens, eller fra hvem den i andet Fald 
hidrorer. Nagtet den bragte et meget heldigere Resultat, end 
man efter Pontoppidans trosteslose Beretning stulde have 
ventet, havde den dog endnu nogle uforstaaclige eller tvivl- 
somme Steder, hvorfor man dengang endnu ei vovede noget 
Fortolkningsforsog. Forst den omtalteMag. Biering, foran- 
lediget ved Jndstriftens Meddelelse i den fyenste Geistligheds
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Historie, ssgte at bringe Sammenhcrng og Mening i den. 
Han gav i det kjobenhavnste Ugeblad Kritik og Antikritik 
(for 1790, S. 658) forst kritiste Bemoerkninger ved Bl ochs 
Larsning, i hvillen han paaviste flere Feil, og rcttede derpaa 
enkelte vanstelige Steder ved Gisning; paa denne saaledes 
ved Autopst og Conjectur construerede Lcesemaade grundede 
han en Oversoettelse, som fra den Tid har gjoeldt for rigtig 
og vel ogsaa for storste Delcn er det, om ikke, som det Fol
gende vil vise, i Et og Alt. Navnlig gjor Bier ing ved 
Gisning det Sted i Jndskriften forstaaelig, hvorpaa dens 
hele Sammenhamg beroer. Netop dette Steds Uforstaae- 
lighed var uden Tvivl Hovedgrunden til, at man i den fpenske 
Geistligheds Historie ikke vovede sig til noget Fortolknings- 
forsog. Nperup meddeelte senere i Skildring af Tilst. i 
Danmark og Norge 4de B. S. 267 et Udtog afBierings 
Beretning, men saaledes, at man derefter maa antage, at 
Biering har givet sin Lcesemaade ligefrem som funden ved 
Autopst, uden at det sees, at, han udtrykkelig erklcerer den 
tildeels gründet paa Gisning; men man feiler neppe ved at 
antage, at Bierings Lcesning forst gjennem Nperup er gaaet 
over i Publicum og anseet for den rette; saaledes kan det 
ikke undre os, at man ved senere Opmaling af Jndskriften, i 
Anledning af Bpgningens Reparation, har ladet stg lede af 
den, forsaavidt man overhovedet har bekymret stg om at resti- 
tuere Jndskriften rigtigen; thi det er neppe tvivlsomt, at dette 
Arbeide flere Gange ligefrem har vcrret overladt Haandvcrrks- 
folkenes Godtbefindende. I Aaret 1811 undersogte Etats- 
raad Vedel-Simonsen atter Jndskriften og fandt da ved



6L Indjkrifter uden paa Kirken.

omhyggelig Sammenligning flere Feil i den bieringfle Loese- 
maade; men da de fleste og betydeligste Vilkaarligheder i denne 
ikke kunne bemcrrkes paa anden Maade, end ved at stige op 
til selbe Bogstaverne og der med Haand og Oie umiddelbart 
bcfole dem og besee dem i NLrmeste Noerhcd, maatte dog 
denne lcrrde Granfler, nagtet de Berigtigelscr, man har 
ham at takke sor, i det Hele blive staaende ved Bierings 
Forklaring, navnlig ved den af ham antagne Forbindelse 
imellem Jndflriftens Slutning paa Kirkens nordlige og denö 
Begyndelse paa den sydlige Muur, — en Forbindelse, der 
netop udgjor Hovedknudcn. Ester Opfordring af H. M. 
Kon gen, dengang Gouverneur L Fyen og Prceses for Fyens 
Stifts literoere Selskab, foretog Forfatteren af disse Linier i 
Aaret 1839 en ny Undersogelse af Jndflriften, hvis Nesulta- 
ter ere en Deel afvigendc fra den hidtil gjcldcnde Mening. 
De ere i Hovedsagen indrykkede i Vedel-SimonscnS 
Bidrag til Odense ByeS Historie, 2H. S. 4; men, da denne 
Forfatter har reist vigtige Tvivl imod dem, og da Sagen 
saaledes endnu ikke kan ansees for tilendebragt, har jeg attcr 
L Sommer anvendt en Dag (d. 27 Juli 1842) paa en ny 
Undersogelse saavel for at constatere Jndflriftens Tilstand, 
som for om muligt at bringe det til en cndelig Afgjorelse, 
hvilke Dele af den der endnu kunne lcescs, og hvorledcs de 
rettest maae fortolkes. Paa en Brandstige, som jeg lod 
flytte Skridt for Skridt, gjenncmgik jeg da Jndflriften i den 
nmiddelbareste Ncrrhed, Bogstav for Bogstav, saa at ethvert 
i mindste Maade tvivlsomt Sted, enhver Befladigclse o. s. v. 
blev noiagtig undersogt med Haand og Die. Det er Udbyttet
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af denne Undersogelse tilligemed de Bcmcerkninger, den har 
soranlediget mig til at anstille, der her foreloeggeS Publikum; 
og naar man ved enkelteBogstaver vil finde ubetydelige Afvi- 
gelser fra min tidligere Undersogelse og et Par dengang ubc- 
mcerkede Omstcrndigheder, da hidrorcr dette Sidste derfra, at 
min Opman-ksomhed forste Gang iscer var henvendt paa de 
tvivlsomme Stcder, det Forste derimod fra Forandringer, 
der ere foregaaede med Jndstriften ved Tidens og Veirligcts 
Jndvirkning imellem min forste og sivste Undersogelse, saaledes 
som det nsrmere vil vise sig L det Efterfolgende: en Erfa- 
ring, der bidrager i det Mindste en Deel til at forklare de 
forstjellige Fortolkeres Uovereensstemmelser.

Jndsiriftens Bogstaver ere hvide Paa fort Grund og 
anbragte tat under Tagsijceget paa begge Kirkens lavere Side- 
siibe saaledes, at Udgangspunktet er omtrent midt paa den 
nordlige Muur der, hvor saavcl pdre som indre Kjendetegn 
vise, at et nyt Afsnit af den hele Kirkebpgning begpnder. 
St. Knuds Kirke bestaaer nemlig kjendeligen af tre Afdelin- 
ger, as hvilke den vestlige, storre Deel upaatvivleligt er den 
pngste. Ene paa denne Deel staacr Jndsiriften, der da vist- 
nok ene vedkommer den, ikke den hele Bygm'ng. Fra Ud
gangspunktet paa Nordsiden strcekker den sig i een Linie i vest- 
lig Retning, paa et Sted afbrudt ved det mod Nord frem- 
springende Vaabenhuses Tag, indtil omtrent 12 Skridt fra 
den vestlige Gavlmuur. Paa Sydsiden begynder den tcet Ost 
for den vestlige udvendige Muurpille, der stoder op til Gav- 
len, altsaa meget ncrrmere ved denne end der, hvor den paa 
Nordsiden ender; den gaaer da i ostlig Netning til det Afsnit



64 Indstrrifter uden paa Kirken.

af Bygningcn, der svarer til Udgangspunktet paa Nordsiden, 
og har her to ulige lange Linier. Jnden jeg gaaer over til 
dens Enkeltheder, vil det voere rigtigst at hidsüette den saaledes 
som den nu staaer paa Muren:

Den nordlige Muur:
^«06 0kII8 LRLXir ?NVXLX8I8 6I8I60 PNL8K8 8?Ml'ri58 
^I.L.LXI'r X0X 8V6VL8II0 VL8L8 vr' 8^^^^^ 
(Vaabenhuset) Lrvk YV

Paa den sydlige Muur:
IM (^06??) HLXLKir 0»00 0W0 00X^'r^XlI8 
Lkir M6 0kv8 ^^0 kk0?N^V8 
cL88^xiL II8VL er vox^
vieri^ xox ?Lx^8 kLoe^ri vLeer
^noi.L«L p^rir^ri vni8'rnrri8 i.inLirx'r
«08^18178 ^xx I^I^LX' VL0IL8 rttiei:x Lr Iixris8l 
L8I VOMIXI ^?8l78 VVAI knoeriir^mi' IX I78H8' n^xo 

riLRI NLQIVVIL X0EX N^VLKI^

De enkelte Bogstaver ere, eller have engang voeret, for- 
dybede i brcendte Leersliser, af hvilke de paa Nordsiden ere 
10.1 Tom. lange, noesten 9 Tom. brcde og, saavidt det paa 
et enkelt bestadiget Sted lod sig undersogc, ikke under 2 Tom. 
tpkke. Det er altsaa en Hovedfeil, der viser, at Biering 
ikke har undersogt Jndsiriften med tilfredsstillcnde Noiagtighed, 
at han gjor Bogftaverne ophoiede: en Mangel paa Noi
agtighed, der ogsaa fremlyser deraf, at han bcbreider Steen- 
huggeren Ukpndighed; thi ikke denne, men Teglbramdcren 
har her havt Arbeide. Enhver Flise har paa denne nordlige 
Muur kun eet Bogstav. Paa den sydlige Muur, der vendcr 
ind imod det forrige St. Knuds Kloster, og som i det Hele 
kjendelig er behandlet med mindrc Ziirlighed og Omhygge- 
lighed, end den nordlige, ere Fliserne og Bogftaverne mindre,
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hine nemlig kun 7 Tom. lange; men ogsaa her ere Bogsta- 
verne fordpbede i Mserne. Der er anvendt mindre Flid paa 
at variere deres Form, end paa den nordlige Muur. Paa 
cnkelte Undtagelscr ncer, som siden ncermere skulle omtales, 
staae her to Bogstaver sammen paa e. 11 z Tom. brede Fliser. 
Dersom alle de oprindclige Fliser og Bogstaver vare bevarede, 
vilde Jndflriften sandsynligviis ingen andre Vanfleligheder 
frembpde end dem, Sproget i Middelalderens leoninfle Vers 
medforer; men dette er ingenlunde Tilfcrldet. Endeel af 
Mserne og Bogstaverne ere endnu hele og ubefladigede; andre 
have derimod lidt mere eller mindre, iscer, som det paa enkelte 
Stedcr er kjcndeligt, derved, at Fugtighed og Solvarme have 
losnet FliserneS pdre Dele, saa at disse ere affaldne i Brud- 
stpkker og derved nivellercde med Bunden af de fordybede 
Bogstaver, som saaledes ere blevne ukjendelige: en Odelceg- 
gelse, som endnu bestandigt fortscrtteS; andre Fliser ere enten 
ganfle sorsvundne og deres Plads heelt udfpldt med Kalk, 
eller saa stcrrkt lcrderede, at Hullerne ere udspcrkkede, i hvilket 
Tilfcelde Vogstavet kun er malet, ikke fordpbet. Paa et Par 
Steder er det kjendeligt, at Flisen har vsret sonderbrudt, 
men Fragmenterne ere omhyggeligen indsatte paa behorigt 
Sted. Det Sporgsmaal paatroenger sig da strax, om ikke 
maaflee nogle Bogstaver ere ganfle sorsvundne, og om ogsaa 
de -lot malede Bogstaver virkclig give oS et tro Billede af 
de oprindelige, de fordybede? Forelobig kan dette sormeentligcn 
besvares saaledes, at enkelte Nestaurationer vistnok ere fore- 
tagne med Omhu og Respect for det Oprindelige, men at 
dette ikke altid har voeret Tilfoeldet, formodentlig fordi hver- 

lö)
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ken Besthrelsen eller Haandvcerkerne til alle Tider have havt 
Agtelse og Interesse for en dem uforstaaelig Jndsirift. 
Upaatvivleligt have ogsaa forudfattede Meninger om dens 
Jndhold havt nogen Jndflpdclse paa dens Opmaling; og det 
maa da erkjendes, at om ogsaa nogle af de malede Bogsta- 
ver ere troe NeprLsentanter af deres oegte Forgoengere, have 
vi ingen Sikkerhed for, at dette forholder stg saaledes med 
dem alle. Ligheden af de malede, de restaurerede, og de for- 
dpbede, de oprindelige BogstaverS Form beviser endnu ikke L 
og for sig hines Nigtighed z thi havde man forst fattet Tan
ken om, at dette eller Hunt Bogstav maatte staae der, og 
Fragmenterne af det oprindelige Bogstav ikke längere künde 
tjene til Veiledning, var det let, at hente Former fra de an
dre sikkre Dele af Jndsiriften.

Fatte vi de enkelte Bogstaver noermere i Die, da 
vil det befindes, at der ingen Grund er til at tvivle om de 
85 forste, eller om alle dem paa den nordlige Muur. Vel 
ere No. 7 (8), 8 (L), 10 (L), 16 (V), 17 (X), 26 
(I), 33 (L), 34 (8) og 66 (v) bestadigede; men der 
staaer dog tilstroekkeligt tilbage af de oprindelige Bogstaver 
til at erkjende med Sikkerhed, at det Manglende er rigtigt 
suppleret ved Maling. No. 51 (II), 54 (X) og 56 (X) 
ere rigtignok blot malede, og et lille Hjorne af det oprinde
lige Bogstav, som endnu er tilbage ved No. 54, viser, at 
man ikke aldcles noiagtigt har respecteret det oprindelige Bog- 
stavs Form; men naar man bemcerker den Omhu, hvormed 
Fragmenterne af den sonderbrudte Flise til No. 53 ere 
samtede og indsatte paa rette Sted, faacr man Tillid til
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Restaurationen, og denne bestyrkes derved, at saavel Hensyn 
til Pladsen, som til Sammenhoengen og Versemaalet gjor det 
uantageligt, at der nogensinde have staaet andre Bogstaver 
paa diese Steder. Ikke saa sikkre ere Bogftaverne paa den 
sydlige Muur. Her ere No. 1 (L), 2 M), 3 (AI), 4 
(0?), 5 (en monströs Figur, der muligen engang har voeret 
et 0 eller 6 eller X), 20 (her ere dog svage, usikkre Spor 
af det opn'ndelige Bogstav tilbage, og synes at henhore til 
et 6), 21 (X), 22 (II), 23 (v), 36 (I), 37 (V), 41 
(0), 42 (p), 43 (II), 44 (8), 45 (^), 49 (k), 51 (p), 
54 (II), 55 (8), 90 (K), 91 (v), 92 (^), 251 (II), 
252 (8), 269 (k), 270 (L), 271 (I.) blot malede paa 
de med Kalk udspoekkede Fliser, eller heelt udfyldte Flisesteder. 
De ovrige ere de opn'ndelige, fordybede Bogstaver, der ere 
ganste sikkre, endstjondt No. 28 (1), 29 (II), 65 (6), 69 
(0), 89 (v), 100 (0), 141 (4), 142 (v), 145 (L), 146 
(H), 207 (L), 214 (X), 225 (0), 228 (X), 229 (I), 
230 (I.), 231 (^) ere bestadigede, men ikke nok til at gjore 
dem tvivlsomme. No. 220 mangler nu ganste. At i det 
Mindste ikke alle Restaurationer ere udforte med Omhu og 
Kyndighed, sees allerede deraf, at der efter No. 196 og 202 
staae Abbreviationstegn fordybede i Fliserne, men som nu 
ere overmalede med samme sorte Farve som Fliserne selv, 
det sidste tillige tilspcekket, saa at de alene kunne bemcerkes, 
naar man staaer dem ganste ncer. Denne Forvanstning er 
oeldre end Aaret 1811, thi da bemoerkcde Etatsraad Vedel- 
Simonsen ikke disse Abbreviationstegn, og künde fra sit 
Standpunkt ikke bemerke dem, hvorfor han ogsaa corrigerer 

(b*)
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den oeldre Lcesemaade ^nnus willenus til ^nn willen, 
hvilket Enhver, der lceser Jndskriften ncde fra Pladsen, maa 
antage for den rette Lcesemaade (Bidrag til Odense Hist. 1, 
192).

Sporge vi om Bogstavernes og Ordenes Forbindelse, 
bemcerke vi forst, at Bogstaverne ikke ere grupperede efter de 
Ord, hvortil de höre, og at alle Jnterpunctionstegn mangle. 
Jmidlertid savne vi dog ikke enhver Veilcdning ved Lcesnin- 
gen, da de enkelte Vers ere adskilte ved en smal Flise uden 
Bogstav, der i Aaret 1811 var rod (Vedel Simonsen Odense 
1, Pag. 191), men nu er fort og altsaa kun seet ganske ncrr 
ved kan fljelnes fra de ovrige Fliser, hvilken Forandring kan 
tjene til Beviis paa, at man har miskjendt denne FliseS 
Vigtighed som Skilletegn. Hertil kommer, at det i Jndskrif
ten brugte leoninske Versemaal, der, naar det er correct, 
som det her rigtignok ikke overalt er, har Niim i hvert Ver
ses Midte og Ende, ogsaa paa flere Steder giver nogen 
Veiledning til at udfylde det Manglende ved Gisning eller 
til at bedomme, hvorvidt Jndflriften kan antageS for hccl 
eller ei.

Paa to Steder er det isoer tvivlsomt, hvorledcs Bogsta
verne skulle forbindes, og paa Oplosning af diese Tvivl be- 
roer det, om Jndflriften maa erkjendes for nu kun at bestaae 
af Fragmenter. Forst maa der nemlig sporges, hvorlcdes den 
ved Vaabenhusets Tag afbrudte Jndstrift paa den nordlige 
Muur bor forbindes? Derncest, om Ordene paa samme Muur 
umiddclbart hwnge sammen med dem paa den spdlige? Enten 
maa man antage, at det 79 Bogstav, Ost for Vaabenhusets
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Tag, ligefrem bor forbindeS med det 80, Best for det, altsaa 
at Intet mangler, eller at Noget her er udfaldet, som kun 
ved Giöning kan supplereS. I forste Tilfallde maae Bog- 
staverne strax fra Jndstristens Anbringelse paa Muren have 
vceret adstilte der, hvor Vaabenhuscts Tag nu er: — en 
Forudscrtning, som ikke gjendrives ved at henvise til denne 
BygningS unge Alder, der ikke roekker hoiere op, end til Kong 
Christian den 4des Tid; thi om det og indrommcs, at 
Vaabenhuset L dets nuvcrrende Skikkelse er meget for ungt 
til at kunne have havt Jndslydelse paa Jndstristens oprinde
lige Anbringelse, har der rimeligviis allerede fra Kirkens 
forste Tid netop paa dette Sted L selve Byggeplanen vceret 
en Grund til den besynderlige Adstillelse af de til et og 
samme Ord hörende Bogstaver. Ved at undersoge Kirkens 
Hovcdmuur under Vaabenhuscts Tag, opdager man et tem- 
melig stört rundt Vindue, hvortil intet Spor sees inde i 
Kirken, men hvis Bygm'ng og Ornamenter, der ere de samme 
som ved de andre Vinduer i Kirkens vestlige Halvdeel, umiS- 
kjendeligen vise, dt det er oprindcligt. Under dette Vindue 
findes Spor af et Halvtag, hvoraf afbrudte, i selve Muren 
Lndsoiede Tagsteensbrokker endnu ere at sce. Alt dette an- 
tyder, at der ligefra den nuvcerende Kirkes Bygning har 
vceret en med et fremspringende Halvtag dcrkket Dor under 
det runde Vindue paa samme Sted, hvor nu Hovedindgan- 
gcn fra Vaabenhuset til Kirken er; og det bliver da meget 
trocligt, at der netop her kan have voeret en eller anden os 
nu ubekjendt Omstoendighed, som maattc foranledige Jnd
stristens Afbrydelse. Mere Grund til Tvivl giver Versets
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egen Beskaffenhed; thi da Skjclflisen staaer strax efter 
^tur, Best for Vaabenhuset, maa dette Vers, under Forud- 
scetning af at Intet mangler, lcrses ulque sum ine luetur, 
hvilket vilde vcere paafaldende kort og tillige mangle det cha- 
racteristifle Niim. Mangler derimod Noget, knnne de nu 
bevarede Bogstaver forbindeS paa flere Maader, nemlig en- 
ten utque summe 1u - eller ut^ue sum me tu - - 
eller ut<iue sum metu; — og det Manglende maa da ud- 
fyldes ved Gisning f. Ex. utque sum me tu »tur Oa- 
nutus — eller klarer, eller Kanetus — qui die eoi^e- 
tur, eller deöl.

Naar man imidlertid betcenker, hvor vanfleligt det er at 
forkaste Verset, saaloenge dets Sammenhceng med det Ester- 
folgende er uvis, og at Muren imellem de adflilte Bogstaver 
hverken udenfor eller indenfor Vaabenhuscts Tag vifer 
Spor til, at Bogstavfliser her cngang have vsret indsatte: er 
det ikke utcenkeligt, at Verset nu virkelig er heelt tilstede, i 
hvor meget det end seer ud som et Fragment. At Kirken 
her indfores talende i forste Person, da Jndskriften dog baade 
i Begyndclsen og Slutningen taler i tredie, er ingen Grund 
til Tvivl; thi lcengere hen, paa den sydlige Muur, taler den 
dog atter selv (— „Hbar"). Ligesaalidt vil man i et 
leoninst Vers fra Begyndclsen af det 14de Aarhundrede stode 
stg over Indicativen sum efter Konjunktionen ut.

HvorledeS her bor forbindeS vilde vcesentligt beroe paa 
Sammenhamgen imellem dette Vers og det Esterfolgende. 
Dette forer os til det andet Hovedsporgsmaal, nem
lig om Forbindelsen imellem Jndskriften paa den nordlige og
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den spdlige Muur. Uden at angive, at han her gaaer oder 
fra den ene Side af Kirken til den anden, lceser Biering 
saaledes: yuem mart^r 6e6erit oräo O(anutus). Hanfor- 
binder altsaa yv paa den nordlige Muur med et ein paa 
den spdlige, som, vel at moerke, ikke findes i JndsiristenS 
celdste Loesning hos Bloch, og som Biering Heller ikke 
siger, at han har seet, men som han antager bor staae der. 
Denne GiSning er siden gaaet over L selve Jndskriften, der 
n u paa den spdlige Muur ganske rigtigt begpnder med de to 
Bogstaver LAl, som dog blot ere malede, ikke fordpbede, 
altsaa i deres nuvcrrende Tilstand ikke oprindelige. Her 
spnes det altsaa indlpsende, at Jndskriften ved senere Opma- 
ling og Restauration er forandret til Fordeel for Bierings 
Loesemaade, hvorved man tilsyneladende har tilveiebragt en 
Forbindelse, som upaatvivleligt er reent illusorist. For at 
gjendriveBieringS Conjectur kan man vel ikke stcerkt frem- 
hcrve det Paafaldende i Adsiillelsen af Ordet tzvem (hvllken 
dog Pladsen ikke gjorde nodvendig, da der fra tz v paaNord- 
siden er vel 12 Älen indtil Kirkens vestlige Gavl); thi det 
er jo ikke utoenkeligt, at man künde have forregnet sig noget 
i Antallet af de fornodne storre Bogstavfliser, saa at V netop 
blev det sidste Bogstav af samme Maal som de ovrige paa 
den nordlige Muur, og at man da havde anseet det rigtigere, 
at sammenstille Fliserne efter deres Storrelse end efter den 
Heller ikke L den ovrige Deel af Jndskriften synderligt paaag- 
tede Sammenhceng. Men Muligheden Heras endog indrom- 
wet, maa det dog erkjendes, at man til Fordeel for hiin for- 
meentlige Sammenhcrng ikke har lcrst hvad der staaer paa den
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spdlige Muur, nemlig de aldeles stkkre a rrr venerit, som ere 
de oprindelige, ubcstadigcde, fordpbede Bogstaver. HvorledeS 
vil man paa nogen Maade kunne anbringe i Ordet 
^Iart)r? og HvorledeS forbinde dette med venei-it? cletlo 
rit har der aldrig staaet; thi stulde Bogstaverne No. 9 (LI) 
og 11 (X) nogcnsinde have voeret to L) v og altsaa de nu- 
vsrende Bogstaver vaere fremkomne ved en Forvanstning, saa 
maatte dette nodvendigviis kunne bemsrkes ved en ret orn- 
hyggelig Undersogelse; thi da Bogstaverne ikke ere ophoiede 
over, men fordpbede i Flisen, kan Forvanstningen ikke have 
bestaact i, at den overste Deel af No. 9 og den underste af 
No. 11 ere sporlost bortfaldne, hvorved disse Bogstaver, ifolge 
deres eiendommelige Form, maatte forvandles til et II og et 
X; men det maatte tvertimod voere fleet ved en Udfplding, 
der umuligt künde saa ganste smelte sammen med Flisen selv, 
at den var bleven een Masse med den, uden Spor af det 
Oprindelige: en Forandring, der vilde vcere lige modsat den, 
der ellers er foregaaet med Jndstriften paa andre Steder; 
thi af de oprindelige Bogstaver er vel Meget bortfaldet, men 
intet andet Sted Noget tilsat eller forstoppet. Tiden, Veir 
og Bind, der har odclagt nok baade af de breendte Fliser og 
senere Udspcrkning, stulde deSudcn meget hurtigere have for- 
drevet de Dcle, som tilfoeldigen künde have sat sig i Bogsta- 
verneS Fordpbninger. Hertil kommer, at det forste Bogstav 
paa den spdlige Muur, det L, hvorpaa den hele supponerede 
Forbindelse beroer, er, uden mindste Spor af et oprindeligt 
Bogstav, blot malet, og det tildeels ikke engang paa Kirke- 
muren, men paa den inderste Deel af den fremspringende
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Muurpilles Blptag, der omboiet ligger et Par Tommer fladt 
paa selve Hovedmuren, hvilket viser, at om der nogenstnde 
har staaet et L, har det dog ikke vceret anbragt saaledes, 
som det nu staaer der. Det er desudcn characteristisk for 
Jndskriften paa Sydmuren, at den, med enkelte Undtagelser, 
har havt to Bogstaver paa hver Flise, imedens den nordlige 
Afdeling kun har eet paa hver; men Bogstavet No. 1 staaer 
alene paa een Steen, No. 2 (det blot malede AI) paa et 
udspoekket Flisested, der er ligesaa bredt som enhver af de 
sikkre Fliser med to Bogstaver, og hvor der altsaa rimeligviis 
ogsaa have staaet, ikke eet, men to; No. 3 (M) og4 (etO?) 
begge blot malede, staae atter hvcrt paa sin beskadigede Flise. 
Det noeste, No. 5, har enkelte Levm'nger af det opn'ndelige 
Bogstav, men ikke nok til, nagtet den siarpeste Undcrsogelse 
med Haand og Die, at erkjende dettes Form; nu staaer der 
en monströs Figur, som rimeligviis er fremkommcn ved Op- 
maling af ukyndige Hcrnder. Der staaer altsaa end ikke nu: 
sjuem mart^r ltederit, men em Hloza (?— eller 
lVIoxa eller desl.) ar venerit. Havde det paa nogen 
Maade voeret muligt at anbringe BieringS Conjectur paa 
dette Sted, uden at odelLgge de aldeles sikkre, umiskjcnde- 
lige Bogstaver da havde man vel
ligcsaavel gjort det ved Ordct Marter, som ved Ordet 

og den Forbindelse, der derved fremkommer mellem 
begge Mure- Jndsirift. At der nu ikke staaer kan
da ansees som et Vink om, at det Heller ikke for har staaet 
der, og ikke har voeret at anbringe der.

Til Kritiken over dctte formeentlige Vers Hörer ogsaa.
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at det Ord OXDV, hvormed det nu ender, er med Undta- 
gelse af enkelte svage Spor af det forste Bogstav, hvilke sy- 
nes at henhore til et 0, blot malet, og upaatvivleligen urig- 
tigt. Bloch og Biering have kun et 0; men da EtatS- 
raad Vedel-Simonsen 1811 loeste Jndstristen, stod der 
allerede MIIV, som vi nu liefe, (^anulus kan der aldrig 
have staaet; thi dertil er Pladsen ikke stör nok, og Verset 
kan ikke have vceret lcengere, da Skjetstenen staaer umiddel- 
bart efter MVV; men det er meget usandsynligt, at Jnd- 
striften oprindelig har havt den kongelige Helgens Navn i 
Formen Onud, da dette Navn ved Hans Canonisation blev 
officielt forandret til Oanutus, i hvilken Forandring der net- 
op ligger et Point, fordi den sammenstilles med Forandrin- 
gen af Patriarchens Navn fra Abram til Abraham (8. ü. 
v. III. 324, 382.) Det er altsaa ikke troeligt, at man iJnd- 
skristen stulde have tilladt sig at scette det profane istedetfor 
det hellige Navn. Endelig maa det ikke oversees, at Ordene 
yuein Marter äetterit orclo Onucl ganske mangle de cha- 
racten'stiste Niim. — Jfolge denne Kritik maa det da vistnok 
erkjendes, at Bierings Gisning ikke kan forsvares, og at 
man maa opgive saavel Hans Loescmaade, som en Deel as de paa 
dette Sted malede Bogstaver; men med dette Vers falder 
ogsaa den formodede Forbindelse imellem Jndstristen paa 
begge Murene.

Hvad den ovrige Deel af Jndstristen paa Sydmuren an- 
gaaer, da frembyder den vel ikke saa meget Stof for Kriti
ken, som den ovenfor omhandlede Deel; men dog bor nogle 
Bewcrrkninger om Enkeltheder ikke forbigaaes. HvorledeS
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Bogstaverne No. 24 til 33 skulle forbindes, kan vaere tvivl- 
somt. At de staae hverandre noermere eller fjernere, kan ikke 
lcere os, hvor de höre hen, ifolge Bogstavernes Anbn'ngelse 
paa Ftiserne; og naar vi ikke kunne lcese den ncermest fore- 
gaaende S»rtning, kan Heller ikke Contexten lede os paa 
Spor. Over No. 25 (0) staae nogle Streger i Flisen, der 
noesten see ud som en Krone; nagtet al anvendt Flid har 
det ikke voeret muligt at afgjore, om de ere tilfoeldige Ridser 
eller oprindelige Fordybninger, der have Noget at stge. Hid- 
til ere af Fortolkerne No. 24-28 forbundne og lceste Oeclat 
eller (teilst, ligeledes No. 29-33 Hanus. Dog er det vist, 
at der ikke staaer Oeiiat, men Oonat; stulde altsaa Ordet 
ophore her, maatte det voere forkortet; men der er aldeles 
intet Spor af nogetsomhelst AbbreviationSmcerke. En Me- 
ning, om og en besynderlig Mening, saa dog altid en, der 
passer taaleligt til Jndstristens ovrige Tone, bliver der dog, 
naar man loeser (^onatu anus ei lt die o. s. v. (Gamle 
Kjoerlinger og Lcegfolk maae her anstrenge stg s: Enhver 
uden Undtagelse maa bidrage til Kirkens Vedligeholdelse).

De to sidste Bogstaver af Ordet erit (No. 36 og 37) 
ere, som anfort, blot malede, men, ifolge Vcrsemaalct og 
deres Sammenhamg med de sikkre Bogstaver, rigtigt supple- 
rede; derimod er det ikke saa ganste indlysende, at Ordet 
vpu8 er det, da alle Bogstaverne ere blot malede. Dog er 
ingen tilstroekkelig Grund til at bestride deres Rigtighed, baade 
formedelst hele Sammcnhomgen, og fordi de allerede ere loeste 
saaledes af Meddelercn i den fpcnste Geistl. Hist., uagtet
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han ikke har vcrrct hildet as en formeentlig Forlolkning og 
Sammenhaeng.

Mere tvivlsomt syneö Ordet I?roplianu8. Der staaer 
for det Forste kun propkaus. Dcrnoest staae No. 54, 55 
og 56 (II 8. I,) paa een bestadiget, med Kalk udspcrkket 
Flise, af hvilken saa meget er tilbage, at No. 56 (I.) er 
det opn'ndelige, sikkre Bogstav; dcrimod staae de blot malede 
118 saa uscrdvanlig taet paa hinandcn, at Tvivl vcrkkcS, iscrr 
da ogsaa det nodvcndige X foran II savnes, uden at nogct 
AbbreviationStcgn crstatter det. Da imidlertid Sammenhcen- 
gcn og Verset ikke modscette sig, at der lcrscs proplianu«, 
stulde man noesten formode, at der, da Flisen var heel og 
formodentlig har havt to Bogstaver, har staaet X' 1^, altsaa 
at hcle Ordet bor loeses prnplirm'. I Ovrigt savnes her 
Skjelstenen imellem pi-opkanus og labar. Ved dette Ord 
bor det ikke ladeS ubcmcerket, at vi her ret see, hvor hurtigt 
Bogstavernes Odelceggelse gaaer for stg, naar Flisen engang 
er bestadiget; thi ved min Undersogelse i Aarct 1839 stode 
endnu kjendelige Brudstpkker af de opn'ndelige Bogstaver 
No. 49 (tt) og 51 (p), som nu i 1842 ganste ere for- 
svundne, saa at disse Bogstaver blot ere malede.

De malede Bogstaver 90, 91, 92 som ogsaa alle 
Fortolkere have lcest, spnes ifolge Vers og Sammcnhamg 
rigtige. Der staaer for Resten kun U8<ze, ikke us^ue. — Ef
ter No. 196 (X) og 202 (X) staae, som alt bemerket, Ab- 
breviationstegn.

No. 220 (8) er- nu ganste forsvundct ved Flisens Afstal- 
ling; ved min forrige Undersogelse stod der et 8: — jeg
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mindcS ikke mere, om blot malet, eller restaureret efter kjen- 
delige Spor as det oprindelige Bogstav. Ester dette Bogstav 
mangler atter en Skjelstcen uden Tegn til, at den for har 
voeret der. -

Bogstavcrnc 240-250 (NOcilN^VIUX) staae alle t<rt 
sammen, ikke paa en broendt Flise, men paa en Kalkudfyld- 
ning, der nu stärkt afstaller, og som om nogle Aar rimelig- 
viis vil vcere ganste forsvunden. Hvor ellers i Jndstristen 
Bogstaverne staae paa en Kalkudfyldning istedetfor paa den 
oprindelige Flise, ere de blot malede; men disse 11 Bogsta
ver ere derimod fordpbede som de oprindelige. Her er alt
saa Restaurationen foretagen med usadvanlig Omhu og hid- 
rorer da rimeligviis fra de katholste Tider, ja muligen cndog 
fra Jndstriftens forste Anbringelse paa Muren; thi det kan 
jo toenkes, at de bcstilte og af Bpgmesteren modtagne Fliser 
have vceret bestadigede eller af en anden oS nu ubekjendt 
Grund ubrugelige. Dette synes at vcere et Vink om, at en
kelte Forvanstningcr L Jndstristen muligen ere meget gamle.

De to nachfolgende Bogstaver No. 251 (II) og 252 (8), 
som blot ere malede, ere neppe rigtige. Deels er deres Stil- 
ling imod Spidsen af Vinduesbucn, som adstiller dem, meget 
tvungen, idet de gaae langt ind i Randen af Vinduets Profil; 
deels er der efter No. 254 (8) et Abbreviationstegn, der 
vilde staae ganste orkeslost, hvis Ordet u8us alligevel var 
uforkortet. I ethvert Fald staaer der dog usus (som ogsaa 
Verset kroever); men da man ogsaa paa andre Steder i 
Jndstristen har miskjendt Abbreviationstegnene, er det ikke
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uantageligt, at det Samme har voeret Tilfoeldet her, og at 
man da ved senere Restaurationer har ligefrem malet et II 
og et 8 til, for at faae det af Fortolkerne ganste rigtigt 
loeste U8U8 ud. Dette Abbreviationstcgn giver ellers et ret 
moerkeligt Vink om den techniste FremgangSmaade ved Fliser- 
nes Forfoerdigelse. Det staaer nemlig fordpbet, altsaa oprin- 
deligt, halvt paa den samme Flise, som Bogstavet 8 (254), 
halvt paa den ganske sclvstcendige Naboflise, der er Skjclflise. 
Det synes da, at de fordpbede Tegn have vceret indtrykkcde i 
den blöde Masse, Lndcn denne deeltcs i de enkelte Mscr, som 
forst derefter ere afstukue og sendte i Ovnen. Saaledes kan 
man forklare stg, at Abbreviationstegnet er blcvet skaaret 
midt over, og- tillige, at enkelte andre UregelmcrsWeder 
have indsneget sig, f. Er. at Bogstaverne 38, 39 og 40 
(UIO) alle tre staae paa een Flise, og at enkelte Skjelfliser 
mangle. Udentvivl maa heri ogsaa soges Aarsagen til, at 
ved Sammenstillingen af Bogstaverne paa de enkelte Fliser 
aldeles ikke er taget Hensytt til at forene de til samme Sta- 
velser og Ord hcnhorende, hvorved f. Ex. No. 101 og 102
OM, 103 og 104 (VI), 105 og 106 (OD, 107 og 108
(IM, 109 og 110 OM, 111 og 112 (OM ere sammen-
stillcde, og saaledes heelt igjennem paa den spdlige Muur.
Dersom det altsaa ved Arbeidernes Skjodesloshed hcendtes, 
at en Flise med to Bogstaver indsattes urigtigcn, maatte en 
stör Forvirring opkomme, og det er rimeligt nok, som EtatS- 
raad Vedel - Simonsen formoder, at den Forstprrelse, 
som nu spores ved Jndstristens Begpndelse paa Spdmuren, 
ikke ene er fremkommen ved Tidens Odelceggelse eller npere
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Arbeideres Ukyndighed og Skjodcsloshed, men ogsaa tildeels 
har vcrret tilstede fra forste Begyndelse, endstjondt den ikke 
ene kan hidrore derfra.

Bogftaverne No. 269, 270 og 271 (KLI) ere vel 
blot malede paa den beskadigede, men udspcekkede Flise; og 
om endog hverkcn Jndhold eller Versemaal modsiger, at de 
jo L det Vcesentlige kunne vLre rigtigt supplercde, er det 
dog umuligt, at de opn'ndeligen kunne have voeret saaledes 
anbragte, som de nu staae; thi det Halve af No. 271 (LH 
er malet ind paa den nceste sikkre og hele Flise, hvor dog 
intet Spor er til den hidhorende Fordybning, altsaa urigtigt 
malet; men anderledes, end det nu staaer, kan det aldrig 
have staaet, hvis KL oprindeligt have vceret anbragte paa 
samme Maade, som nu. Her er altsaa et sikkert BeviiS paa 
Vilkaarlighed ved senere Restauration.

Nesultatct af de ovenstaaende Bemoerkninger bliver da 
korteligen, at Jndskriften, som maastee allerede oprindeligt har 
havt enkelte Feil, i senere Tider ingenlunde er behandlet med 
tilborlig Omhu og vil, dersom det ikke herefter steer, om 
nogle Aar kun vcere tilbage L Fragmenter. Sammenstiller 
man de endnu fuldkommen hele og de beskadigede, men rig
tigt restaurerede Bogstaver med de blot malede, men af 
Sammenhoengen og Versemaalet garanterede, kan vel storste 
Delen af Jndskriften loeseS og nogenlunde forstaaes; men 
Forbindelsen imellem Nord- og Sydmuren, om en saadan 
nogensinde har fundet Sted, er aldeleS forstprret og vil alene 
ved heldige, hidtil forgjceves forsogte Gisninger kunne resti- 
tueres. Tvivlsom er ogsaa Forbindelsen af Nordstdens Bog-



80 Indfkrister udenpaa Kirken.

staver paa begge Sider af Vaabenhusets Tag. Enkelte npere 
Bogstaver ere kjendeligen urigtige, andre tvivlsomme.

J Hcnhold til det Ovcnstaaendc troer jeg, at Jndstristen bor 
lcrses paa folgende Maade, med Forbigaaelse af det Uforstaaelige 
og aabenbart Urigtige, men med Benyttelse af Skjelfliserne og 
Bibeholdelse af Abbreviationstegnene og af alle oprindelige 
samt alle nogenlunde sikkcrt restaurcrede Bogstaver (de sidste 
ere strevne med smaa Bogstaver, de forste med störe) :

Paa den nordlige Muur:

V06 0?V8 LRLXH PUVXLX8I8 6I8I60 PNL8L8 8?I»I'rlI8 
X^LXIL tzuLAL nOn 8V6KL8H0 VL8L8 Vk' 8V-l iNL DV 
(Vaabenhusets Tag) L1VN ()V

Paa den spdlige Muur:
---------------- Xäk VLXLNir 0KV0 6-------------------  
crox^rv ^XV8 LUit »I6 0PU8 (?) ?I-Opu^us ^8Xir 
LXI!»I 6L88äX1L nvirvn^ V80e er
80XX vieri!>i^ xox PLX^8 DLOLr

änoi^RL p^'rn^ri ^«181^18^8 VVL
1^18««^ N08H8V8 ^xx' XIII^LX' VLL1IL8 (her be- 
gyndcr den anden Linie) rNI6LX Lr VXV - L8? VO^IIXI I.X?- 
8V8 VVM p«06VN^VI'r IX — (Spidsen afenDinduesbue) — 1)8' 
NXX6 AlOI^LVI riLHI ^llyvir X0MX N^8LRI

Dette maa overserttes omtrent saaledes:
„Dette Vcrrk opreiste den fyenste Forstander Gisico, hvem Aanden, ikke et 
„orkeslest Jndfald tilflyndede; og sfor) at jeg (kan vcdblive at vare) er' 
„bcfljarmer mig (?)" — — — —
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Paa den spdlige Muur:

— „gamle Koner og Lagfolk maae her anstrenge sig^); thi jcg vil 
„falbe og starte sammen, hviS from Omhu ophorer. Giv saameget som 
„er fornedent hertil; og den Legangne Synd sommer bet sig at udslette 
„ved dette rene, gode, uforgangelige Offer, der frier fra den merke AfgrundS 
„rcedsomme Fjendcr. Tusinde, ti Gange Tredive og eet af HcrrenS Aar 
„ere henrundne, da sel. imedens^I han bcvirkede, at denne svcrre Dygning 
„blev til Brug og efterlod Navnet at haveS."

Dersom de sivste Ord ere meente om Gisico, ere de ikke 
lctte at forstaae: Kirken bcerer jo ikke Gisicos, men St. Knuds 
Navn, og lidet antageligt synes det, at Gisico stulde have 
udtrykkcligt erkläret, at han endnu, efter Kirkens Gjenopbyg- 
gelse, lod den beholde St. Knuds Navn — saaledes har 
Biering her udlagt det, men det staaer der ikke udtrykkcligt 
— ret som om dette var nogen Fortjenestc af ham; thi der 
künde vel ikke voere Tale om at give den noget andet Navn, 
end den Helgens, der var Danmarks Skytspatron, var mar- 
tyriseret her i Odense, og til hvem Kirken fra sin Oprin- 
dclsc havde vceret indviet. Hvilke andre Helgene stulde man 
vel falde paa at lade troenge St. Knud ud af Odense 
Hovedkirke? — Naar man overhoved betoenker, at vi ikke 
vide, om, og HvorledeS, Jndstriften paa den sydlige Muur 
engang har hcengt sammen med den paa den nordlige, hvor 
Gisicos Navn forckommer, og at i ethvert Fald dette Sted

*) cller, eftcrsom man tankcr sig den stilistisieFor-indelsc med bet Mang- 
lende: — „maae gamle Koner."

lO)
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er stilt fra hiint Navn ved flere Vers, hvor Kirken indforcö 
talende, synes det meget problematisk, om Gisico er Subjectet 
til proeuravit og reLiquit, eller om ikke snarere S. Knuds 
Navn er det, der dog rimeligviis er forekommet et eller 
andet Sted i Jndskriften og i saa Fald maa have staaet disse 
Berber meget ncrrmere, end BygherrenS. Det er da tillade- 
ligt at tvivle, isoer da Ordeneö Fortolkning ikke i og for stg 
selv er klar nok til at nedflaae alle Tvivl. Det künde ogsaa 
efter MiddelalderenS Begreb stges om den hellige Knud, som 
stod for Guds Throne, og hvis formaaende Jntercession man 
vistnok har betragtet som Hovedgrunden til Klosterets og Kir
kens Velmagt og Restauration efter Odelceggelsen, at han 
proeuravit (s: bevirkede, foranstaltede, sorgede for), at 
Kirken kom i brugbar Stand, og at han gav den sit Navn. 
Ordet reliliuit, som antyder et forsvundet, tilFortiden hen- 
horende Subject, og altsaa synes passende at kunne brugeS 
om en afdod Bistop, men ikke om en evigt levende og vir- 
kende Helgen, bor ikke urgeres imod denne Hypothese, saavel 
formedelft Bestaffenhcden af DatidenS, og iscrr denne Jnd- 
strists Latin, som fordi Ordet selv er usikkert. Vil man en- 
delig holde fast paa Gisico som Subject til proeuravit 
og relic^uit, maa man, da Ordet nomen ikke af Jndstriften 
selv ved noget Tillceg, men kun af senere Fortolkere vilkaarligen 
er henfort til en Anden end Subjectet i denne Scrtning, 
forudscette, at Kirken strar efter dens Fuldforelse er kaldet 
efter den stdste Bygherre, som dog ikke har opfort uden en 
Decl af den, og som vilde have gjort stg styldig L en paa- 
faldende, dengang iscrr hoist anstodelig Anmasselsc ved at
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soette sit Navn lige med, eller vel endog istedetfor den Hel- 
gens, til hvem Kirken nu i 200 Aar havde voeret Lndviet.

Udbpttet af denne Undersogelse vil maastee synes lidet 
trostelig; men bedre er det dog, at vedgaae sin Uvidenhed 
end at holde fast paa en Kundstab, der, ncermere beseet, 
hviler paa urigtige Forudsoetninger. Dog staaer ogsaa efter 
ncervcerende Afhandling de Punkter fast, der ere af Interesse 
for Kirkebpgm'ngens Historie: at Bistop Gisico har 
opbpgt Kirkens vestlige Halvdeel, i det Mindste 
saavidt, at Jndstristen künde anbringeSz og at 
dette er steet i Aaret 1301. Det Manglende har uden 
Tvivl indeholdt lignende fromme Formularer og Opmuntn'n- 
ger til at understotte Voerket, som dem, den loeselige Deel af 
Jndstristen nu viser os.

(0^)
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Tredie Afdeling»

Kirkebygningen fom Kunstvarrk.

^/det vi fore Loeseren Lnd i Kirken, ville vi forst henlede 
Hans Opmcrrksomhed paa Bygningen som architectonisk Kunst- 
vcerk. Hos enhver opmcerksom Befragter af Kirkebygningen 
maa der ved de mange Uovcrccnsstemmelser i dens enkelte 
Dele reise sig Sporgsmaal og TviHl, der ville finde deres 
Besvarelse i den nedenstaaende Afhandling af Danmarks 
grundigste Kunstkjender, som velvilligcn har overladt os denne 
Prydelsc for vort Skrist.

Vi maae bemcerke, at Hr. Professor Hsyens Afhandling forst er 
kommet os tilhande, cfterat Kirkens Historie og det almindcligc Over- 
dlik over Dvgningen vare trykte, saa at Hans og vore Bemark- 
ningcr ere uafhcengige af Hinanden. Har det end havt til Felge, 
at enkelte Gjentagelscr og Asvigelscr nu ikke mcre kunne undgaaeS, 
er dette dog kun Tilfaldet i underordnede Punkter, og Laseren vil i 
Hr. Professorcns Arbeide finde rigelig Erstatning for denne Ube- 
qvemmclighed.
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St. Knuds Kirke, betragtet som et Monument 
i Spidsbuestilen; 

af 

N. Hohen, 
Professor ved det kongelige Kunstacadcmi.

I 1247 brcrndte S. Knuds Kirke i Odense. Om det 
var Branden og dens Folger, som odelagde den a'ldre Kir- 
kebygning indtil Gründen, eller om denne saagodt som spor- 
lose Tilintetgjorelse var en Folge af den nye Bygningsplan, 
lader sig nu vel neppe afgjore med Bestemthcd; vi kunne 
kun paavise den oiensynlige Kjendsgjerm'ng, at ethvert beteg- 
nende Trcrk, selv i Kjelveren, tilhorer det 13de Aarhundredes 
sidste Halvdeel. Ogsaa de Efterretningcr, vi have om den 
nye Bygnings Opforclse, ere i lang Tid kun saa og util- 
stroekkelige: i 1235 gives en pavclig Stadfcestelse paa Erke- 
biskop Eskilds celdre Tilladclsc til at hceve en Vygningsaf- 
gift L Jylland og paa Oerne, i 1284 i April Maancd bevil- 
gcs 40 DageS Aslad til Enhver, som vil rcekke Kirken en 
hja:lpsom Haand, og i det folgende Aar indsamles fromme 
Bidrag i Sverrig, en Omstoendighed, der rober Trangen, 
men tillige tyder hcn paa en alvorligere Anstroengelse.

Jmidlertid var Bygningen kun langsomt rykket frem, da 
Gisico -lev udvalgt til Biskop, og selv i de forste 12 Aar 
af Hans Embedsforelse synes Arbeidet ei at vcere gaact ra
siere. Det var jo en urolig Tid, Fjenden sijcendte og 
brcrndte paa Kysterne, og i det Jndre gjcerede Kämpen Lmel- 
lem Kirke og Stat; gjentagne StandSninger af Bygnings-
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vcerket blive saaledes let forklarlige, og i sclve Maaden, som 
i den Periode et saadant storre Arbeide blev drevet paa, var 
der en beständig Anledning til Hindringer, naar det ei lykke- 
des en kraftfuld og driftig Mand med Rasthed at gjcnncm- 
fore det Hele. En noiagtig Grundtegning synes aldrig at 
vcere blcven gjort, end sige fulgt, ved Colns uhyre Domkirlc, 
hvormeget mindre da ved en i Forhold saa ringe Bygning 
som St. Knud i Odense; men denne Mangel aabnede og
saa et frit Spillerum for Lyst til Forandring og for enhver 
Vilkaarlighed. Choret og den noermeste Deel af Langhusct 
stode opforte, men aldeles forstjellige Planer og Bcstroebelser 
have aabenbart krydsct hverandre, sinket Udforelsen og siadet 
Harmonien i denne Deel af Bygningen.

Endelig i Aaret 1299, samme Aar som Danmarks for- 
dcervelige Fjende Erik Prcestehader dode, begyndte Gi- 
sico med Jver at tage sig af den halvfcerdige Bygning. 
I 1301 vare Sidesiibene reiste og Hovedstibet efter al Sand- 
synlighed i samme Hoide, og at ogsaa dette ustandsat er ble- 
vet fortsat, godtgjores ved den Overeensstemmelse, som hcr- 
sker i denne Deel af Kirken. Men alligcvcl siulde Gi- 
sico ei have den TilfredSstillelse, at see sit Voerk fuldendt. 
Allercde i 1305 siortcde det svcert paa Midler, og han havde 
ingen anden Udvei end at tye til de andre Bisioppcr om 
Hjcelp. De svigtedc Heller ikke. I Mai Maancd samme

*) Dette udclulkcr ingenlunde Muligheben af HvalvingerneS senere Fuld- 
endclse.
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Aar udstedte Henrik fra Reval, og i September Olaus 
fra Nosiild og Peter fra Viborg Aflad til Enhver, som 
vilde bidrage til Kirkebygningen. *) Denne Gavmildhed, den 
soedvanlige hos Kirkens Styrere i hine Dage, synes imivler- 
tid denne Gang ei at have baaret saa rigelig Frugt, som der 
behovedcs; endnu 40 Aar senere maatte Bisp Niels Jo- 
hansen i Helsingborg ret alvorligt opfordre den forsamlede 
Geistlighed til at tage sig af S. Knud, som vel var begyndt 
for mange Aar tilbage, men ikke künde blive fuldendt, uden 
den understottedes ved fromme Bidrag. Og denne Gang 
maa Opfordringen have hjulpet, thi den vestlige Side af 
Kirken, som trods senere Forandringer endnu bcerer sit op- 
rindeligc Prceg, staaer langt mere i Harmoni med Langhusct, 
end den vilde have staaet, naar den var bleven opfort endnu 
senere f. Ex. i det folgende Aarhundrede. Men man sporcr 
dog, at den er yngre, luftigere, saaledes som den ikke vilde 
darre bleven, Idersom den uden Afbrydelse havde fluttet sig til 
den ovrige Bygm'ng.

JordSmonnet, som Kirken staaer paa, straaner mod Osten 
og Syden, og man har derfor voeret nodt til at anlcegge en

*) „pro basMelv exustue InstLuratione." 8. tt. v. 1. 296. Man 
sammeniigne hermcd den samme Forfatter i 8. A. v. VII. 225 for 
at overdevise sig om, at ovenstaaende Udtryk ei angiver nogen ny 
Brand, men refercrer sig ül Skildringen af AirkenS Tilstand, da 
Gisico begyndte paa sin Bygning: — „dksilieiv---kuperio- 
ribns nvols inceuäio küäe nbsumtre." VII. 225.
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Kjelder under Choret, sor at bringe det i lige Flugt med 
Langhuset. To smaa Vinduer käste et sparsomt Lys Lnd i 
den; de ere spidsbuede med en listet Rundstav om Karmcn, 
men de ere ved Tilmuring og Afbrpdning spolerede ligesom 
selve Kjelderen, L hvis Jndre de gamle Mure og Piller kun 
have efterladt stg enkelte Spor mellem de nycre Forandringcr 
og Neparationer. Hvad der er tilbage, vidner imidlertid 
tilstroekkeligt om, at den, som ogsaa,Kjelderen under Choret 
af Maribo Kirke, aldrig har havt anden Bcstemmelse end at 
tjene til Begravelse, og at den saavelsom den ovrige Bpg- 
ning forst er opfort efter 1247, altsaa i en Periode, hvor 
man ikke langer anlagde Kraftkirker.

Paa denne Underbygning reiser Choret stg med sine tre 
Skibe, hvoraf det mcllemste har en Brede, der er ligesaa stör 
som de tvende andres tilsammen. Stcerke Piller, hvis Grund
plan har en Nudeform, bcere Hovedskibcts Sidcbuer, der 
aabne stg ud til Sidegangene. Ovcnover svare Omgangcns

Buer til dem, og forst dcrpaa komme Hoikirkcns Vinduer 
hcclt ovpe under Hvcelvingcns Sidcbucr. Alle Bucslagcne 
ere spidse, alle Karmcne, saavel Vindncrnes som de forstjellige 
Bneaabttingcrs, have en Ledfoining, der betcgner den udvik- 
lede Spidsbuestiil, og som dette Chor, saavidt jeg vecd, viser 
os det oeldstc Exempel paa i Danmark. Men saa

Den paa Spidsen stillede Fiirkant.
xx) Det saalaldtc Triforium.
^^)De celdre Parlier af AarhuuS Kirse, navnlig det svare Langhuu-, 

höre cndnu til Overgangstiden. I Holstecn er Choret af S. Nicolai
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ublandet som Stilen er, saa er dog Hovedindtrpkket langt 
fra at vcere det: jeg vil her ikke berore den ostlige Slut- 
ningsmuur, som tilhorer en noget senere Tid, men alene 
holde mig til Hovedstibets Sider, hvor Enhver ved forste 
Oiekast let opdager Forstjelligheder. Saaledes er Rummet 
mcllem den ostlige Muur og den sidste Hovedpille forneden 
deelt i to Buer med en mellemstaaende underordnet Pille og 
i to tilsvarende Aabninger paa Omgangen, mcdens det fol
gende Rum til den ncrstsidste Hovedpille kun har een Bue 
paa begge Steder. Endnu mere paafaldcnde bliver den tre- 
die Bue, som ikke engang har den foregaaendes halve Vidde, 
og hvis Smalhcd falder desto stcerkere i Sinenc, da den trc- 
die Pille, den forste L Choret, ved sin langstrakte, sceregne 
Grundform er blcven mere end dobbelt saa bred, og da den 
derved opstaaedc störe Muurslade aldeles savner Triforiums- 
bucn. Den forste af disse UregclmcrSsigheder har nu ikke 
synderligt at sige; den tjcner blot til at give oS en Prove 
paa, hvor lunefuldt man künde gaae tilvcrrks i hine Dage, 
og den faaer sin bedste Forklaring, naar vi erindrc os, at 
man L langt betvdcligcre Bygninger künde falde paa at om- 
flifte Hovevpillerneö Form flere Gange, alt som Bpgningen 
rpkkcde frem, saasnart det blot lpkkedcs en anden Bpgmester 
at vinde Bifald med en ny Skabclon. Den smallere Bue 
er dcrimod ikke uden Bctpdning, thi den flulde vcere den

i Kiel fra 1281 og i en temmelig reen lydfl Stiil; men enkelte Lcd, 
s. Ex. Hovedstytkcrne paa de smakkre Vagpillcr, pege dog endnu 
hcn lil cn aldrc Periode.
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sidste i Choret, og for at modstaae den moegtigere Spcending, 
som maatte fremkomme ved Korsets storre Brede og ved dets 
Aabm'ng mod Syd og Nord, trak man den sidste Bne sam
men og lod saaledes Pillerne folge tcettere paa Hinanden. 
Et aldeles lignende Exempel finde vi i Exeters Domkirke.

Der maa Lmidlertid vcere indtraadt en Standsning indcn 
Choret erholdt sin Fuldendelse. Blikket opdager snart, isoer 
udvendig paa begge Hoikirkens Sider og temmelig ncer ved 
det forste Chorvindue, Sporene af den Muur, der har 
fortsat det afbrudte Arbeide, og som gaaer lidt forbi det 
ncestsidste Vindue *) i Langhuset, hvor en ny Afbrydning 
giver sig tilkjende. I det Jndre af Kirken begynder dette 
Parti paa begge Sider noer ved den smalle Bue og vaa 
selve den brede Pille. Men hvortil behovedes da denne 
Styrke, der er aldeles overflodig, saaledes som Kirken nu 
staaer? Den maa filtert vcere beregnet paa at udholde et 
stcerkt Tryk, modstaae en betydelig Spamding, og ingen af 
Delene finder nu Sted. Nogle Exempler fra Udlandet ville 
maastee bedre oplyse dette Punkt. Da man stulde opfore Cen- 
traltaarnet over Salisbury Kirke, forstcerkede man Kors- 
pillerne med fremtrcedende Stottemure; Kirken iWorcester 
blev fra Begyndelsen anlagt til at bcere et Taarn midt over 
Korset, og den forste Pill .Choret har en lignende

*) Det andet Vindue for Choret paa den sondrc Side; thi paa den 
nordre Side mangler det ene Vindue.

*) Den tilsvarende i Langhuset har en betydelig Styrke, men en andcn 
Form.
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Forstcerkning som den vi her tage L Betragtningz i S. Ar- 
nuel *) ved Saarbrück ere saavel Langhusets som Chorets 
Korspiller styrkede paa samme Maade. Herved bliver det 
altsaa indlysende, at de brede Piller i S. Knud vare bestemte 
til at danne Gromdscn mellem Choret og Korset, og at de 
sandsynligvüs tillige stulde tjene som de tvende ostlige Stot- 
tepunkter for et Centraltaarn. Denne Plan kom aldrig L 
Stand; Mangel paa de nodvendige Midler og paa den rette 
Banne for Sagen künde sagtens anforcs iblandt de rimelige 
Hindringer; dette stcmmer ogsaa overeens med de historiste 
KjendSgjerninger, som vi have tilbage fra hine urolige Tider, 
og med sclve Bpgningens Udseende, der tydelig rober, hvor 
nodig man har opgivet den kjoere Tanke, at Cathedralen til- 
lige burde voere en Korskirke. Paa den anden Side af 
Hoikirkcn seer man nemlig i det Parti, som vi vare ifcerd 
med at bctragte, en tilmuret Spidsbue, der oprindclig har 
aabnet stg rriellcm de to fremspringende FortandingSmure. 
Af diese forbinder stg den ene med den brede Pille mod 
Nord i Choret, den anden med den nsrmeste Pille i Lang
huset, og Buen passer til Lamgdesnittet af Hoikirkens Hvcel- 
ving. Her har altsaa upaatvivlelig voerct tcenkt paa en 
Gjenncmbrydning af Langhuset til det nordre KorSfloi, hvis 
Smalhed rigtignok ei havde staaet i Harmoni med Bygnin- 
gcns ovrige Forhold. Paa Kirkens sondre Side sees

*) Denne Kirke har et bredt KorS, men intet Taarn dcrover.
**) Architekt Herholdt, hvis neiagtige Tegninger af S. KnudS Kirke 

have varet mig til megcn N;-tte, har i en Skrivclse til mig lagt
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intet lignende Spor, og man har altsaa endnu under Opfo- 
relscn opgivct denne Idee, enten fordi Korset sclv med denne 
Jndstrsnkning oversteg de Byggendcs Krcefter, eller fordi der 
til de ovrige Vansteligheder endnu er kommen Utilfredshed 
med den begpndte Jvcrrkscettelse.

At den Bpgmester, som opforte Choret, ikke har havt 
Deel i Arbeidet -ed dette gaadefulde Parti, men at her en 
np Stprer og maastee flere have taget fat paa Bpgningen, 
bliver klärt af mange Omstoendigheder. Fra de brede Chor- 
piller begpnder et andet Hoideforhold, og Kirken hoever sig 
rankere i Veiret; Sidestibenes Mure have Heller ikke langer 
den Stprke, som betegner dem ved Choret, en Stprke der til- 
lige afgiver et vigtigt Beviis for deres samtidigc Opforelsc 
med dette. At Flere have aflost hverandre i Arbcivet, synes 
at fremgaae af den Ustadighed, som iscer er saa paafaldcnde

mcgen Vcegt paa wende afbrudte Mure, som man sccr inde ovcnpaa 
det nordlige SidestibS Hvalving og svarende til de ovenfor omtalte 
Fortandingsmure. De ere over 3 Älen i Tvarsnit, og denne 
Tykkelse i Forbindelse med det projectercde KorSfloiS Smalhcd har 
bragt ham paa den Tanke, at man muligen havde villet opfere et 
Taarn her. Der er meget, som kan tale for denne Bemarkning; kun 
maa man ei forestille sig et saadant Taarn som aldeleS afsondret 
fra Kirken; tvertimod har det, efter det Ovenanferte, vceret beregnet 
paa at udgjere en Deel af samme lige tilSpidsen afHoikirkens Hval- 
vinger, nemlig det ene Korsfloi. Paa en lignende Maade er jo i 
vore Landsbykirker Taarnet forenet med Langhusct, for ei at omtale 
langt betydeligere Bvgninger, hvor det Samme er Tilfaldet. Endnu 
mere oplysende er den Omstandigbcd, at Exetcr-Kirkens Korsfleie 
tillige danne wende Sidetaarne.
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i denne Afdeling. Man betragte blot de to Triforiums 
Buer paa den sondre Side: hvor forstjellige ere de ikke saa- 
vel i Hovedforhold som i Enkeltheder! — og begge sondre de 
sig tillige fra dem mod Osten. I den overste af disse tvende 
Buer er alt den kjcekkere Tone anslaaet, som gaaer igjennem 
den vestlige Deel af Langhuset; i den folgende er man lige- 
som bleven bange for denne Dristighed, og der kommer en 
Tunghed, en Wngstelighed frem igjen, storre end den sindes 
nogetsted i Choret. Og Vinduet ligeoverfor i Hoikirken, 
hvor afvigende er ikke Karmens Ledfoining fra alle de ovrige 
VinducrS! Men denne Ustadighed i det Enkelte, denne Vaklen 
og Forandring af Hovedplanen flildrer os tillige stärkest 
Savnet af en indsigtsfuld og kräftig Hovedmand.

Det historiste Overblik har allerede underrettet os om, at 
dette Savn blev erstattet ved Gisicos Valg til Bistop, og 
Jndstristen, der gaaer udvendig om begge Sidestibenes vest
lige Deel, stadfoester det noksom. Men om end denne 
Jndstrift aldrig var bleven sat, saa vilde dog den Eenhed, 
der gaaer igjennem hele Arbeidet, noksom vidne om, at det 
er eet Vcerk. Smaa Uovereensstemmelser sindes vel ogsaa 
her, men fortjene saameget mindre en noiere Betragtning, 
som selv de nyeste Bpgninger ikke ere, eller kunne vcere al
deles frie for dem. Beklageligt er det derimod, at den Hur- 
tighed, hvormed man er gaaet frem, tillige har vceret forbun-

*) Det 6te fra Besten.

Til denne Deel höre Heikirkenö tilsvarende 5 Vinducr, og de ferste 
b Piller indvcndig i Hovcdstibct.
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den med en SkjodeSloshed, der har esterladt sig stodende 
Spor i alle Buerne, som meer eller mindre savne den 
Stroenghed og Reenhed i Linierne, der er Udtrykket for den 
tilborlige Fasthed og Styrke. Forholdene ere ioinefaldende 
hoiere og rankere end Chorets, men hvad der iscrr bidrager 
til at give denne Deel af Kirken storre Frihed og Lethed, er 
det kjcekkere, mere aabne Bueslag saavel mellem Pillerne for- 
neden, som iscrr oppe paa Omgangen, hvor de foregaaende 
Buers stumpede, lodrette Sider reent ere bortfaldne. Et 
andet Trcrk, som Siet opdager med Velbehag, fordi det saa 
heldigt betcgner det underste Parties stottende, bcrrende Cha- 
rakteer, er lykkeligviis blevet bcvaret under Kirkens Moderni- 
sering; jeg mener Tvcrrbaandene mellem Sidebuerne og 
deres Piller. Disse Tvcrrbaand savnes i de to sidste Buer 
af Langhuset og L hele Choret, men det stulde undre mig 
meget, om de ei oprindelig havde vcrret der, og forst ved 
Opscrtningen af Epitaphier og ved senere Reparationer ere 
blevne borthuggede.

Men dersom Gisico har ladet den Tone, som engang 
var anslaaet, klinge renere og fuldere gjennem sin Fortscrt- 
telse af Bpgningen, saa udtales herved tillige, at han er 
bleven i den, at han altsaa ei har villet forandre, men blot 
forhoie Stemningen, og i denne Betpdning har Hamsfort 
Net, naar -han kalder Hans Vcrrk opus splenäiclius. I 
alle Hovedtrcrkkene, i alle Grundforholdene har han fluttet 
sig til det tidligere Bestaaende.

*) Imposte hos FranflmanLene og Engellcrnderne, Kämpfer hos Tpbstcrne.
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Det er ovenfor angivet, at Gisico ei fik Kirken at see 
fcerdig. Denne Angivelse stotter sig paa stkkre historisie 
Vidnesbyrd og paa et ellers ikke let forklarligt Troek L Bpg- 
ningens Forside. Dennes störe Proegtige Vindue stemmer 
nemlig ei fuldkommen med Anvendelsen af Triforium i den 
Form, hvori det her viser sig, og med de deraf folgende 
Forhold i Hoikirkens Vinduer. Det samme gjelder om det 
störe Vindue i Choret, men her rober Forbindingen, saavel 
udvendig ved begge Hoikirkens Hjorner som indvendig oven- 
paa Sideflibenes Hvcelvinger, den senere Jndbygm'ng, uden 
at der, saavidt jeg troer, sindes noget Spor paa de ncermest 
tilstodende Mure af Jldebrand eller anden voldsom Forstpr- 
relse. Denne Forandring, hvorved begge Enderne bleve 
bragte i Harmoni, er efter al Rimelighed samtidig med 
Forsidens Fuldcndelse, og saae man Lyset frit og fuldt 
stromme ind af disse to betpdclige Aabninger, da vilde L>iet 
let overbevises om, at Triforium maatte bort og Hoikirkens 
Vinduer forlomges, naar en harmonisk fordeelt Belpsning 
stulde tilveiebringes. Men det er netop disse to Trnk, som 
saa charakteristist betegne de Kirker, hvis moegtige Slutnings- 
vinduer have givet Anledning til en lignende Anvendelse L 
S. Knud. Grundplanen og en stör Deel af Forsidens Op- 
forelse kan imidlertid gjerne stamme fra Gisicos Tid. 
Hovedstibets stoerke Tilbagctroeden gjor denne Front aldeles 
eicndommelig mellem vore Kirker og bidrager scerdeles meget

Diöse to Vinduer have forstjellig Ledfoining i bered Karme, men ikke 
saa paafaldende, at man deraf ene ter flutte til en forstjellig Tid.
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til at give det Adre mere Fylde og Udtryk, uden at det 
Jndre, hvor Sidesiibene danne den loengste Stroekning, derved 
taber i Betydning. Trapperne, der ere anlagte i begge 
Hjornerne, fsre op til Hovedpartiet i Midten, hvis oprinde
lige Form sporlost er forsvunden for det langt senere paa- 
satte Taarn.

Sporgsmaalet, om Gisico hvcrlvcde Langhuset, eller om 
han blot fik Sidemurene reiste, er af det SlagS, der ikke lader 
sig ligefrem besvare, men det Hörer ogsaa til de mindre vig- 
tige, da Hvcelvingen slutter sig saa smukt til det Ovrige, at 
vi i cthvert Tilfcelde maae betragte den som paatcenkt af ham 
og udfort aldeles efter Hans Plan. Det meest fremtrirdende 
af Halvsoilens Led — den listede Nundstav — blivcr, lige- 
som de folgende Naboled, kun flygtigen afbrudt af det smalle 
ziirlige Hovedstykke og gaaer derpaa over i en lignende Stav 
paa Gjordbuen. De glatte Nundstave, der ligge ved Siden 
af den, dog livt tilbage, udstyde L Kappernes dobbelte Krydö- 
ribber, og de butte Hjorner, Halvsoilens pderste, meest tilba- 
getroedende Led, fortscettes paa Hvcelvingens Sidebue, som 
saaledes slutter sig smukkere til HoikirkenS Vceg og danncr 
en bestcmt, spmmetrisi Ramme om Vinduet. Men denne 
Harmoni sindes ikke i Choret; Hvcelvingens Baand passe 
her ei noer saa akkurat til Halvsoilernes Led, og Sidebuens 
butte Hjorne er bortfaldet. Denne Mangel paa Nethed og 
Noiagtighed lader sig forklare af senere Forandringer; men, 
at de tvende Vinduer i Hoikirken (hvert paa sin Side over 
den smalle Bue) faae deres Karme oversiaarne af Hvcrlvin- 
genS Sidebue, det er en Feil mod Symmetrien, som hentcr
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sin Oprindelse lige sta -en Tid, da man forstankede Kors- 
pillen. Vi ere her igjen paa det fatale Sted, hvor forsijellige 
Bygningsplaner sikkert have krydsct hverandre, og hvor hiin 
Mangel künde vcere modarbeidet paa forsijellige Maader; 
alene den Omst^ndighed, at Choret havde baaret et fladt 
Lost vilde nisten ophoeve alt det Stodende, som dette Parti 
nu har. Men er det ogsaa uden for al Tvivl, at det fra 
Begyndelsen har vceret bestemt til at overhvcelves? Jeg troer 
det ikke. Det er altfor paafaldende, at den storste Spoen- 
ding i Hvcelvingsbuerne findes i den Deel af Kirken,*) hvis 
Muurtykkelse og hele Reisning robe mindre Dristighed end 
Gisicos Bygning, og jeg vilde derfor hellere formode, at den 
Gang, da den ostlige Slutningsmuur fik sin nuvoerende Form, 
har ogsaa Chorloftet undergaaet en vcesenlig Forandring. 
Halvsoilerne bevise intet i dette Punkt, de findes ogsaa, og 
endnu stärkere, i flere af de normannisie Kirker til fladt Lost, 
og vi selv have et Exempel derpaa L Roskilde Domkirke, hvis 
Sidepiller neppe oprindeligt have boeret bestemte til at bcere 
Hvcrlvingsbuer. Ogsaa i Bygninger, der ere meget yngere, 
kunne vi trceffe fladt Lost under lignende Betingelser, som 
f. Ex. i Langhuset af Baths Kirke. I alle disse Tilfoelde 
tjener Halvsoilens Capitoel tillige som Grundflade for den 
smallere, ziirligere Stivcr, der gaaer heelt op til den overste

*) Den ostligste Sidebue af ChoretS Hvalvinger er en tredie Decl bredere 
end nogensomhelst af Hvalvingerne i Gisicos Langhuus, og endnu 
bredere i Sammenligning med de to Hvcelvinger, der Nage Choret 
narmest.

(7)
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Gesims, og en lignende Anordning kan man tamke sig i St. 
Knuds Chor, forend det blev hvoelvet.

S. Knud er, som de allerfleste af vore Kirkcbygninger, 
heelt igjennem af brcendte Steen. Ester femhundrede Aars 
Forlob have de finere Enkeltheder, lige fra den rigt sammcn- 
satte Karm om det störe vestlige Vindue til den listedeNund- 
stav, der indfatter Kjeldervinduet mod Osten, bevaret deres 
Former uangrebne; det er et Beviis mere for den brcendte 
Steens fortrinlige Brugbarhed under vor fugtige, ustadige 
Himmel. Det Hörer med til StilenS Simpelhed, at der kun 
er anvendt faa Prydelser udenfor dem, der höre til Pillernes 
og Karmenes Ledfoininger, og selv disse savne de mere afvex- 
lende, men ogsaa ofte mere snurrige end skjonne Sammensoet- 
ningcr, som iscer senere Bpgninger ere rige paa, og som selv 
findeS L enkelte af vore Kjobstedkirker, f. Ex. den i Kjoge og 
S. Michael i Slagclse. Den Mangfoldighed af Former og 
Farver, som vi gloede os over ved det nordostlige Vaaben- 
huus i Noskilde, maae vi derfor ikke vente her; imidlertid 
have Hoikirkens Halvsoiler havt et ziirligt Baand af Blade 
om deres Hovedstykker, hvoraf nu kun sex ere bevarede; det 
gjennembrudte Fiirklover er anvendt paa begge Sider af det 
störe Vindue mod Ost og over Chorets Vinduer, da de stdde 
lavere end Langhuscts, og endelig ere de morkeblaae Steen 
anvendte stisteviis med rode ved Vinduerne i Gisicos Byg- 
ning og ved dem paaEndefa^aderne. Men denne Simpelhed 
klcrdcr godt, den giver et Udtryk af Beskedenhed, der sommer 
sig for det stille, prunklosc Kloster, hvortil Kirken opn'ndelig 
horte.
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De senere Forandringer og Jndretm'nger vedkomme ikke 
denne Betragtning; deres bedste RoeS er den, at de ei for- 
maae at fortrcenge det Jndtryk, som den gamle, srvoerdige 
Kirke vcrkker. De kunne kun, ligesom Sminken og SjonhedS- 
pletterne paa et velbekjendt Ansigt, bloende og forvirre Oiet 
for en kort Tid, og det er allerede flemt nok; men de cegte, 
kjcere Trcek trcede dog snart frem gjennem den falske, flikkede 
Pynt, og saa bliver denne let overseet og glemt, selv der, 
hvor den ikke ligesaa hurtigt reent kan forsvinde.

Naar man troeder ind i S. Knud med et levende Knd- 
tryk af vore Kirker fra en endnu tidligere Periode, af Ribe 
eller Noskilde f. Ex., saa modtager man et ganste eget Jnd- 
tryk. Her er saa meget nyt, og dog saa meget, som man 
allerede kjender fra hine celdre Bygninger. Rummet er her 
ikke saa stört, her er hverken Ribes Prägt, eller Choretö Let- 
hed og Hoihed i Noskilde, men der er en egen velgjorende 
Klarhed udbredt over det Hele, der herster, iscer L Langhuset, 
en Harmoni, som vi nu for forste Gang blive opmoerksomme 
paa. Merede denne uafbrudte Folge af Spidsbuer, hvad 
enten man lader Blikket glide hen längs igjennem Hovedsti- 
bet, eller man lader det hceve sig op ad Siderne til Hal
tungen, drager Liet og Tanken uimodstaaeligt efter stg; og 
jo mere man bliver Herre over det forste Jndtryk, desto 
tydeligere vil den fortsatte Beskuelse aabenbare denne Over- 
eensstemmelse ogsaa i de ovrige Partier. Sammenligningen 
viser dette bedst. I Ribe staae de simple fiirkantcde Hovcd- 
Piller vel i Forbindelse med deres Sidebuer, men egentlig stet

(7*)
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ikke med HvüelvLngen; L Roskilde ere Pillerne mere sammen- 
satte og staae i Forbindelse med begge Dele, men deres frem- 
troedende Halvssiler blive plumpe i Modscetning til deres Side- 
buer, og omvendt maae Spidsbuehvoelvingcns Gjorder antage 
en massiv Brede for at kunne svare til Halvpillerne oppe 
paa Hoikirkens Sider. I S. Knud sondres ikke, som i 
Ribe, Pillerne fra Hvcelvingen, og den ligner forsaavidt mere 
Kirken i NoSkilde; men ogsaa fra denne stiller den sig paa 
en betydningsfuld Maade, idet den oploser Halvsoilens

*) Noget lignende seeS i Soro; men her ere Halvpillerne flade og hid- 
rere ligesaavelsom Hvalvingerne fra den betydelige Reparation, som 
den absalonste Bygning har undergaaet efter Branden 1247. Jeg 
forbeholdcr mig ved en anden Lcilighed neicre at oplyse det feilagtige 
i den almindelige Mening, at det er en ny Bygning, opfert paa en 
ny Plads. Ligesom Monumentet selv indeholder de bedste Grunde 
for min Paastand, saaledes bliver med den ogsaa alt det Forvirrede i 

N. I). IV, 540 havet. Her ligger det os imidlcrtid narmere at 
bcmarke, hvorledes denne Reparation af Soro, der tillige gjor Spids- 
buen gjeldende, medenS de oprindeligt Parlier alle have Rundbuer, 
tjener til at vife, at selv de aldste Dele af S. Änud, der stet itke 
kjcnde denne Bueform, Heller ikke kunne vare aldre end fra Midten 
af det 13de Aarhundrcde.

**) Pillernes Grundform er en Rectangel, hvis körte Sider forholde sig 
til de lange som 4 til 5. Den overstjares af en Qvadrat, hvis frem- 
springende Hjerncr danne fire Halvseiler. Den fvrreste af disse, som 
vender ud mod Hovedflibet, gaaer saa heil op som DinduerneS Under- 
kant i Hoikirken, og her forbinder den sig med Hvalvingen og sprcder 
sin Ledfeining. De to andre paa Rectanglens körte Sider (mod Dst 
og Best) gaae over i Sidebuen, og den sidste staaer ud mod Side- 
stibet, med -viS Hvalvinger den forbinder sig.
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glatte, eensformede Runding i en fiin, mangfoldig Ledfoining, 
og idet den lader denne fortscette sig under hele SLdebuens 
Krumning. Bue-Aabningen faaer herved Udseende af en 
moegtig Karm med en sceregen Stprke og Lethed. En lig
nende Ledfoining gjentages i Triforium og i de overste Vin- 
duer, men beständig smallere og mere enkelt; og naar derfor 
de forreste Halvsoilers Led dele sig, for sondrede at folge 
den mangefladede Hvcelvings Kanter som Gjorder eller som 
Ribber, saa danne atter.VindueSkarmene med deres fcerre 
Nundstave en tilsvarende Prpdelse paa Hoikirkens overste 
Sideflade. Vi ville ikke forfolge denne Sammcnligning endnu 
mere i det Enkelte, af Frpgt for at blive utpdelige og 
trcrttende; men dens Resultat vilde beständig blive det samme, 
at hvad vi hist kun forefandt i enkelte Particr, det troeffe vi 
her overalt; hvad der hist spneS at staae L en uoploselig 
Kamp med de oeldre Former, det finde vi her at Hersie uino- 
sircenket,ogMaaden, hvorpaa dette er gaaet til, forekommer os nu 
saa simpel, at vi fast maae undre os over ikke allerede i hine 
Bpgninger at have anet den fuldendte Udvikling, der her 
moder os.

Den harmonisie Gjennemtromgen og Sammensmeltning

*) Arcaden.
**) Man lagge imidlcrtid Marke til KorsfloieneS ydre Dccoration i Ribe, 

og indvendig til de rundstavlignende Seiler ovenover Pillerne, samt 
til HeikirkenS Dinduer. I Roskilde -e-ude de ziirlige Rundstave, 
som, udvendig paa ChoretS Runding, lobe op mellem Vinduerne, og, 
indvendig paa Omgangen, forbinde Hvalvingen med Fodstykket, endnu 
Adeligere Stilen i S. Knud.
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af alle Bygningens Parkier til en eneste stör udelelig Heel- 
hed, dette SpidsbuestilenS vssenligste Seerkjende — er saa
ledes tilstede i S. Knud, det tidligste Exempel herpaa hos os 
og, om ikke det storste, dog i stn Heelhed det stjonneste. 
Chorene i SlesvigS og Aarhuus's Cathedraler gjore ved deres 
hoie Vinduer et storre og dristigere Jndtrpk; men disse Kie
kers Kors og Langhuse ere sammensatte af hoist forstjellige 
Stiilarter, og det er folgclig kun en enkelt Deel, som her kan 
komme i Betragtning. Stiftskirken i Maribo, opfort L Lobet 
af det 15 Aarhundrede, er storre*) end S. Knud; men den 
taber sig formeget i Breden, dens simple, otkekantede Piller 
savne den rigere Ledfoining, og den Hörer desuden (ligesom 
Choret i Aarhuus) til de Kirker, hvis Skibe ere ncesten af 
eens Hoide, og som derfor, isoer paa Grund af Belysningen, 
have et meer almindeligt Udseende. Ved de ovrige af vore 
Kjobstedkirker, som paa nogen Maade kunne fortjene vor 
Opmcerksomhed, er det en Hhppig Feit, at Hoikirken er ufuld- 
stcendig, **) og at den hviler trpkkende paa Hovedstibets 
Piller.

Men ved saaledes at sammenligne vore Monumenter i 
SpidSbuestilen, blive vi tillige vaer, hvor sceregen S. Knud 
er i hele sin pdre og indre Characteer. Det er den eneste 
Kirke, som har Triforium, den eneste, hvis Endepartier have

*) Dcns indre Langde er 103 Älen, denS indre Brede 36Z.
**) Zstedetfor Vinduer har Vcrggen under HvalvingenS Sidebner en spm- 

metrist anordnet Ralfe af flade Muurfordp-ninger. En lignende 
Prydelse sce vi paa Kirletaarnenes Gavlc.
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de stoerkt fordybede Buer, hvis Sidegange trsde frem foran 
Hovedstibet. Betragte vi, med Hensyn hertil, den vestlige 
Fayade i Maribo eller Chorets Slutning i Nyborg, da danne 
disse Bygninger med deres brede, glatte Flader kun en bar 
og fattig Modsoetning. Noget aldeles lignende finde vi ved 
tpdste Kirker med lige fluttet Chor, eller med en Forstde uden 
Taarne. Gaae vi derimod over til de Bygninger, hvori den 
tpdste Still viser stg i hele stn Prägt, selv om vi vstge en 
af Muursteen, som Vor Frue Kirke L Lpbek, da ville vi sikkert 
i hoi Grad blive overraflede ved at troede Lnd i dens Indre: 
en saadan Storhed, en saadan lps og luftig Hoikirke faae vi 
da for forste Gang et Begreb om. Men Triforium har 
ogsaa maattet give Plads for de störe Vinduer, Forholdene 
ere aldeles forandrede, det er som om S. Knuds Still havde 
bortkastet al Tilbageholdenhed og Frygtsomhed, for at voere 
hvad der ved forste Oiekast maatte synes en Umulighed. 
Og dog er Vor Frue samtidig med Gisicos Bygm'ng. For- 
folge vi denne Sammenligning med de tydste Kirker, da gjen- 
finde vi vel, navnlig i flere af dem ved Rhinen, nogle af 
S. Knuds Hovedtrcek; men det er i Bygninger, som endnu 
höre til Overgangen, og hvis Ledfoining hverken er saa reen 
eller saa udviklet. Forst i Engelland stode vi paa Bygninger 
fra det 13de Aarhundreder, f. Ex. Westminster og Salisbury, 
der vistnok have en ganste anderledes Udstrcrkning og Prägt, 
men som i Sideopstalternes Jnddeling og Forhold, i Anven- 
delsen afTriforium, L den fuldstaendigt og rigt udviklede Led
foining have meget tilfoelleds med Kirken i Odense. I En
gelland findeö ogsaa langt öftere Kirker, hvis Forsider enten
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mangle Taarne, eller dog have dem aldeles underordnede 
for Hovedstibets Muurmasse,*) der erholder sit Hovcdtrcrk 
ved en kräftig Fordybning til det störe, vestlige Vindue. Jstc- 
det for Taarnene mod Besten, indtager Taarnet over Korset 
der en betydclig Plads, og netop i S. Knuds Grundplan 
have vi L det Foregaaende paaviist Spor, der synes at robe 
Tanken om et lignende Taarnanlceg. Denne Tilnoermelse til 
den engelste Spidsbuestiil, saaledes som den udviklede sig i 
Lobet af det 13de Aarhundrede, kan knn forklares af det 
noere Forhold, hvori S. Knuds Kloster stod til det i Evesham 
ved Slutningen af det 12te Aarhundrede, og Kirkcbygningen 
er saaledes et klarere Beviis for dette Forholds Betydning 
og Varighed, end vi ville vaere istand til at udlede af Histo- 
riens striftlige Kilder.

*) F. Ex. Norwich, Salis-ury, Worccster, Exeter, o. s. v. Monstrct 
til disse F-rsider findeS -llerede i de oeldre Kirker i Normandiet.
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Sjerde Ufdelrng.

St. Knuds KirkeS Chor og det Ahle 
feldfke BegravelseScapel.

Forste Afsnit.
Choret.

I
Alteret med dets Omgivelser.

1.
^Aende vi os nu til Betragtm'ngcn af Enkelthederne i Kir

kens Jndre, ansee vi det henstgtSrnLssigt, at begpnde med 
Beskrivelsen af Choret.

Choret, i Kirkens ostlige Ende, ligger .j Älen hoiere, end 
det ovrige Kirkcgulv, er 31 Älen langt, 14 Älen bredt, og 
har tre Opgange: een fra den midterste, brede Gang i Kirken 
og een fra hver Sidegang; det er ved en Balustrade af 
Tra: adstilt fra Kirken. Det Forste', som her tiltrcrkkcr sig 
vor Opmoerksomhed, er Alteret og den störe Altertavle af 
omtrent 18 Alens Hoide. Den er sijcentct Kirken af Hen
rik Gyldenftjcrne til Skovöbo, kostcde 1000 Joachims
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Daler, og blev opsat 1649. Paa Altertavlen ere nederst an
bragte to Vaabener; paa hoire Side Gyldenstjernes: 
en syvoddet Guldstjerne i blaat Feldt og paa Hjclmen to 
vcebnede Arme, holdende et blaat guldrammct Speil; ovenfor 
Vaabenet ere Bogftaverne HO8 anbragte. Maa venstre Po- 
debusch's: et tvcerdeelt Skjold, hvis overste Feldt Guld 
med en halv, fort, gulvkronet Srn med udflagne Vinger, 
vendende Hovedet til Hoire; ovenfor sees Bogftaverne

Denne Henrik Gyldenstjerne var gift med Lis- 
beth (eller Elisabeth) Podebusch, en Datter af den 
rige Claus Podebusch, der eiede Kjorup i Fyen, Vemmetofte 
i Sjoelland m. m. Henrik Gyldenstjerne og Fru Lisbeth ligge 
begravne i Rynkeby Kirke, hvor ogsaa deres Gravskrist findes.

Jndenfor Alterbordets Forhceng ere fire Malerier: Jo- 
derne nyde Paaskelammet, Davids Flugt, Moses ophoier 
Slangcn og Josephs Ophoielse. Paa Gulvet, ved hver Side 
af Alteret, staae Moses med Lovens Tavler og Aron med 
de yppersteprcestelige Jnstgnier, udstaarne af Tree ligesom alle 
ovrige omkring Altertavlen opstillede Figurer, hvide med for- 
gyldt Haar og Skjceg; de tyde hen paa det gamle Testament. 
Ovenover er Altertavlen, hvis Malerier, saavelsom de om- 
kringstaaende Figurer, tyde hen paa det nye Testament. 
Den har tre Afdelinger med ligesaa mange Malerier: det 
underste, Nadveren, det mellemste, Jesus i Gethsemane, det 
overste, Frelseren paa Korset. *) Overst seer man den tri-

Af disse Malerier er efter Justitsraad MolbechS Mcning (Ung- 
domsv.) det overste det Ledste og det bcdst bevarede; dog tranger
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umpherende Christus Paa en forgyldt Jordklode. Denne 
Figur er Skulpturarbcide og staaer frit over selve Tavlen.

Paa Altertavlen lceses nederst, ligeover Alterbordet, Jnd- 
stiftelsesordene; imellem det forste og andet Malen: „Min 
Sjoel er bedrohet indtil Doden;" imellem det andet og tre- 
die Malen: „Jesu Christi Blöd Neenser os af al Synd," 
og ovenover: „Jeg er Opstandelsen og Livet." Ved Siden 
af det anderste Malen, ovenover Moses og Aron, staae de 
fire Evangelister med deres Symbolen Paa hoire Side 
Matthoens med Engelen og Marcus med Loven; paa 
den anden Side Lucas med Oxen og Johannes med 
Omen; ovenover dem, i tre Räder, de ovrige ti Apostler 
med deres Attributer: Peter med Noglen i fln Hoire, Pau
lus med Svoerdet (dette er nu afbroekket), Andreas med 
Korset, Philippus med Rorkorset, Thomas med Spy- 
det, Bartholomoeus med Kniven, Moerket paa de LLdelser, 
han maatte udstaae, Jacobus, Alphcei Son, stotter den 
venstre Haand mod en stör Stav, Thaddceus medStrids- 
oxen, ved hvilken han led Martyrdoden, Simon Zelotes 
med fit Martyrmoerke Saugen, og Jacobus major med 
Pillegrimsstaven og den bredstyggede Hat. Saaledes har 
Kunstneren fremstillet Hovedmomenterne i Frelserens Lidelse 
og Forherligelse, omgivne af Neprcrsentanterne for den gamle 
og nye Pagt'. Det foran det underste Malen staaende Kru-

det nu, og de to andre Malerier i en endnu hoiere Grad, til en 
Restauration.
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cifix er stjcenket Kirken af Kammerherre v. Kroghen, som 
havde faaet det af en emigrerct Prcrst 1807.

2.
Ovenover Mertavlen findeS Paa Muren malet med for- 

gyldte Bogstaver Christian den Fjerdes kroncde Navneziffer 
med Hans Thronbestigelsesaar 1588.

De folgende danste Kongers Navneziffre, der forhen lige- 
lcdes vare malede paa Muren, bleve 1826, da de ved Kir
kens Kalkning faldt af, malede paa Skjolde af Blik, som nu 
hoenge paa begge Sidemurene i Choret. Ovenover disse 
Skjolde sees tvende Troetavler; paa den ved hoire Side 
findeS det danste Vaaben med folgende Understrift:

„Vriäeriei II vei gratis, vani«: Xorvegiso 8Iavorum at 6ottlio- 
rum Regis Klesview Holsatirv Storiuarirv et v^tiimarelm Vueis 
Oläendurgevkis et Velmevkorstevsis domitis Ivsigvia. ^nno 
1559."*)

Paa den Modsatte findes det meklenborgste Vaaben med 
folgende Understrift:

„Sopkiw Vei gratia Innat« vuc!88D Slegapolen8!8 vanim Alor- 
vegiw Slavorum et (Mottkorum keginso in8ignia. Renovata, 
no 1749." **)

*) Fredcrik den Anden, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, 
de Slavers og Gothers, Hertug til SleSvig, Holsteen, Stormarn og 
Ditmarsien, Greve til Oldenburg og Delmenhorst, Hans Vaaben. 
Aar 1559.

Sophia, af Gud'S Naade fodt Hcrtuginde af Meklenborg, Dronning til 
Danmark og Norge, de SlaverS og Gothers, hendeS Vaaben. For- 
n^et Aar 1749.
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3.
Vcd hver Side af Alterbordet staae to Skabe, hvori 

Kirkens Solv- og MeSsetoi gjemmes, og vcd Siden af disse 
de saakaldte gamle Skriftestole, som nu ikke bruges. Af 
Solvtoi eier Kirken: 1) 2 störe Lysestager v. 405 Lod; paa 
Foden staaer: t^ri8tianu8 Henrieu8 I^uja in (^oIleKio 
<^on8i8tnrii ^88688or et voet. ^biKsel I^aurentii 
k'ilia, og derunder deres Vaabener og AarStallet 1695.

2) Et stört Dobefad v. 186 Lod 2 Qv. paa hvis Rand 
staaer: „Andreas v. Bergen, LandSdommer i Fyhn, og 
Karen afLandorphs Stamme. Det Fad, som her bru- 
gcs, de stjcenkte L Troe, for Naaden Gud dennem beviste. 
I Omsorg for Guds HuuS og Lyst til Hans Ord, vel samlet 
og altid de samme. Benaadede Loeser! betank oc Guds 
Huus, en Skioerf bliver Guld i Guds Kiste!" Desuden sees 
paa dette Fad v. Bergens og Landorphs Vaabener. Paa 
Bunden staaer: „Hermed folger et Messingfad."

3. En Kande v. 127 j Lod, med folgende Jndskrift: „St. 
Knuds KirkeS Kande omgjort og foroget med 74 Lod 2 
Qv. Solv Anno 1691. Davoerende Sogneproest M. Lud- 
vig Stoud. Medtjcner Hr. MatzNostok og Kirkevoerge 
Claus Nisson."

4. En stör Kalk, omgjort 1772, v. 58 Lod z Qv., med 
en dertil hörende Disk v. 15 Lod; paa Foden af Kalken ere 
fire Solv-Krucifixer anbragte.

5. En mindre Dito, v. 34 Lod 3^ Qv., med Dito v. 
9 Lod H Qv.; paa 6 udstaaende Tappe staae Bogstaverne 
8. V. 8. 1. 11. L., som maastee kunne locseö saaledes:
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8it Vobis 8alus In 8ae Luebsri'slia s: Npdclsen af 
dette Naademaaltid vorde Eder til Salighed! Begynder man 
Loesningen med I. og tager Bogstaverne i folgende Orden: 
I. 8. L. 8. V. 8. kan der ogsaa loeses Ikesus, efter den 
scedvanlige Forkortelse: 188.

6) En Oblatceste, v. 34 Lod, hvorpaa staaer AarStallet 
1703.

7) En mindre Ditto i Form af et Hjerte, v. 14 Lod 
3j Qv., paa Laaget et Krucifix, omkring hvilkct staaer: 
„Der mus in Glauben in Christi Wunden schliesst«, wer un
ter Brodt und Wein das Leben will gemessen."

8) En liden Kalk med tilhorende Dist for Stiftsprovsten 
til Brug ved SpgeS Beredelse; paa 6 udestaaende Tappe 
paa Haandtaget staaer 8. V. 8. I. 8. L. og paa Foden 
1703.

9) En Ditto for den refiderende Kapellan til samme 
Brug, v. 18^ Lod.

10) En Solv-Viinflaste, v. 11 Lod.
4.

Omkring Alteret er en Jernbalustrade, som er bekostet af 
en Handelsmand Johannes Poulsen-i Odense. Denne 
Mand stjcrnkede ogsaa Kirken den i Choret hängende Mes
sing - Lpsekrone, hvorpaa loeses: „Velagtbare og forncmme 
unge Mand sal. Johannes Povelsen, fordum HandclS- 
mand i Ottense, som dode den 21 Mai Anno 1694, hafver 
giftet Gud til Mre, Kirken til Prydelse denne Liuse Krone, 
saa og rede Penge 200 Rdlr., hvorfor et Jern-Galleri om^ 
kring Alteret heri Kirken er bekostet. Liuse-Kronen hafver
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Hans Broder Hans Povelsen, fornemme Handelsmand 
her i Ottense ladet ophamge paa sin egen Bekostning Anno 
1695."

5.
Choret har endnu stne gamle Munke- eller Kannikestole i 

Bchold, der hvidmalede i to ziirlige Nader stroekke sig längs 
Muren, paa begge Sider af Alteret. At de kaldes Kannike- 
stole künde synes paafaldende, da St. Knuds Klosters Munke, 
der eiede Kirken, egentlig ikke vare Kannikerz men da de 
havde samme Ncttigheder, som disse udovede ved andre Ka- 
thedralkirker, navnlig Valget af Bistoppen og Deeltagelse i 
Hans Naad, er rimeligviis Kannikenavnet L daglig Tale nu 
og da blevet overfort paa dem. Jovrigt havde jo, som for- 
hen viist, ogsaa virkelige Kanniker Kirke og Kloster i Bestd- 
delse i Bistop Carl Ronnovs Tid 1474.

II

Monumenter, Liigstene og Begravelser *) L Lhoret.

1.
Paa den forste Pille paa hoire Side sees en Tavle med 

tvende Malerier, der maastee höre til de bedste i Kirken, og 
forestille et Par Wgtefolk: Skrivcr Rasmus Andersen 
og Hustru Marie Sophie Christophersdatter. Ma- 
leriet er et Kncestykke; Figurerne, i Legemsstorrelse, ere malede

Den 22 Februar 1805 udkom Forordningcn om at Lüg herefter ikke 
maatte begraveS i Kirken.
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paa Kobber og meget vel vedligeholdte. Manden staaer med 
en Stok i den venstre, en bredstpgget, opkrampct Hat i den 
hoire Haand; det krusede, lange Haar er stilt ad midt over 
Panden og falder ned over Skuldrene. Han er klordt i en 
lang, viid fort Kjortel med en stör, udfaldende Bladkrave. 
ForHoenderne har han Poignetter. KonenS Kloedning er ikke 
meget afvigende fra den nu brugelige: om Halsen en tcet- 
puttende, klar Krave, en nedstaaren fort Kjortel med Liv- 
stykke, der foran gaaer ned i en Spids; körte, sorte ZErmer 
med tre Puffer af klärt Toi indtil Albuen; et Forkloede af 
klärt Toi; om den venstre Arm et svoert Guldarmbaand 
med en ziirlig emailleret Laas; paa Hovcdet en fort Baret 
over en klar Kappe. — For at komme til at ligge i en soerM 
Hvoelving under Choret, stjoenkede de Kirken en Bondegaard. 
Paa Tavlen lceses:

„Her huilcr Erlig, Delactbare och Fornemme Mand Rasmus An
dersen Kongl. Maj. Skrifuer ofuer Malmoehuus, Borringe oc Lind- 
holmbs Lenne udi 9 Aar, Ridefoget udi One och Skpdtherreder, er af 
hanS Maj. befordret 1660 til Stifftchrifuer udi Fycn. Dode d. 16 
Juli 1675 Hans Aldersaar 60 Sampt Hans Kierreste Erlig Dydefuld 
og Gudelstende Matrone Maria Sophia Christophers Datter 
Bringh, dode 1674 d. 5 Marti udi hindes alder 53 Aar 2Maaneder 
2 Dage. Lefuede udi Egtestab 30 Aar 4 Maaneder. Gud giffue 
dennem gladelig Opstandelse."

Paa Liigstenen underneden, No. 1 — 1753 — tt. (om 
dette Tegns Betpdning see Side 27) staaer:

„Herunder hviler forrige Stift-Skriver RasmuS Andersen med 
sin Hustru, som forarede Kirken Aar 1674 en Bondegaard i GiiSlcf 
Sogn paa 8 Td. 3 Skp. 2 Fj. 2 Alb. Hartkorn."
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Om Begravelsen, som Hörer til dette Epitaphium, vil 
siden blive talt, naar vi komme tilBegravelseskjelderen under 
Choret.

2.
Paa den anden Pille er indsat en Steen, hvorpaa er ud- 

hugget L halvophoiet Arbeide en qvindelig Figur i fuld Le- 
gemsstorrelse, som forestiller Jomfru Margrethe Skov- 
gaard til Sanderuwgaard, der 1613 stjoenkede et Legat paa 
100 Rdl. til Odense Kathedralstole. Om hendes Dod haves 
folgende Fortcelling, som ogsaa findcs i Thieles d. Folke- 
sagn (2 Udg.) 1 D. Pag. 209, med hvis Ord vi her ville 
anfore den: „I St. Knuds Kirke i Odense er der et Grav- 
„mcele over en Jomfru Margrethe Skofgaard titSan- 
„derupgaard, som dode i Aaret 1615. Tilforn var dette 
„Gravmcele forgyldt, men nu er det overstrsget med en fort 
„Farve. Om denne Jomfru fortcelles, at hun ved et Gilde 
„dandsede sig ihjel med 12 Niddere. Og efterdi hun engang 
„i Landets Nod havde negtet Kong Christian den Fjerde, 
„at laane ham en Sum Penge, lod han, da han engang kom 
„der i Kirken, Monumentet overstryge."

At den forste Deel af dette Sagn er ganste «gründet, 
kan neppe vcere tvivlsomt; thi ikke at tale om, at dette Sagn 
om Damer, der have dandset sig ihjel, er temmelig alminde- 
ligt og vel i de fleste TLlfcelde lige uhjemlet, saa bor det be- 
mcrrkcs, at Jomfru Margrethe Skovgaard maa, efter 
hendes Faderö Dodsaar, have voeret henved 70 Aar gammel, 
da hun dode. I den Alder havde der neppe behovedes tolv 
Niddere til at dandse hende ihjel. Hvad den anden Deel af 

(S)
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Sagnet dcrimod anZaaer, da erdet vist, at Dragten nu er 
overmalet med fort Farve; og i Aaret 1672 striver OI »Ke
rns ^aeolrrvi ltinerarluin, at dette er skeet paa ^Ilristisni 
Ovrrrt! Befaling; vi troe altsaa, at Sagnet i denne Hen- 
secnde er velgrundct. Til Beviis paa vor Paastand om 
denne Dames Alder hidscettes paa noeste Side en Stamtavle 
over hendes Slcegt, saaledes som den velvilligcn er os med- 
dcclt af Hr. Cand. Kall Nasmussen i Kjobenhavn.

I de Kl ev enfeld ste Samlinger, tilfoier Hr. Kall Nas
mussen somAnmcerkning til denne Stamtavle, findes Karine 
SkovgaardS Brev om Magestifte med Margrethe 
Skovgaard, hvem hun udloegger „al min Lod, Ejen- 
dom og Anpart y Sannderumgaardtth udi Aa- 
sum Herred i Davinde Sogn, som Anders Reff 
nu wdj boer." — Dat. Barlosegaard 25 Aug. 1583. 
Understrevet og beseglet af Karen Skovgaard, Erik 
Hardenberg (Hovedsmand paa Hagenstov) og Morten 
Brock til Barlosegaard, Landsdommer i Fpen. Formodent
lig har Margr. Skovgaard indtil den Tid vceret paa 
Barlosegaard*) hos stn Soster, Anne S. gift med Mor
ten Brock. I det nceste Aar, 1584, har hun vel allerede 
boet paa Sandcrumgaard, fiden hun da havde Stoel i Da
vinde Kirke (Danste Atlas, T. 6).

») HendcS Scstcr, Karen Skovgaard, har formodentlig til sin 
Dod oplwldt sig paa Barlosegaard, da hun ifolge Klevenfeldts 
Citat af Fvenste Antiqvitetcr af 1007 er bcgraven i Barlose 

Kirke.



Iep Jensen i Skovgaard (Tprild Herred, Kollerup Sogn) 1490-1499.

Mester Anders 
S., Erkedegn i 
Diborg, -I-1554. 
3fr. Abel JepS- 
datter. 1512; var 

ded 1552.

Hr. H an S S. til Gunde- 
strup, 1- 1564 eller 1565; 
g.m.Elsebe Brade, Datter 
afHr. Axel Brade til Krog- 
holm levcde 1567. Efter- 

lode ingen Born.

Jörgen Skovgaard til Skov-ISkal bave drsbt 
gaard, 1-1557; g. 1) m. Anne ) sin Svoger, Jvcr 
Flemming. -j- 5 Dec. 1530, Dat- ) Skeel til Mogtvcd. 
ter af Herman Flemming; 2. m.
Anne Urne, Datter afHr. Johan
Urne til Rygaard, D. R. R.

1. 1. 1.
HanS Skovgaard til KarenS. le- KirstenS.-j-

2. 2. 2. 2. 2.

Gundestrup, D.R.R. Be- vede1573; g.m. mellem 1566 og 
Palli Skram til 1574; g. m.falingSmand paa Helsing- 

borg Slot,fodt c. 1526,-b 
18 Juli 1580; g. 10 Jan. 
1574 m. AnneParsberg, 
Datter afHr.Verner P. til 
Harrested, D. R. R., f.

Darhoed, 
i- 1546.

1.
Maren S.le-

1549. g.2)22Nov.1590 vede1588; g. 
m. Hack UlfStand tilHikke- m. Ove Ugerup 
berg, D. R. R. (senere til OveSholm; 
Marst)1-4(5)Aug.1592. han var 1-1562.

Hartvig Skram 
tilDeibcrglund.

1. 1
Abel AnneS. 
S. til Dar

hoed lev. 
1597. 

(Dode ugifte).

Anne Skovgaard, Frederik S. tilFligende, f. 1576, 
levede 1632; g. 23 -j-7Novbr. 1606; g. 17 Juli 1603 
Aug. 1590 m. Hol- m. Ellen Krabbe, D. af NielS Krabbe 
ger UlfStand til Hik- til Degholm; g. 2. (efter 1619) m. 
keberg, f. 1565, -j- BlaciuS Müller, Chirurg iKjobenh. 

1609.
HanSS., -b liden.

JohanSkovg Iep.S.(„Ja- C l a u S S. Anders S. I e n S S. 
til Skovgaard, cobuS") (Stu- (blev 1568 fan- til Sanderum- (Solgte, af- 
g.m. Elfe Trol- berede iWitten- gen afSpanier- gaard, (Hofsin- handede og for- 
le,D. afArved berg i Vinteren ne i Nedcrlan- de) -b 22 Jan. kom alt sitArve-
TrolletilEdeS- 1557-58.) 
gaard (iSmaa- 
land.)

dene.) 1561. gods) -b1575.

2- 2.
2. Margrethe Karen

El se Skovg., -i- for S. til Sanderum- 1- mellem
1579; g. m. MogenS gaard, 1- 7 Aug. og 1607.
JueltilJuelingSholm. 1615.

-j- Sept. 1587.

S.
1597

IorgenS. til Gundestrup, 1- 16 Juni Angeborg 
1612 som sidste Mand af Slag- S. (1- ung). 
ten; forlovct mcd Elisabeth FriiS, D. af 
NielS FriiS til HeSselager, f. 26 Jan. 1587, 
(sidengift med Peder Lange til Kjcrrgaard, 

LandSdommer i N. Jplland.)

2.
Anne S. levede 
1597 og formodent- 
lig endnu 1607. g. 
m. Morten Brock 

til Barlosegaard, 
LandSdommer i 
Fyen, 1- 5 April 

1591.
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Paa Monumentet seer man Marge. Skovgaard med 
en rigt stukken Perlehue paa Hovedet; hun er L en Gylden- 
stykkes Kjortel, over hvilken en aaben Overkjortel, der engang 
synes at have vceret forsolvet, og hvis hoie, stive Krave gaaer 
heelt op til Hagen og Nakken; derom en Pibekrave, saa at 
det halve Hoved niesten er Mt L Kraven. Fra Pibekraven 
Hirnger et Kors, som det synes, af ZEdelstene. Om Halsen 
har hun en tredobbelt, svcer Guldkjcede, hvori en Medaillon 
med det bckjcndte Monogram III8. Paa hver af hendes 
Hoender ere 3 Ringe, een paa Tommelfingeren og to paa de 
to sidste Fingre. Toict i Underkjortelen er figureret og nu, 
som anfort, sortmalet, men har kjendelig vceret forgyldt. 
Overkjortelen, ligcledeS figureret, er nu ogsaa overmalet med 
Sort. Naar hertil regncs, at Hiender og Ansigt tillige ere 
malede med Kjodfarve, saa har dette Monument engang havt 
et glimrende, men meget verdsligt Udseende. Figuren staaer 
i et Slags Ramme under et hvcelvet Lost, som slutter flg til 
to fra Siderne fremspringende Capitoeler; ogsaa her har Alt 
vceret malet og forgyldt. Paa begge Sider af Figuren ere 
anbragte i vertikale Nirkker 16 Anevaabener, til Hoire hen- 
dcs fcedrene, til Venstre hendes modrene Aner. Disse Vaa- 
bener ere ligeledeS malede og forgyldte. De fcedrene AnerS 
Vaabenskjolde paa hoire Side have folgende Overstrifter: 
1) Skovgaard, 2) De Danner, (Dan eller Dann) 
3) De Thuner, 4) De Rüf-Kalfrder (?), 5) De 
Skeler, 6) De Sester (Sehestedt), 7) De Langer, 
8) De Podcr (Pudet).

Det maa bemcerkes, at Vaabenskjoldet No. 3: en Guld-
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Skandsekurv med 6 Poele L blaat Feldt, og paa Hjelmen to 
harniskede Arme, der holde et Neeg, ikke findes i Adelölexicon, 
med hvilket ellers de ovrige stemme overeens; thi No. 4 er 
aldeles det samme Vaaben, som det, der findes i Adelölex. I. 
Tab. II No. 20 som Familien Kalfs.

Vaabenstjoldene paa venstre Side have folgende Over- 
skrifter: 1) De Urner, 2) De Ronner (Ronnov), 3) 
De Kremstropper (Krumstrup) 4) De Hardenber- 
ger, 5) De Serliner, 6) De Stormvaser, 7) De 
Sester (Sehestedt), 8) De Krumdiger (Krumme- 
dige). Alle disse Vaabenstjolde findes, med Undtagelse af 
No. 6: en Blomst i Skjoldet og paa Hjelmen, i Adelslexicon.

Overst paa Stenen loeses:
„Salige ere de Dode i Herren, thi de hvile af deris Ar-eide og dcriS 

Gjerninger folge dem efter."

Nedennnder:
„Her ligger -cgrafven TErlig og Delbyrdig Zomfrue ZomfruMargreth e 

Skofgaard til Sanderumgaard, som dode d. Aug. 16 *).
Gud gifve hende det evige Lifv."

Begravelsen, hvortil dette Epitaphium Hörer, vil siden 
blive omtalt ved de aabne Begravelscr under Choret.

*) Da Aarstallet mangler, og Dagens samt MaanedenS Navn kun er 
paamalet (af BircherodS Tegning seer man, at der har staaet d. 7 
August 1615) har den Afdsde vist ladet dette Monument forfardige 
i hendeö lesende Live — et ret markeligt Beviis paa den gode Da- 
meS Forfangelighed.
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3:
Forend vi forlade den hoire Side af Choret, hvor vi nu 

i nogle Dieblikke have dvoelet ved de Gjenstande, som der 
frembyde sig for vort Die, ville vi dog forst see, hvad der 
bereites om de hervcerende Begravelser, hvori flere be- 
romte MarndS jordisie Levningcr hvite. Den encste Kilde, 
hvoraf vi i denne Henseende kunne ose, er en til Kirkens 
Archiv hörende gammel, gjennemtrukken og forseglct Begra- 
velsesprotocol, paa hvis forste Side larscS: „Denne Bog, 
„som bcstaaer af fiire Hundrcde, Halvfierdesindötyve og Ect 
„nummercrede Blade, er indrettet over Begravclserne udi St. 
„Knuds Kirke her i Odense, hvorudi den anordncde Kirkc- 
„vcerge nuvarende og eftcrkommende rigtig Tiid efter anden 
„vildc tilforc hvad som ved enhver Begravclse maatte fore- 
„falde og eragteö fornoden til Efterretning og Oplysning sor 
„Estertiden at annotcre. Odense d. 6 Jan. 1766.

Seid e lin."
Denne Protocol, som vi i det Folgende öftere komme til 

at bcraabe os paa, da vi alene efter den kunne angive de 
under Kirken darrende tilkastede eller tilmurcde, nu utitgcrn- 
gelige Begravelserö Beliggenhcd, Storrelse og Bcsiaffenhed, 
er narsten odelagt af Fugtighed, og det synes derfor at voere 
af desto storre Vigtighed at bevare dens Jndhold, da siden 
ellers Intet vil kunne videS om disse Grave. Af den 
erfare vi da, at der paa den hoire Side i Choret, foran de 
tvendc Tritt, som ere ved Kncefaldet for Alteret, er en Be- 
gravelse, som forhcn har tilhortFamilien Akeley e til Skicn-



Choret. 119

nerup (nu Ulriksholm); den er 3.^ Al. lang, 2 Al. bred og 
bcdcekket med Buehvölving.

Indstnften paa denne Grav, der ikke blot mindede om 
de Afdode, som virkeligen her vare begravne, men ogsaa om 
nogle Slögtninge, er forsvunden, men lod, efter BircherodS 
Noter (S. 59), saaledes:

„Lxo sum via voritas et vita. 2oh. 14.

Erlig oc velb^rdig Mand Knud Michelscn til Schicnncrup med 
HanS -egge Fruer erlig oc vel-yrdig Fru Kirstine Algudtz oc F. 
Margareta Urne ligger begrafne udi Kielstrup Kirke oc findiS dcr 
dcriS Epitaphium lige udi alle Maader som dette.

Her ligger -egravcn crlig oc velbprdig Mand Christian Knudsen 
til Schicnncrup som salig Heden sof udi Herren Anno 1632. d. 11 
Martii oc Hans kicre Frue erlig oc velbyrdig F. Rigitze Spaare 
som salig Heden sof udi Herren Anno 1610 d. 18 Fe-r.

Vitam püs mora aä deatam ti»ans!tu8." **)

Denne Liigstecn blev omhttgget 1750 og brugt til at 
sötte ved Pillerne udvcndig paa Kirkcgaarden, for at holde 
Fugtigheden borte fra samme. Familien Akeleye eiede i 
200 Aar Gaardcn Skiennerup; den Forste af dem var efter 
Thom. BircherodS Msc. M ichclPed er sen Akelepe, 
dod 1539, og Hustru Magd. Drage, dod 1560, der bleve 
begravcde i den nu nedbrudte Graabrodre Kirke, og hvis 
Liigstecn findes blandt de bircherodste Monumenter. Chri
sten Knudsen Akelepe, hvis occonomiske Forfatning var

*) 2cg er Veien, Sandheden og Livet.

s*) For de Fromme er Toden en Overgang til et saligt Liv.
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flet, overlod Gaarden Skiennerup til Kong Christian den 
Fjerde, imod en aarlig Pension; denne gjorde et Herrescede 
deraf for sin naturlige Son, Ulrich Christian Gylden- 
love, og fra den Tid af fik den Navnet Ulriksholm.

4.
Ved Siden af den forrige Grav secs i Gulvet enLiigsteen, 

der Lngen anden Jndstrift har end Mcerket: „No. 2" og som 
altsaa er et Vidnesbyrd om Odelceggelscn fra 1753. Under 
den er en muret Begravelse, 3 Al. 15 Tom. lang, 4? Al. 
bred og bedLkket med Krydshvcelving. Ifolge Begravclses- 
protocollen var her forhcn en Mulvgrav, som tilhorte „Iom- 
fru Norby;" men, da denne Betegnclse er saa ubesiemt, og 
vi vide, at her i Kirken ligge tre af Familien Norby, uden 
at vi med Sikkerhed kunne anvise deres Begravelser anden 
PladS end i Choret, ville vi tilfoieJndstrifterne efterJacob 
BircherodS Monuinenta otkinien8ia og Jens Bir- 
cherods Xotse uderiores Pag. 30 og 97.

„Her hviler som er hensovet i Herren erlig oc wel-yrdig Fru Anne 
Oldeland til Roelyckegaarde med hendiS elslelig kicre Son HanS 
Norbi- til Uggerslefgaard oc dode Hand dort udi Herren Anno 1599 
oc dode hun udi Herren Ao. 1607. Gud give dem med alle GudS 
Udvalde en glad oc arefuld Opstandelse, Himmerig oc det avige Lif oc 
er denne Sten ved hindiS kiere Datter Fomfru Margrete NorbyS 
Dekostning paalagt."

Afbildningen af Liigstenen viser os Moderens og Son- 
nens Billeder; over hendes Hoved Oldelands ogMunks 
Vaabener (altsaa begges Foedrene og Modrene); imellem dem 
et Dodningehoved, hvoraf et Bundt Kornax ere fremvoxne.
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Jens Bircherod anforer paa et andet Sted (S. 80) 
endvidere folgende Jndskn'ft:

„Her hviler erlig oc velbyrdig Zomfru Margrete Norbp som 
hensof udi Herren paa hendeS Fcrdernegaard Ugerslefgaard thcn 9 Novbr. 
Ao. 1617. Gud give hende en glcedelig Opstandelse.

Oc er dette ved hendcö elstelig fiere Sosters erlig oc velbprdig Jom- 
fru Maren Norbps Bekostning."

Disse her ncrvnte adelige Jomfruer ere formodentlig Fru 
Anne Oldelands Dottre, Hans Norbys Sostre. Det 
var denne Frue Anne Oldel and, der gav et moerkeligt 
Beviis paa Adelenö Overmod imod Geistligheden efter Re
formationen; thi hun afbrod d. 9de Febr. 1564, under en 
stör Forsamling i St. Knuds Kirke i Odense, Bistoppen 
NielS Jespersen midt i Hans Prcediken og overva'ldede 
ham med Skjcrldsord, fordi hun troede, han i Proediken sig- 
tede til en Troette, hendes Mand havde havt med en Proest; 
Bistoppens sagtmodigeBon, om at hun vilde tie indtilGuds- 
tjencsten var forbi, da han vilde tale med hende i Fortrolig- 
hcd, var forgjceves, hun vedblev sin Skjoelden, saa at han saae 
sig nodsaget til at afbrpde Proedikenen og kalde de Tilstede- 
voerende til Vidner, til stör Forargelse for hele Forsamlingcn. 
At hun blev straffet omtales ikke. (Pontop. 3 Pag. 397).

5.
Den nceste Begravelse imod Besten er Dr. Jens Mu- 

les; den er 3 Al. 3 Qv. lang, 5Z Al. bred og bedoekket med 
Kuglehvcrlving; 1801 blev den fyldt med Jord. Over denne 
Grav er nu en Liigsteen, moerket No. 3 — 1753 — med 
folgende Jndstrift:
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„Herunder hvilcr Doctor JenS Mule, som dode Aar 1633, tilli^ 
gcmed tvende sine Hustruer Elfe Hans datier, som dode Aar 1623 
uden LivSarvinger oc Ann e W ilh elm s dat ter, som dode Aar 1652, 
eftcrat hun hafde aflet 8 Born med hendes forste og 3 Born med hcn- 
deS anden Mand Doctor Christophersen" (sie).

Den oprindelige Liigsteen over denne Grav, som ogsaa 
blev odelagt 1753 og omgjort til to, havde ifolge Birche- 
rods Xotse uberiores Pag. 78 folgende Jndstrift:

„Her under hviler erlig og vel-yrdig haderlig oc hoilarde Dr. Jens 
Mule med tvende stne Hustruer. Dend forste var dend haderlige dp- 
derige oc gudfrpgtige Matrone ElseHansdatter, som lefvede med 
hannem paa nittende Aar uden Lifvis Arfvinger oc dode Aar 1623 d. 
30 Marts i hendes AlderS 63 Aar. Den anden var den haderlige 
dyderige oc velfornemme Matrone Anna Wilhelm sdatter, med 
hvilken han lefvede paa nicnde Aar, aulede otte Born to Sonner 6 
Dotre, af hvilke en Deel her under hviler. Fra hvilchen oc Gud kal- 
lede ham Aar 1633 i HanS Alders 69 Aar. Siden lefvede denne 
salige Övinde udi Egtestab med den hadcrlige oc hoilarde Mand Dr. 
Christophcr Schultz, med hvilken hun aulede 3 Born, en Son 
oc to Dotre. Efter otte Aars Egtestab dode Hand fra hende oc lod 
hun hannem her nederstrtte. Hende bortkallede Gud Aar 1652 den 6 
Oct-r. i hendiS AldcrS 50 Aar. Gud give dennem med alle tro 
Christne en gladelig oc arefuld Opstandelse for Christi Skyld. Salige 
ere de Dode som doe i Herren, thi de hvile af dcriS Arbcid oc dcriS 
Gierninger folge med dem. Apoc. 14."

Doctor Jens Mule var fodt i Odense den 15 Septbr. 
1564, kom 1575 til Soro til fln Svoger Mag. Jver 
Bertelsen, 1581 til Herlufsholms Skole og 1586 til Uni- 
versitetet. Ester sin forste Udenlandsreise begav han sig 
1595 igjen til Tydsiland og Italien og derfra 1599 til Ba
sel, hvor han tog Doktorgraden. Herpaa reifte han hjem,
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men strax igjen bort med Axel P eder sen Brahe. 1602 
blev han hjcmkaldt, sor at reise til Mostov med Hertug 
Hans. Ester Prindsens Dod kom han 1605 til Odense og 
giftcde sig der med Elfe HanSdatter, Bistop Mag. 
Niels JeSpersens og Iubclloerer Diderik Finrens 
Lnke. Han stjoenkede 1000 Ndlr. til de Fattige (Hofm. 6 
Pag. 261) og giftede sig igjen 1624 med Anna Wil- 
lumsdatter, men dode 1633 i sit 69 Aar. (Suhmö 
Saml. 1, 2, Pag. 9).

6.
Endclig findcS paa hoire Side i Choret endnu tvende 

Begravelser, som forhen have tilhort Familierne Luja og 
Von der HamSfort. Den forste af disse, 4 Al. lang, 
3 Al. 1 Qv. bred og med Kuglchvcelving, er belagt med en 
Liigsteen, som nu ikkun er betcgnet med No. 4 —1753 — N. 
Om Familien Luja vil sivcn blive takt. Den anden, som 
er beliggende Norden for den foregaaende, er bedcekket med 
Kuglehva'lving og er 3.^ Al. lang, 2.^ Al. bred.

Paa denne Grav, som nu er belagt med Fliser, laa for
hen en Liigsteen, der, ifolge BircherodS Xotrv uberiore« 
Pag. 91, havde folgende Jndstrift:

,,^'icut per ^ilnm omnes moruuur, it» per Okrislum 
omnes viviLenmur

keeeatum 6uxit initiuin L mutiere et per 
ennäem omnes morlmur.

Osss,
(lornclü U^niskortii Mo6. voet. Oliristisni III re§is Lrclüntri viri 
intexerrimi, Lt Mnrirv Unmsfort pientissimnr Alrrtronkv seit et^nniv 
8oltovirv kocminkv moctestissimrv Oon^uxum sunrum earissimarum
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U88.
Mon. koo moesta, liberornm kietas pLtri optimo inölilxeotissimo et 
Manikv mate! eLrissImro pnimrv oon^uxi sanolissimro. Odierunt in 
6n. vel ^esu lnvocatione Ooi-nelius IkX L!6. Malt.

^vno MVXX6
Maria. XIV. XI. OctL.

MVVX
^nna III Li6. Xebr.

MVVXXIIX 
UM. U8. »)

Denne Mindesteen har filtert voeret over den Lldre 
Hamsfort, som fijcenkede 1000 Rbd. til Odense Gymna
sium. Endnu findes hos Bircherod Pag. 79 tvende 
Jndfirifter, som have tilhort denne Familie; disse lyde:

I) ^Oorvelius Uawsfort Moäious sidi ct 8uis Iroo mouumentum 
fevit ^nno. oo. I 8eptemdr!s.^ ***)

2) „Dette Sted Hörer Magdalena von der HamSfort til.
Anno 1623.«

*) Ligesom vi alle doe ved Adam, saaledes blive vi alle levendegjorte 
ved Christum. Synden kom ind i Verben ved Qvinden, sg ved 
hende doe vi Alle. Herunder hvile Levningerne af Cornelius 
Hamsfort, Meä. Dr., Christian den Tredies Livloege, en 
Mand af udmarket Retflassenhed, og af Maria Hamsfort, den 
fromme Qvinde, samt af den bestedne Matrone Anna Soltov, 
begge Hans elstede Hustruer. Dette MindeSmcerke satte de sorgende 
Dorn over deres gode, emme Fader, og over Marie, deres hoitelstede 
Moder, hanS forste Hustru, en Ovinde af sialden Dyd. Cornelius 
dode i den Herre Zesu Paakaldelse den 8 Marts 1580; Maria den 
19 September 1560; Anna den 11 Februar 1578.
Hofm. 5 Pag. 17.

***)CorneliuS HamSfort indrettede denne Begravelse for sig og 
Sine Aar — — den 1 September.
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Cornelius Hamsfort den Mdre, en SleSviger af 
Fodsel, blev, uden at vcere creeret til Doctor, Christian 
den Tredies Livlcrge 1538, i hvilken Egenstab han assisterede 
Kongen paa Hans Dodsleie i Colding 1559 og foretog kort 
efter i Kallundborg Obductionen af Christian den Andens 
Liig. I Aaret 1539 lod han sig immatriculere ved Kjoben- 
havns Universitct. 1541 var han Medicus og Hofapotheker 
tillige. 1544 blev han afVice-Cantsler Morsianus creeret 
til Dr. i Medicinen, og fik derestcr Prcedicat af Archiater 
eller forste Livmedicus. 1549 bevilgede Kongen ham at an- 
lcegge et Apothek i Odense. Efter Christian den 3dieS 
Dod opholdt han sig i Colding, og practiserede siden i 
Odense indtil sin Dod den 8 Marts 1580. Med sin forste 
Hustru havde han en Datier, der blev gift med den ulpkkelige 
Dr. Hieronymus Thenner, Kong Frederik den An
dens tpdste Cantfler, og en Son, den pngere Corne
lius Hamsfort, der ligger begravcn her i Kirken. Denne 
var Licentiatus Medic. og StadSphpsicus (Poliater) i Odense; 
(Alolleri Oünbr. liter. I p. 233); han er beromt som 
Historieforster, hvis Arbeider have havt megen Jndflpdelse 
paa Hvitfelds V«rk og nu indtage en hoederlig Plads i 
8eriptores tter. Oan. Han dode Pintscdag 1627.

*) N. D. Mag. 6 Pag. 216. Det -emarkes ved denne Leilighed, at 
den der, efter danste Atlas III. S. 454, anferte latinste Jndstrift 
over de saakaldte Doctors Boder i Odense Hospital nu er for- 
svunden. Der staaer nu over Deren: De med allernaadigst Bevilling 
i Aaret 1798 hertil forflyttede Doctors Boder for 16 gamle Qvinder 
af Odense Bye.
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7.

Vcnde vi os nu til den venstre Side af Choret, see vi 
der en Steen indsat i den forste Pille, hvorpaa ovcrst 3 
Vaabener ere anbragte: ved hoire Side Rosenvinges, 
som i Adelslex. II Tab. XX No. 93; i Midten Birche- 
rods, to Muslingstaller paa en Skraastang i blaat Feldt og 
paa Hjelmcn en Lillie; paa venstre Side Landorphs, en 
Trane i blaat Feldt i Skjoldet og en halv Ditto paa Hjel- 
rnen. Jndstristen paa den er:

„Herneden hviler udi Herren YTdle og Velvise Mand Wilhelm 
Rosenvinge, fordum Borgermcster her udi Bpcn, foed her samme- 
stedtz Anno 1619 dend 11 Martii, dode 1664 dend 13 Zuni udi sit 
AlderS 65 Aar, saavelsom Delarvardige og Hoilarde Mand Mag. 
Knud Landorph, fordum Lector og Lbrerv L.in§vrv Professor paa 
Gymnasio, foed her sammestedtz Anno 1649 dend 17 Sept-. og hensou 
Anno 1711 dend 9 Septb. udi sit AlderS 62 Aar, tilligemed deris el- 
fielige Hustrue dpdadle Matrone BirgitteBircherod, som ilige- 
maade er foed her sammestedtz Anno 1660 dend 7 April og med be- 
melte sin forste sal. Mand lefvede udi et kierligt Egtestab udi 5Z 
Aar og med hannem aflede en Son og en Datier, og med dend sidste 
lefvede iligemaade kierligen udi 23 Aar og havde de tilsammen 5 Dottre. 
Hun dode Anno 1742 dend 21 Apr. udi sit AlderS 82 Aar og hviler 
her hos samme sine sal. Mand og med dennem venter en gladelig Op- 
standclse."

Grafschrift:

„I ZordenS Stof de sofver her, 
Som vandred' her med TLre. 

For Verben deriS Lefnels Lob 
HviS Nafne PriiS maa bare
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Her agtesamlet vare de, 
Men Deden sorgclig 

Adstilte dem, som samliS stal 
Omsidcr glcrdelig."

Begravelscn, som Hörer til dctte Epitaphium, hvori ifolge 
Hr.Etatsraad Vedel Simon senS Optegnclscr, Confercnts- 
raad Lente Adele rs Liig blev nedsat 1790, er 4 Al. 8 
Tom. lang, 3 Al. 2 Tom. brcd og belagt med en Liigsteen 
— No. 2 — 1733 14. paa venstre Side L Choret — der 
har folgende Jndstrift:

„Dette Grafstcd tilhorer Borgermester Wilhum' Rosenvinge og 
Professor Knud Landorph med dercS Hustru Birgitte Birche
rod, som alle berunder hvile."

For dette Gravsteds Vedligeholdelse er til Kirken stjcenkct 
100 Ndl. Fru Bircherod ogProfessor Landorph have 
deSuden legeret en Kapital af 200 Ndl., hvoraf Renterne 
skulle uddeles til 6 sättige Enker L Odense (Hoffm. 2 Pag. 
131). En Datter af Professor Knud Landorph og 
Birgitte Bircherod, KarenLandorph, blev forst gift 
med Conrector og Professor Christian Henrik Luja 
og siden med LandSdommer Andreas von Bergen, hvis 
Epitaphium vi siden komme til i Kirkens sydlige Sidegang. 
Den her omtalte Wilhnm Rosenvinge har muligen voeret 
en Sonneson af Mogens Henriksen Rosenvinge, 
der syneS at have voeret den Forste af denne Familie L Odense. 
Ifolge Jens Bircherods -lotse uberiores, laae denne M. H. 
Rosenvinge begraven L Graabrodre Kirke. Jndskriften 
paa samme kalder ham nemlig Maznus Henrieus libera
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et antiqua familia HelsünZorse natus. ^) Paa Stenens 
nederste Deel sees to Skjolde, det til Hone med Familien 
Nosenvinges Vaaben, det andet uden Skjoldmcerke. Jnd- 
striften bereiter vidcre, at han L 32 Aar var Hospitalsfor- 
stander i Odense og i ligesaa lang Borgermester (Con- 
sul) sammesteds, at han dode i sit 78 Aar An. 1607, og at 
han var gift med datkiarina 6eorKii ^oliannis 8ena- 
toris Ottoniensis k'ilia (Karen, en Datier af Jörgen Jen- 
sen, (Friis) Naadmand i Odense,) der uden Tvivl har ladei 
Monumeniei forfcrrdige, da hendes Dodsdag og Aar staaer 
blank. Bistop Jens Bircherod beretier videre om denne No- 
senvinge, ai han blev Siudeni i sit 15de Aar, levede 3 Aar 
i den bcromie sjcellandste Bistop Pedcr Paltadius's 
Huus og blev af denne forsynet med et meget hcederligt Testl- 
monium og Anbefaling til Philip Melanchton, da han 
tiltraadte en Udenlandsreise Aar 1558. Mogens Rosen- 
vingeS og Karen Frises Born vare Barbera, gift med 
Jörgen Hansen Mule, Borgermestcr i Odense, Bir
gitts gift med Broderen Claus Hansen Mule (der i 
andet ALgtcstab fik en Jngeborg Jensdaiter,) (jfr. 
GjcSsingS Jubelloerere II Pag. 139) og Henrik Mogen- 
sen Rosenvinge, som vi formode har darret Fader til den 
ovenfor omtalte Borgermester Wilhum Rosenvinge. 
Om denne Henrik Rosenvinge fortoeller Landsdommer 
Jacob Bircherod (Suhms gl. Saml. 1, 2, 13), at han L

*) Mogens Henrik, fodt af en fri (adelig) og gammel Familie i 
Helsingor.
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sit Testament klagede over sin Kones mange Reiser til Kjo- 
bcnhavn, hborom han gjorde folgende Vers:

„Hvo over Aa vil hente Band, 
Han bliver vist en daarlig Mand. 
Det sik Claus Mule og jeg at finde 
Vi toge os hvcr en sjoellandfi Qvinde."

Med Claus Mule menes nok her Rosenvinges Svoger, 
ikke, som Birchcrod siger, Hans Fcetter.

8.
Den nceste Pille ved samme Side er ogsaa prpdet med 

et smukt Monument af Steen over Christopher, Borg^ 
greve af Dohna, Feldtoverste L Frederik d. 2dens Tje- 
neste og Danmarks Riges Raad, fod i Meklenborg og dod L 
Nyborg 1584, 44 Aar gammel. Midt paa Monumentet, 
hvorpaa Skulpturarbeide er forbundet med Malerie, sees 
Greven kucelende for en Bedestol, i ridderligt Harnist og med 
Svoerd ved Siden, med en Bibel foran sig, hvori ligger op- 
flagen Ezechiel XXXVH; paa den anden Side ligger Hans 
Hjelm. I Baggrunden er et Malen, som forestiller Pro
pheten og Hans i det anforte Skriststed bestrevne Syn. To 
qvindelige Figurer bare som Karyatider den fremspringende 
Gesims, som adstiller den overste Deel af Monumentet fra 
den nederste og vigtigste. Den paa hoire Side forestiller 
Arbeid ez den holder en Spade i Haanden og nedenunder 
lceser man I^akor. Figuren paa venstre Side stotter Hove- 
det til Haanden og har Oinene tillukkede; derunder staaer 
tzuies, Hvile. Ovenover seer man i halv ophoiet Arbeide 
nogle Ryttere i Fcegtning; ved Siden Heras to fntstaaende 

(9)



130 Choret.

Figurer i en truende Stilling, med en Landse i Hcenderne. 
Overst er en stddende qvindelig Figur, som med den ene 
Haand peger imod Himmelen, med Understrift: IminortaU- 
tas, Ndodelighed. Paa hver Side af Monumentet findes 
4 Anevaabner; de paa hoire Side have folgende Understrif- 
ter: 1) v. Dohna, 2) Der von Greusstngk, 3) Der 
Herr vonCze men, 4) Der vonPawersen sonst von 
mercklichen Radt genannt; de til Venstre: 1) Der 
von Krumnau, 2) Der von Altenstein, 3) Der 
von Basen, 4) Der v on Meren. Af disse Vaaben- 
sijolde findes ikkun det forstanfsrte i danst Adelslexicon. 
Paa den nederste Deel af Monumentet loeses folgende Jnd- 
sirift:

^Oki-!ktopkoi»o vupxiavio » voknL, Rexni Im^u8 inok^ti 8e- 
»atoni, Lxeroitus ke§ii vuetori, Nlustrium maionum imaxinibu8 

nrtium oi namsnto, kei militnri8 xlonia, 6omi 
foi>8 Xo!)!Ii88!mo, ReNxione in veum, k'iöe in Itoxem, kie- 

tate in katninm 8uos^ue LauäLti68imo, fLstixiuin Ooeonw 
immni»ce88ibili8 et «tennitntis xloniam auiti8 pN88idu8 xp^88»nti 
Xnno rot. Xl^IV ex IiLo in c»Ie8tem vitam euooato ^ekat. et 
xabinn 1^. r. n. p. k." »)

») Paa Danst: Til Minde om „Christopher Borggreve af Dohna, 
Danmarks Riges Raad, Feldtoverste i Kongens Har, priisvardig ved 
heiadelig Herkomst, ved videnstabelig Dannelse, ved Krigerare, hvor- 
ved han erhvcrvede sig stör Berommelse hjemme og ude, ved GudS- 
frygt, Trostab mod Kongen, Kjarlighed til Fadrelandet og Eine, som 
i sit 44 Aar, i sine Forfadres Fodspor steg op til det Trin, hvorfra 
det evige LivS uvisnelige Krone raktes ham, kalbt fra dette Liv til 
det himmelste; satte Achatz og Fabian, Hans Brodre dette Mar- 
morminde.



Lharet. 131

Paa en scrrstilt Steen L Muren nedenunder Monumen- 
tet leeses endnu:

„Her Christoff Burgraff v. Dhona K. M. zu Dennemarcken 
Reichs-Rath und Obrister. Ein Gottsfürchtiger gelerter und Manhaff- 
ter Her ist an die Pest Sehlichlich in Gott entschlaffen zu Newburg 
Anno 1574 seines Alters 44. Ihm erwartet alhie eine Christfröliche 
Aufferstheung."

Det maa her bemcerkes, at denne sidste Jndstrift synes 
at vcere yngre, og at det i den angivne DodSaar 1574, der 
ogsaa er anfort paa-Liigstenen underneden og i Alarm, äan., 
er urigtigt, thi Grev Dohna blev Rigsraad efter den Tid, 
nemlig 1581 og dode forst 1584. Ifolge Hist. Optegn. 
om Adelen (Mscript. — Fortscettelse af de i Mag. til den 
danste Adelshistorie Jndforte) blev han begraven i St. Knuds 
Kirke den 22 Juli 1584. (Meddeelt af Hr. Kall Nas- 
mussen).

Den til dette Epitaphium hörende Begravelse er under
neden; en Trappe gaaer ned til den foran de tvende Trin, 
som ere ved Knoefaldet for Alteret; den er 5H Al. lang, 5j 
Al. bred, bedcekket med Krydöhvcrlving og har et Jeruvindue 
ud. til den sondre Sidegang. 1786 bekostede Kirken nye 
Bjelker til denne Begravelse, som indeholder 9 Kister, og er 
belagt med en Liigsteen, (No. 1 — 1753 ll.) hvorpaa staaer:

„Denne Begravelse tilherer Hr. Christopher Burggreve v. Dohna 
H. K. M. til Danmark og Norge Rigsraad og Oberster „dode af 
Pesten i Nyborg Aar 1574."

See ResenS Frederik den Anden- Historie Pag. 331.

(9*)



132 Choret.

Have vi ovcnfor rigtigen udlagt de Ord og Bogstaver: 
L Fadian, H. saaledes: ^el»a- 

tius <L k^adianus Patres Marmoreuin Hoe Alonumen- 
1um I*o8uerunt, stulde denne Borggreve Christopher, 
som her hviler, have vceret af Familien Dohnas preus- 
siste Linie, en Son af Peter v. Dohna, „Ober-Haubt- 
mann" over Braunsberg og Morunck, og Catharina afZema 
(eller maastee Czcmcn). Den paa Monumentet ncevnte 
Fabian maatte da voere den i stn Tid ikke ubekjendte chur- 
pfalziste Feldtherre, der i Aaret 1587 uheldigen anforte den 
de franste Hugenotte:- til Hjoelp sendte tpdste Heer, der blev 
odelagt af Kong Henrik den Tredie af Frankrig og Hertug 
Henrik af Guise. Da vi desvcerre ikke have havt Leilig- 
hed til at benptte et preussistAdelslexicon, kunne vi ikke ncer- 
mere bestemme Vaabnerne paa Monumentet, men antage, at 
de skulle antyde den AfdodeS Oldeforceldre.

9.
Längere nede i Choret troeffe vi en Liigsteen, „No. 3 — 

1753. k.," med folgende Jndstrift:

*) Han var iovngt ikke den Forste af denne Slagt, som har vceret i 
Danmark; thi en Borggreve Christoffer af Dohna var iblandt de 
Fanger, Johan Ranhau gjorde ved Drnebjerg d. 11 Juni 1535 og 

senere — efter at han maa vcere bleven udlest — iblandt de af 
Hert. Albert af Meklenborg ved Kjobenhavns Overgivelse 1536 stil- 
lede Gidfler (Krag, Chr. d. TredieS Hist. d. Udg. S. 96 og 149).

, Denne maa naturligviiS ikke forvexlcs med den her i Kirken begravne, 
meget pngere Mand af samme Navn.
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„Herunder hviler Hr. Lauritz Iacobsen, voetor 1'IreoI. fordum 
Prast og Provst i Rudkjobing, siden Hofprcrdikant og tilsidst Bistop i 
Fycn og Kannic i AarhuuS, som dode d. 3 Sept. 1663, tilligemed sin 
Hustrue Anna Muule, som dode d. 25 Novbr. 1676."

Bistop Lauritz Iacobsen HindSholmö Begravelse, 
hvis Beliggenhed Liigstenen over samme betegner, er bedcrkket 
med Buehvcelving, 3 Al. 22 Tom. lang, 3 Al. bred, og blev 
1789 istandsat paa Kirkens Bekostning. Det oprindelige Mo
nument, der tilligemed saa mange andre blev odelagt ved 
Restaurationen 1753, havde folgende Jndstrift:

,,I). 0. Al. 8.»)
Lt perenni memorirv mor!tls<;ve 

I^surentn 3lL0obso!.
8. 8. Ilreoloxilv voctopis Ruäoopiw I^snxlan^orum oüm nvn.XVH. 
kL8tor'l8 krrvpositi, !väe potent!88imorum van. Lc Xorv. Re- 
xum Okristian! IV L krläeriei III 6onoions,tor!s auHol, öeaiqvo 
klonen8l8 Vioeee8i8 nnnv8 XII Lpjsoopi L ^rl»u8ien8i8 OLNoniei 
<^v! eoolo reoeptu8 I>6Ltorum numerum nuxet, po8t<^vLm tee?i8 eom- 
mo6Lt»8 8in§ulari SLnetimonia, vits, intoxerrimn, ii»8!§nl eruöitione 
piuäeotis. L xrnvitate Isuäst!88lmu8 8u§§e8tum ore voole8t! reli- 
xio8v snimsvit, Iiumanum §enu8 emevilnvit, popuÜ8 veaeradile 
exemplum fuit L 8nlu8. Otlüniso pio plaoiäe ex8p!rnvit III 
Oalenä. 8ept. a,nn. AIVOL.XIII eum nnnv8 XXIV it» tr»N8v§!88et 
oum eon^nxe 8up6r8tite matronni-um 6eeore

^nu» Alulevi»,
Keorxij Alulonil Oon8uÜ8 0tk!n!en8!8 k'. ut ounqvnn» cnm es, !n 
xrLtlsm reäierit faetus iatere» uvius LI!« virAmis Ieet!68!mN 
Xbi§»el!s pster.

*) Til evig Erindring om den heitfortjente Laurits Iacobsen, 
Doctor i Theologien, forst i 17 Aar Sogneprast i Rudkjobing og 
Provst paa Langeland, derpaa Hofpradikant hoS Konzerne Christian
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Denne Lauritz Jacobsen (HindSholm) var den 
6te Bistop i Fyen ester Reformationen, fodt L Viby paa 
Hindsholm. Han var forste Gang gift med Abigael 
Christiansdatter, Enke efter Prcrsten Anders Bre
da! i Nudkjobing, hvis Eftermand han blev. Ved hende blev 
han Stedfader til Biskop ErikBredal i Trondhjem og 
Mads Breda l, Prcest i Bresten i Ribe Stift; hun dode 
1636 (Gjessing siger 1638, hvilket dog neppe er rigtigt.) 
1639 blev han anden Gang gift med Anna Mule, en Dat
ter af JorgeüHansenMule, (ikke, somBloch og Nceraa 
sige, Jörgen Mogensen Mule) Borgermester i Odense 
og Barbara Rosenvinge, en Datter af Mogens 
Rosenvinge og Karen FriiS (Gjessings Jubellaerere 
2 Pag. 139). Paa den ovenfor omtalte Liigsteen staaer, 
formodentlig efter Hlarm. drln., at denne Kone dode 23 
Novb. 1676, men Gjessing og Bloch angive hendes Dods- 
aar til 1677. Bistop Lauritz Jacobsen dode den 30te 
Aug. 1663 og eftcrlod sig en Datter, Abigael, som blev 
gift med Christian Henrich Luja, Assessor i Consisto-

den Fjcrde og Frcderik den Tredie, tilsidst i 12 Aar Bistop i Fycns 
Slift og Kannik i Aarbuus. Han er nu salig i Himmelen, efterat 
have paa Iorden udmcrrket sig ved det retstafnestc Lcvnet, ved sjclden 
Lcrrdom, Klogstab og Vcrrdighcd, ved geistlig Deltalcnhcd og Nidkjerr- 
hcd i at fordedre sine Medmcnnester, som han foregik med det ypperste 
Exempel. Han hensov sodt og saligt i Odense d. 30te August 1663, 
efter 24 Aars lyfleUgt tzEgtestab med Hans fortrasselige Hustru Anna 
Mule, Datter af Borgermester Jörgen Mule i Odense, med hvem 
han havde en eneste indcrlig elstct Datter Abigael.



Lhorrt. 13ä

rio, Dock. med. og PracticuS iFyen, der, som forhen meldt, 
stjcrnkede Kirken wende störe Solvlysestager. Han var fodt 
i Merseburg d. 13 Sept. 1628, reiste, esterat have fuldendt 
sine Studeringer, udenlands, tog Doktorgraden i Padua, og 
practiserede forst i Jylland og siden i Fyen. 1657 blev han 
gift med Karen Mule, Enke efter Provst Michael Mule 
i Norrebroby. Efter hendes Dod, d. 24 Febr. 1663, giftede 
han sig 1665 igjen, som ovenmeldt, med Abigael Lau- 
ritzdatter og dode d. 2 April 1709. Een af Hans Son- 
ner var den ovenfor omtalte Mag. Christian Henri ch 
Luja, Conrcctor i Odense, vesiKnst. Lloqvent. 1>rofe8- 
«or, gift med KarenLandorph, enDatter afAIaz.Knud 
Landorph og Birgitte Bircherod, hvis Epitaphium 
ovenfor er bestrevct. En anden af Hans Sonner var Lau
ritz Luja, Professor klnlosoptnse Üc Alstkeseos ved 
Odense Gymnasium, hvis Begravelse paa hoire Side i Choret 
vi forhen have omtalt. Denne Luja var gift med Catha- 
rinaMuntheStoud, en Datier af Stiftsprovst, siden 
Bistop, Ludvig Stoud i Christianssand, og dode 1732. 
Fra Familien Luja nedstamme Sloegterne BalStev, BredS- 
dorf, Schrödersee og Holmstjold paa modrene Side 
(See Karstens Liigtale over den celdre C. H. Luja og 
GjessingS Jubelloerere 2, Pag. 112).

10.
Sonden for den foregaaende er under Kannikestolene en 

Begravelse, som forhen har tilhort Raadmand Jörgen 
Hahne (dod 1730) og Arvinger, og hvori senere Postme-
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ster MelbyeS Levm'nger ere nedsatte; den er 4 Al. lang, 
3 Al. bred og bedoekket med Kuglehvcrlving; 1782 blev den 
belagt med nye Bjelker paa Kirkens Bekostm'ng.

11.
Endelig findes endnu paa venstre Side L Choret Bistop 

Lodbergs Begravelse, som er 4 Al. lang, 3 Al. 1 Qv. 
bred og blev 1798 fyldt med Jord. Liigstenen over samme, 
„No. 4," er en af de faa, som ikke blev berort af den ofte 
omtalte Restauration 1753, og har folgende Jndstrift:

„Lxuviis reyuiom Iiio invenit v!§IIknt!s8lmu3 k'iovum Lpin- 
eopu8 Viv. ^aoodu8 kiliu8 maxni Lpi8eopi Ripen8i8
vioee. 6kri8tiLv! I^oäberx, 6exeoer live unico, äum ecclesiam 
non Ireavit pari vepoto; seäit anvon XIV; äecessit ^o. 
vivecxxxi -et. L,x.

karee pio8 »eelerare mane8.
Oimdrie» xroxonien Iau8 or<Nni8 ampi» SLoraU

Hvo äoctrinn potenn v'inäice 880^8 kuit:
0u'v8 donoriLcam celobi»8v!t VIu88 Huventam 

vnnie», mirntn e8t exter» tei-rn virum: 
In pLtria 8ei vnt lauöen nnimkt» eLtliellrL

Vriplex pre8^ter! penöulA ab one p'ü: 
k?rv8ule muniüco ter fan8t8 k'ioniL L)ivi 

I^oöderxi 6ote8 öeveneratL fuit;
tloniUtni' dLuä Zxitur tepr» L.orldei'xiun ull» 

OoelnnL Lnimnm lLuäe8 utin<; rexn» teveot. 
k. 0. AI. V.

6. ^Vv8tepkoU
Nect. Sckolre 8veobnpxen8. in t'ion'iL." *) 

*) Paa Danst: Her hviler Stevet af FyenS aarvaagne Bistop, sal.



Choret. 137

Bistop Lodberg bar fodt i RoeSkilde 1672 og dode 
1731. Esterat have reist udenlands, blev han 1695 Pro
fessor Ureol. <L pkil. extraorä. 1699 I^eetor ^Keo1. 
i Aarhuus. 1701 Stistsprovst i Christiania. 1707 Sog- 
neprcest til Nicolai Kirke i Kjobenhavn og senere til Frue 
Kirke sammesteds, 1717 Bistop i Fyen. Han var gift med 
Maria Dorothea Schobeln, en magdeburgist Cano- 
nici Datter.

I denne Grav hviler rimeligviis ogsaa en af Bistop Lod- 
bergs Formcrnd i Bispeembedet, Jacob Madsen Weile, 
der ifolge Blochs fpenste Geistligheds Historie Pag. 62 blev 
begravet L St. Knuds Kirke paa den vestre Side af Choret. 
Liigstenen, som fordum laa over denne Grav, havde ifolge 
BircherodS Xotse oberiores Pag. 80 folgende Jndstrift:

Jacob Lodberg, en Son af den störe Bistop i Ribe Stift, 
Christian Lodberg, fra hvem han kun den vanslcegtede, at han 
ikke lpksaliggjorde Kirken med en Son, der lignede Fader og Farfader. 
Han beNadte Bispestolen i 14 Aar; dode 1731 i sin AlderS 60 
Aar.

ALrefrygt for den Frommes Ro! Af cimbrist Herkomst, en Berom- 
melse for den geistlige Stand, haandhcevede han Religionen i denS 
Magt. Ham, hvis arefulde Ungdom den danste Muse hadrede, beun- 
drcde Udlandet som Mand. Tre Menigheder, der hängte ved den 
fromme SjalesergerS Labe, bevare HanS RoeS i HanS Fsdeland; 
Fyen, lpkkelig ved den gavmilde Bistop, holdt den AfdodcS Gaver 
hoit i ALre. Intet af Landene gjemmer da Lodberg; thi Himlen 
har Hans Aand, begge Landene HanS RoeS. Den bedste, arvardigste 
Bistop sattes dette Minde af G. T. Westerholt, Rector ved 
Syendborg Skole i Fpen.
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„Her hviler hcederlig og hoilcrrde Mand M. Jacob Madtzen Weile 
fordum Superintendent over F-ens Stift som blev kalbet af hoploflig 
Jhukommelse Konning Friderich dend Anden til Fyens Stift Aar 1588 
i Februario. Hensof salig i Herren den 24 Sept. 1606. Med sin 
kier Hustru Karen Baggisdatter som dode den 4 Mai 1615.

Hcederlig og heilarde Mand ve. ES sie Christensen som dode 
den 2 Novbr. 1600. Med sin kiere Hustru MarenJacobSdatter 
som dode den 31 Martii 1624.

Hcederlig og hoplcrrd Mand vi». Olve Jacobsen som dode den 
12 Novbr. 1638.

Erlig og velagt Mand Peder Jacobsen Borger og Jndvaancr 
udi Othense som dode den 8 Aug. 1651. Med sin kiere Hustrue Mä
ren AnderSdatter som dode den — — —

Sicelene ere i GudS Haand og ventcr Legemerniö cerefuld Opstan- 
delse paa den -berste Dag."

12.
Vi formode, at i Choret, eller i Ncerheden deraf, har 

vceret Mindesmoerket over Professor Jacob Wolf, som vi 
her anfore efter begge Bircheroders Bcskrivelse og Tegning. 
Paa Stenen seer man et Kors, hvorpaa, som det synes, 
Slangen, som Moses opreiste i Orkenen; paa hoire Side 
kncrler Manden, paa venstre to af Hans Hustruer. I Ste- 
nens Rand lceses:

sibi SLxs, eavsta, quiä pulekrra volunt monument.» 
o!s! ^uoä re8 ereäitui» illis von mortu» seä äntn somno.

Ovenanforte „Maren JacobSdatter, Olve Jacobsen og 
Peder Jacobsen" var Bistop Jacob Madsen Weilcö 
Born.

**) Hvad anden Betydning have de udhugne Stene og stjonne Mindeö- 
markcr, end at det, der nedlaggeS under dem, ei er dodt, men sover.
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Vi pryde voreS dode Liig 
Med Skrift og Marmelstcene, 
Thi vi mcd Gud i Himmcrig 
Skal leve englerene."

Overst i hoire Hjorne:
„Aliseiieoräiam volo, og ligeovcrfor: von saci ikeiuiu. *) Under 

Figurcrne staaer: AI. ^aeodu8 ^aoodseus ^Volkus Otkinien8i8, ea- 
nonieus ^sloens!» et 8. 8. ^keoloxikv t^eetur odiit 3t AlLÜ ^o. 
Oliiisti 1635, mtstis vero 81. ^nna uxon I. AI. 3oanni8 Alioo- 
lai 8upei-intentlentis ^sloonZis et A1n§6Llensv üerx 6lin odiit 26 
3anuar ^o. Okiisti 1600, «tat. 26. AInnina. uxor II AI. Ivaii 
vrritlloUni pirrsiilis Hin§8taä>on8i8 et LIi8rv Alule Lli» odiit 3 
^nnuniii ^o. Okiist! 1605, wtLti8 26.

Magister Jacob Wolfs tredie Kone var Anna, en 
Datter af Ernst Elver, Borger i Odense, hvis nu for- 
svundnc Gravskrift vi siden skulle anfore efter Bircherod. 
Hun dode d. 27 Febr. 1645 og har formodentlig ladet for- 
fcerdige dctte Monument over sin Mand og Hans to forste 
Koner.

Biskop Jens Bircherod stger om Pros. Wolf (i Xot« 
uboriores Pag. 87), at han er fodt i Odense d. 24 Aug. 
1554, var forst Lcctor i Theologien i sin Fodcby, i flere Aar,

*) Jeg vil Barmhjertigbed, ikke Offer.

**) AInx. Jacob Jacobsen Wolf, fodt i Odense, Kannik i OSlo 
og Lector i Theologien, dede d. 31 Mai 1635 i sin AlderS 31 Aar. 
Hans forste Kone Anna, en Datter af AI. HanS Nielsen, Superin
tendent i Oslo, og Magdalene Berg, dode 26 Januar 1600, 26 Aar 
gammel; Maren, Hans anden Kone, Datter af Borgmester Jver Ber- 
telsen i Ringstcd og Elfe Mule, dode 3 Januar 1605, i sin Alders 
26de Aar.
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og blev ved Gpmnastetö Oprettelse ansat som Professor i 
Theologien ved samme, i hvilken Post han forblev indtil sin 
Dod; han fungerede tillige som Provst i Odense Herred. For- 
medelst en ProceS, han maatte fore med sin egen Son, gjorde 
han en Reise til Kjobenhavn, hvor han blev spg og dode 
paa Hjemveien, i stn Vogn, imellem Slagelse og Korsoer.

Andet Afsnit.

Det Ahlefeldtske Begravelsescapel.

1.

venstre Side af Choret, i den ostlige Ende af den 
spdlige Sidegang, findes den Ahlefeldtske, eller, som den ogsaa 
kaldes, Glorupste Begravelse, som er i et eget Kapel, og be- 
romt for sin Kostbarhed. Her hviler forhenvoerende Eier af 
Glorup, Hans v. Ahlefeldt, som havde störe Fortje
nester af Kjobenhavns og Danmarks Frelse 1659, med stne 
tvende Hustruer og stn eneste Son. Forend vi imidlertid 
troede ind i selve Begravelse», ville vi betragte den pragt- 
fulde Jndgang. Portalet bestaaer af to ioniste Marmorsoiler, 
som bcere to forgpldte Hjelme. Ovenover Jndgangen sees 
Tiden med sin Lee, ligeledes forgpldt, og nedenfor samme en 
oval Tavle med folgende Jndstrift:
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„Den Retfardiges Minde vare Velsignelse og dette Efterkommerne til 
Kundstab, at den Hoiadle og Delbaarne Frue Fr. Anna Rumohr, 
hun vilde lade see sin LTgte-KjarlighedS Pligt imod sin velfortjente sal. 
Mand den Hoi- og Delbaarne Herre Hr. General-Lieutenant HanS 
von Ahle feldt og moderlig Kjarlighcd imod sin Son Christian 
von Ahlefeldt haver bekostet dette Sted og Monument, de salige 
Afdede til Efterminde, Kirken til Prydelse og Nytte, og de Faltige til 
Gavn og Bedste, saasom hun for dette Steds Frihed og Vedligeholdelse 
haver for sig og sine Arvinger legeret til denne Kirke Fire Tusinde, og 
de Faltige her i Byen Olle Tusinde Rigsdaler efter en oprettet Fun- 
datz, som udi Stifters Ojemine, saavelsom udi Svindinge Prastegaard, 
saa og hos hendes Arvinger og Glorups Eiere er at finde.

Tank paa mig min Gud til det Bedste.

Nehem. 13."

Omkring Jndgangen ere anbragte 60 Anevaabener paa 
30 hvide Marmorstjolde med FamilierneS Navne. I Midien 
ere Numohrs og Buchwalds Vaabener, der maaskee 
reprasentere Ch. v. Ahlefeldts Morfader og Farmoder. 
Det bilde maastee ikke bare umuligt, at angive efter disse 
Vaabener, hvorledes Haraldikeren har vceret instrueret om de 
Paagjaldendes Aner; men, da dette i ethvert Fald meget 
vidtloftige og tidsspildende Arbeide, hvad Möllers bekjendte 
Voerk over Slcegten Ahlefeldt giver al Grund til at troe, 
dog neppe vilde give nogen paalidelig Oplysning om 
Sloegtflabsforholdene, have vi ikke villet fhlde Pladsen dermed.

Jndgangen bestaaer af dobbelte Jern-Gitterdore, hvoraf 
den inderste tildeels er forgyldt; indenfor disse er endnu en 
tredie Der, vcrvet af Staaltraad i Jernrammer. Det Hele 
har en vis Lmponerende, gammeldags Prägt.
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2.

Ligefor Jndgangsdoren sees et pragtigt Tabernakel af 
fort Marmor, som indtagcr hele Baggrunden af Capellet og 
er prydet med mange Vaabenskjolde og andre Ziratcr af hvidt 
Marmor; dets fremspringende Frise bares af fire Marmor- 
Pilastre af corinthist Orden. I Midten, som er fordybet, 
staaer et Alter af fort Marmor med folgende Jnvstrift:

„Lternsturro memorirv
Perillu8tri8 et Oenenosissimi Neroi8

«K ^IvKvtvLßL
Pomini ile 6 Iorup, Oatlirinenbor^ et nI» ok

Ovi k-uk ttomanis primum L^vIIis miNtsro ktipenäium 8U8cepit 
InKmum militirv eli§en8 xiLllum 

prsoelarum ratus »8cenllero per Araclus
Lt Ld imo aä 8UMMNM militarir; xlorirv fastixillw enlti

8ud Imperators llenuo vexillia
Al2§i8tii L^vitum nomen g,88eoutus 

^lartis exiväe ca8trs, !n 6»!!!» 8eeutu8 se«t) 
(Lt) pro - I'ribuni titulom so», virtuto promeritu8 

8veoici8 immixtu8 e8t Iexionibu8
Ild! I'ribuni aöeptuo pots8tatem 

6Iorio8is8imi tAnöem Pri ä e ri eH e rt ü armis 8aerr»mentum älxit 
vt psrtis !o ^U8tr!a, Os,IIiL, Sveo'i«, orns,meat!s

*) (Paa Danst). Til evigt Minde om den berommclige og hoibaarne 
Helt Hans af Ahlefeld, Herre til Glorup, Catharincn-erg og 
Anhof, der gjorde sin forste KrigStjeneste under Romerste Faner, som 
simpel Officeer, fordi han ansaae det hcederligst at tjene nedenfra op- 
ad; under de keiserlige Bannere forfremmedes til Nitmester; derefter 
i Franst Tjeneste ved sin Tapperhed steg til Oberstlieutenant; i den 
Svenste Har naaede en Oberstes Rang; endelig gik i den beromme- 
lige Frederik den Tredies Tjeneste, for at kröne sin i Ostrig,
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DkiniL 8vperm<Iucei'et eononLmeata, 
In obsi^ione eniw Unknenki ods!äem toties 6e«1it 

buntem et feNeem öextenam äLtam^ue lidepLvit öextei-nime 
yvotiesollvque triumpknm prowiLerat oruent» oecasio 

Uine viva k'piäeiioo Lertia ek^ur» eo»8titutu8 est 
leexatu« in exereitu Veneralis 

Inäe nreium Snltkolm ck vrLxkolm pnsofectus 
Post li'ionikv ck munimenti XeodnrKiei Lludern^toi- 

Ddi tanöem exceöenclum erLt Seen»; p^Imninw «ntni» 
^eptua§ennr>o mn^or minorem 8ni partem 

OoppopiL leliqvins ^nno A1V0X01V Ine 6epv8uit 
11t et 

Necoi^Ltione Hu8äem Neroi8 0on)u§i8 pnio?i8 
KeneeoZissimD vominse Ontknpinrv ^ekv8tvä 

^Vnn« A1V6L. äenatw tknlami oiim nuno tumuli socise 
viee non 

^obili88imi L keroiew 8pei 1uveni8 
vomini 6ki»i8tiLni nb ^Kle5elä

Lx p08teriorv OonLuxv Venero8is8ims, et Virtuo8l88imL

Frantrig og Sverrig erhvervcde Hader med fadrenelandst Daad, da 
han under KjobenhavnS Beleiring udmarkcde sig ved ligesaameget 
Mod som Kjakhed, ikke mindre i Kämpen -ag Dolde og Grave, end 
ved heldige Udfald, naar Leilighed gaveS; hvorfor han, elfter af den 
forevigede Frederik den Tredie, -lev forfremmet til Generallieute
nant, derpaa udnavnt til Befalingsmano for Saltholm og Draxholm 
eg senere til StiftsbefalingSmand (?) over Fyen og Commandant i 
Nvborg Fastning, hvor han omsider endte sin Bane; mat af Hader 
omstiftede han her, over 70 Aar gammel, det Timelige med Evighe- 
den, Aar 1694. Og iligemaade til Zhukommelse om denne HeltS 
forste Hustru, den hoiadelige Frue Catharine Sehestedt, som 
bortkaldtes 1650 og nu alter hvilcr ved hanS Side. Og om den 
hoibaarne og haabefulde Angling, Hr. Christian af Ahle feldt, 
den eneste og inderligt elftede Son af HanS anden Hustru, den hei-
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DoMlNL nnL kumoIII»
k'!!!! vnlo! unioeque «NIeet! eu^us victutls ticoeiniL

ViäitOermLnia, OalÜL, Itk^I!«,, Supplemente expectevit peteie 
8eä !n I»eno peiliens ervlestem petilt ^nno IVlDOXOV

Neliote Aletpe movstlssime seouli nostri Veliitke 
Ovsv xemino implex» luotu äum virum lu^ebat 

kilium tumulevlt vläuitetem simul et orbitatem 
Karo petlentiN exemplo sustinens

Iloo monumentum Neni eu?evit 
Olr'üt ^o. 171L ä. 12 December ^tetis 62.

Ovenpaa Alteret er anbragt et hvidt Marmorbuste, som 
forestiller Catharine Sehestedt, Hans v. Ahlefeld ts 
forste Hustru; hendes Fcedrenevaaben i Marmor sees bagved; 
hun stal forst have vceret gift med en Sivert Urne til 
Cathrinenberg i Sengelose Sogn i SjMand. Med hende 
havde Ahlefeldt en Datter, Bertha, der blev gift med 
Hans v. Lovenhjelm til Veirup, en Tid Commandant 
paa Bornholm, hvor hun dode. En Datter af hende blev 
gift med en Brockenhuus. Af denne Familie fik Hans 
Brockenhuus d. 6 Juli 1697 Tilladelse til at fore sin

adelige og dydzirede Fru Anna Rumohr, han, (Sonnen) som ved 
sine forste Prover paa Dpgtighed i Tydstland, Frankrig og Italien 
vakte Forhaabninger, der lovede Fcedrelandet de rigeste Frugter, men 
vendt tilbage til Hjemmct ombpttede dette med det himmelste 1695. 
Den dp-tsorgende Moder, der liig en anden Tabitha stod ene til- 
bage, berevet Mand og Son, bar dette dobbelte Savn med en sjelden 
Taalmod og lod dette MindeSmarke oprette. Hun dode Aar 1711 
den 12 Decbr., 62 Aar gammel.

*) Aar-tallet i sidste Linie er senere tilsat.
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MorfaderS Navn og Vaaben, og fra ham ncdstamme de, som 
nu fore Navnct Lovenhjelm.

Oden oder dette Büste sees en Medaillon, som holdes 
af to hvide Marmorengle, og forestiller i halvt ophoiet Ar
beide Brpstbilledet af Hans anden Hustru, Frn Anna Nu- 
mohr, som var af holsteenst Adel og fodt paa GodsetNoest. 
Denne Kone overlevede ham, og stal have havt en Frier i 
Geheimeraad Siegfried Pless, hvis LEgtestabstilbud hun 
ikke antog, men cercde det dog saaledes, at hun testamente- 
rcde ham Glorup. Hende er det ogsaa, som har bekostet 
denne Begravelse, der stal have kostet 70,000 Nd. og stod 
fcerdig i 8 Aar, forend hun dode. Den stal efter Sigende 
have vceret bestemt for Svindinge Kirke ved Glorup; men for 
stör til at kunne rummes der, blev den opfert i St. Knuds 
Kirke.

Ved Siderne af Alteret staae to Billedstotter, af hvidt 
Marmor, i Legemöstorrelse, i Harnist, med Allongeparykker, 
hoie Kravestovler, Kniplingshalsklud og flagrende Skoerf; den 
paa hoire Side forestiller Hans v. Ahlefeldt, og den 
anden, HanS Son Christian v. Ahlefeldt, der dode som 
ungt Menneste. Ovenover dem seer man Vaabnerne af 
Hans v. Ahlefeldts Ascendenter i 4 Generationer, ud- 
forte i en Anetavle saaledes: overst til Hoire Hans FaderS 
Vaaben (Ahlefeldts), derncest Hans Farfaders (Ahlef.) og 
Farmoders (Nantzau), Hans Farfaders FaderS (Ahlef.) og 
Moders (Ahlef.), HanS Farmoders Fader (Ranhau) og Mo
ders (v. Halle), endelig, anbragte i en vertikal Linie under 
hvcrandre, Hans otte Fcedreneaner, nemlig: Farfaders Far- 

(10)
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fader (Ahlef.) og Farmoder (Pogwisch); Farfaders Morfa- 
der (Ahlef.) og Mormoder (Ahlef.); Farmoders Farfader 
(Nantzau) og Farmoder (WaWorp); Farmoders Morfader 
(v. Halle) og Mormoder (Buchwald). De modrene Ancr 
ere ordnede paa samme Maade. Overst til Venstre Hans 
v. Ahlefeldts Moders Vaaben (Buchwald); derunder 
Morfaders (Buchwald) og Mormoders (v. der Wisch); HanS 
MorfaderS Fader (Buchwald) og Moder (v. der Wisch), 
MormoderS Fader (v. der Wisch) og Moders (Ahlefcldt); 
endelig de otte modrene Aner: MFFF (Buchwald) K 
MFFM (Nantzau); MFMF (v. der Wisch) <L MFMM 
(Nantzau); MMFF (v. der Wisch) <L MMFM (v. der 
Wisch); MMMF (Ahlef.) L MMMM (Nantzau).*)

Dctte Monument er fra Begyndelsen af det 18de Aar
hundrede, og Mestercn, hvis Navn og Aarstallet 1701 staaer 
antegnet derpaa, var den af flere lignende Arbeider bekjendte 
Thomas Quillinus. **)

*) Da Familierne v. der Wisch's og Pogwisch's Vaabener ganste 
ligne hinanden, er det muligt, at i ovenstaaende Anetavle Morfaders 
Moder og Morfaders Morfader ere Pogwisch er.

**) Efter Zustitsraad Molbechs „Ungdomsvandringer" Pag. 130, op- 
lage vi folgende Notits: Quillinus, der i sin Tid ansaaes som 
en stör Kunstner, var en Son af Billedhugger og Bvgmester Ar thuS 
QuillinuS i Antwerpen, og bosatte sig omtrent 1694 i Lübeck. 
Til de mange kostbare Arbeider, isar Gravminder, han i en Rakke af 
Aar forfardigede, kan, foruden det her bestrevne Monument, ogsaa 
henregnes Alteret i Lübecks Domkirke, der kostede 24,000 Gylden; 
Monumentet over Varon MarseliuS i AarhuuS Domkirke, som i 
Aaret 1703 kostede 6400 Rd.; Cort AdelerS og Gvldenlo-
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I en Krog paa hoire Side af Capellet er opstillet et 
heelt Härmst af Kobber, tildeels forgyldt, med en Fane L sin 
Hoire.

3.
Ved enhver af Sidevoeggene staaer en Sarkophag af fort 

Marmor, hvoraf den til Hoire gjemmer Stovet af Hans v. 
Ahlefeldt, hvis Vaaben L hvidt Marmor er anbragt paa 
Siden; den har folgende Jndstrift:

"Uio situm est *) 
Portale yvoä kaduit 

Vir periIIustiÜ8 
Vominu8 Hav8 nb ^Irlefelck 

8. R. VL. Vnnikv, Asoi'voAl» «L'e. 
LlenerLÜ8 L-ooumtenenn 

Vominu8 !n Ll I o r u p 
6»,tkrinvvdvr§ 

Lt ^nkokk 
Xatn8 6. l^vvXX 

Ven»tn8 ä!e XXII ^nvU 
AlOOxciv 

molliter 08sa oudent.^

v e S Monument i Frue Kirke i Kjobenhavn; Gravmindet over Mar- 
cus Gioe i HerlufholmS Kirke; 12 kostbare Gravminder i Frue 
Kirke i Lübeck. HanS Arbeider udmarke sig ved Storhed og Kost- 
barhed, og uagtet de rebe en stet Smag i Kompositionerne, en Folge 
af HanS TidSalderS Aand, og stundom Sammenblandingen af fort og 
hvidt Marmor, saa kan man ikke frakjende ham fortrinlige Talenter og 
isar megen Fardighed i at behandle Marmoret. HanS Fader var 
en Larling af den beromte QueSnoiS."

*) (Paa Danst). Her nedlagdeS det Forgeengelige af den hoi- og vel- 
baarne Hcrre HanS af Ahlefeldt, Kongl. Danfi, Norst rc.

(10*)
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I den paa venstre Side staaende Sarkophag indeslutteS 
Stovet af Hans v. Ahlefeldts forste Frue, C a- 
tharina Sehested, hvis Vaaben ligeledes er anbragt paa 
Eiden; Jndstriften lyder saaledes:

^tzvrcm Ine 
L-eetoe amanöe 

8ai'eopk»§o cernis conäitsm 
kuit 

kerillusti!8 av Venoiossissima 
vomln» Oatlinrin^ 8ellest0l!. 
peiillastiis re Kenei-osissim! viii 

Oomin! 8eke8teä
1>'!Ii^ uniee amat» 

Post 
Illusti-issim! vii'!

Domini Hans »d kiese 14. 
prima eon^ux öiZnissimrc

L torerv matri8 xi-emiu 
Lxkpectat resurreetionem 
IVata v. 17 kebi-. 1625). 

venata v. 18 veedr. 167V.

Generallieutenant, Herre til Glorup, Cathannenbcrg og Anhof. Fodt 
1620, dod d. 22 Zuni 1694.

HanS Stov hvile i Fred!
*) Hun, som Du, hare Laser! seer er gjemt i denne Kiste, var den ade

lige og hoibaarne Frue Catharine Sehested, den hoi- og vel- 
-aarne Herre Cai SehestedS inderligt elstede Dauer; senere den 
berommelige Herre HanS af Ahlefeldt- forste Hustru, som fra 
ZordenS Moderfijod forventer en salig Opstandelse.

Fodt den 17 Febr. 1625, 
dod den 18 Decbr. 1670.
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Desuden staae endnu i Capellet to prüegtige Metalkister 
med forgyldte og forsolvede MeSstngplader, prydede med ett 
Mamgde Vaabener og Zirater baade af drevet og stobt Ar
beide og hvilende paa Lovefodderz paa hvert Laag ligger et 
Crucifix. I den af disse Kister, der staaer paatvcers foran 
ovenbeskrevne Monument, hviler Stovet af Christian v. 
Ahlefeldt. Paa Laaget ere anbragte tvende Daaser med 
Laag, hvorpaa der findes Jndstristcr. Paa den ved den 
overste Ende staaer:

D. 0. 8. »)
^'amkv ^ternitnti 

Hie jneet 
^aeere un^uam potost 

Illnstrium 8ni et omnik sovj ^nimnrum 
Vrnn6e Lxemplum 

OIirlstiLN »b ^klekelä
yui nodili88imo et xenerosiKsimo ortu8 8nnxuine vits; Lotum ultimum 
Dnm bene quLm eoetera sdsoivit non ennitie mev8N8
^nnv8; non Ientiu8 virtuti8 <;unm nnnorum perfeoit our8um 
>eo !n ke8t!nLtione mnxnrv inöolis ^nnorum

Iter ex8peotLnit
VIoriokN8 8Ancti88imrv »nim« reNquI»8 koo rvoeptLevIo eonöitlit 

Incon8ols,dili3 mnter 
^nnL ttumokr

*) 2 den Almagtiges Navn! Til evig Zhukommelse gjemme- her det 
Forkrankelige af et uforkranleligt Monster for Samtid og Efterver- 
den, den adle og hsibaarne Christian af Ahle feldt, som efter 
en kort, men hoederlig Dane segnede i Gravcn, i LivetS fagre Daar, 
og med sin herlige Aand ilede forud for AareneS langsomme Gang. 
Dette herlige DasenS dyrebare Levninger nedlagdeS i dette Gjemme
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Perillu8trl8 etvxeellent!88lmiKenoi8vn 13 o Ir»nn! 8 sd ^klefelä 
Hre^e6itai.U !a 6Iorvp et Oatk e rin e n 1» e 8. R. 21. v »n i rv 

et Asorvoxikv piim! ^uonclam rv belli 6uco militirv pisofecti et 
L«e§ionum e^ve8tnium ekilianclrse anno pnoximo elep80 lie5uneti 

21oe8ti88imL viöus, 
8eä prrr8 m»jo? et quso 8epelii'i no«6'iL 8us, 8e intoxnitkte 
Onmmenäat 8eculo !ä k virtute oon8eivuts, <;uoä » numero 

^NNONUIV fl'U8tl'L
Lx8pectan6um

2tLtu8 klorupi 2IvcH.XXIH. 
Venatu8 NLkuirv mveexev.

Vixit ^nn. XXI I>Ien8. II v. 10.
O. ^Vorm.^

Paa Laagct af den anden Daase staaer:
„Liig - Text.

Die Weisheit habe ich geliebet und gesucht von meiner Jugend auff, 
und gedachte mir sie zur Brauch zu nehmen, denn ich habe ihre Schöne 
lieb gewonnen. Sie ist herrliches AdellS, denn ihr Wesen ist bei Gott, 
und der Herr aller Dinge hatt sie lieb."

For Hovedenden af Kisten sees det ahlefeldtste Vaaben 
med folgende Understrist:

„Herr Herr Christian von Ahlefelt 
Dessen Seele Gott gnädig sey."

af den utrostelige Moder Anna Rumohr, (den hoistbebrevcde Enke 
efter den berommelige og udmcerkcde Hclt HanS af Ahlefeldt, 
Arveherre til Glorup og Cathrinenberg, forhenvcrrende Kongelig Danst 
og Norfl Generallieutenant og Chef for et Kavalleriregiment, henso- 
vet i det sidstforlobne Aar). Den bcdre Deel, som Graven ei om- 
siutter, straaler i den HerlighedS GlandS, der er en Frugt af Dy- 
denS, ei af AareneS Tal. Fodt paa Glorup 1673, dod i Kjoben- 
havn 1795. Han naaede en Alder af 21 Aar 11 Maaneder og 
10 Dage.
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Paa Kistens Sider ere Vaabnerne af den Afdodes Ascen- 
denter anbragte saaledes, at de foedrene Aner staae paa hoire, 
de modrene paa venstre Side, begge i en horizontal Linie. 
Det forste Vaaben paa hoire Side er Hans FaderS, hvor- 
under staaer:

„Datier Herr Hans v. Ahlefelt auf Glorup und Cathrinenberg. 
Zhro K'önigl. Mayst. zu Dennem. Generallieutcnant auch Obrister über 
ein Regiment zu Pferde."

Derpaa folger Hans Farfaders og Farmoders Vaabener 
med folgende Understrift:

„Grosvatter Herr Hans v. Ahlefelt auf Stendorf und Rüche! 
Erbherr. Grosmutter Frauw Margarets v. Ahlefelt geb. v. 
Buchwalt aus MugSfelde."

Derncest Hans Farfaders FaderS og Moders Vaabener, 
hvorunder lceseS:

„Ister Eltervattcr Herr Friderich v. Ahlefelt, Hochfürstl. 
Ambtmann zu Apenrade auf Scstcrmühe, Sergard, Stendorf und Arle- 
wat Erbherr. 1ste Eltermutter Frauw Catharine v. Ahlefelt 
geb. Rantzauin aus dem Hause Breitenburg."

Paa det nceste Vaabenstjold sees Hans Farmoders FaderS 
og Moders Vaabener med folgende Understrift:

„2ter Eltervattcr Herr HanS v. Buchwalt auf Muggesfelde und 
Ohrt Erbherr. 2te Eltermutter Frau Adel v. Buchwalt geb. v. 
der Wisch auS Glasauw."

Det stdste Par Vaabener ere Hans Farfaders Farfaders 
og Farmoders, under hvilke staaer:

„Obereltervattcr Herr HanS v. Ahlefelt, Ritter, Königl. Dennem. 
Feltmarschalck auf Sestermühe und Segarn Erbherr. Obereltermuttcr
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Fraw Dorothea v. Ahlefelt geb. v. Ahlefelt aus dem Hause 
Seegarten."

De modrene Aner paa Kistens venstre Side ere ordncde 
saaledes: normest den Afdodes Hoved er Hans Moders Vaa- 
ben; derunder staaer:

„Mutter, Fraw Anna v. Ahlefelt geb. Ruhmorin aus dem 
? Hause Recst."

Derncest Hans Moders Faders og Moders Vaabener med 
folgende Understrift:

„GroSvattcr Herr Heinrich Rumohr auf RoestTostorff Erb- 
Herr. Grosmutter Fraw Ida Rumohrin, geb. Brocktor ffin 
auS dem Hause Windebüh."

Nu folge Hans Morfaders Faders og Moders Vaabener, 
hvorunder lEses:

„Ifter Eltervatter Herr Kay Rumohr auf Roest und Tostorff Erb- 
Herr. 1ste Eltermutter Fraw Elisabeth Rumohrin geb. Rant- 
zauin aus dem Hause Schinckel."

Derncest Hans Mormoders Faders og Moders Vaabener 
med folgende Paastrift:

„2ter Eltervatter Herr Detlefs Brocktorff auf Windebüh sund 
Altenhoff Erbherr. 2te Eltermutter Fraw Margareta Brock- 
1 orffen geb. Blumen aus dem Hause Horödorff."

Endelig Hans Morfaders Farfaders og Farmoders Vaa
bener, hvorunder:

„Obereltervatter Herr ASmuS Rumohr auf Roest, Rundhoff, 
Düttebüll und Tostorff Erbherr. Obereltermutter Fraw Margareta 
Rumohrin geb. Rantzauin auS dem Hause AhrenSburg."
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For Kistens nederste Ende er anbragt et af Tin stobt 
Brpstbillede af den Afdode, ovenfor hvilket loeses folgende 
VcrS:

„In diesen Kasten ruht und lieget eingeschlossen
Herr Christian aus dem Stamm v. Ahlefelt entsprossen
Ein werter Musensohn, ein Frischer Junger Held 
Den MavorS Ihn schon hatt zu seinem Dienst bestellt, 
Er war uns eine Bluhm, mit Ehr und Ruhm geziert 
An netter Schönheit schön, hat aber kurtz floriret 
Nach gottes Naht und Schlüs, doch soll sein Tugendschein 
Im stetem Angcdcnck für unsern Augen sein."

Den anden Metalkiste i Capcllct, ligefor Jndgangen, gjem- 
mer Stovet afAnnaNumohr. Ogsaa paa denne ere an- 
bragte tvende Daaser, hvis oprindelige Bestemmelse vi ikke 
have kunnet crfare; paa Laaget af den overste af disse loeses:

„Hierin Ruhet
der Körper der weiland hochwohlgeborne Frauw Fr. Anna Ahlefelt 
geb. Rum oh rin, General-Leutnantin und Frauen auffGlorup, Cathri- 
ncnberg und Anhoff, welche gcbohrcn auf dem hochadelichen Hoff Reest 
Anno 16 — — und in ihrem Erlöser seelig verschidenAnno — — —"

Paa Laaget af den anden Daase staaer:
„Tim. 1V. v. 7. 8.

Ich habe einen guten Kampff gekä'mpffct, ich habe den Lanff vollen
det, Ich habe Glauben gehalleu. Hinforth ist mir bcigelegt die Krone 
der Gcrechtigleit, welche mir der Herr an jenem Tage der Gerechte Rich
ter geben Wirdt, nicht mir aber alleine, Sondern auch allen die seine 
Erscheinung lieb haben."

Paa denne Kiste ere det samme Antal Vaabener anbragte 
paa samme Maade som paa den forrige. For Kistens Ho- 
vedende er Anna RumohrS Vaaben, hvorunder staaer:
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" „Fraw Anna Ahlefelt, geb. Rumohrin aus dem Hause Röest, 
dessen Seele Gott gnädig sey."

Paa Kissens hoire Side folge nu forst hendes FaderS og 
derpaa hendes ovrige fcedrene AnerS Vaabener, indtil hen
des Farfaders Fader og Moder incl. de samme, som vi nplig 
saae paa den venstre Side af hendes Sons Kiste, som denncs 
modrene Aner, med de samme Underssrister. Derncrst hen
des Farmoders Faders og Moders Vaabener, hvorundcr: 
2ter Eller Datier Herr Otto Rantzauw auf SchinckelErb- 
herr. 2te Elter Mutter Fr. Dorothea Nantzauen geb. 
Buchwalde n." Det sidste Vaabenssjold paa denne Side 
vifer Rumohrs og Sehesteds, nemlig Fru Annas Far
faders Farfaders og Farmoders Vaabener med Understrift:

„Ober Elter Datter Herr Henning Rumohr auf Roest, Rundhoff 
und Düttcbüll Erbherr. Ober Elter Mutter Fr. Eibe Rumohrin 
geb. Sehe stetin."

Paa venstre Side af Kisten ere de modrene Aners Vaa
bener; normest ved den AfdodeS Hoved hendes Moders, 
hvorundcr staaer:

„Fraw Fr. Mutter Zda Rumohrin geb. Brock torffin aus 
dem Hause Windebüh;"

derpaa hendes Mormoders og Morfaders, med Paastrift:
„Gros Mutter Fraw Margarets Brocktorffen geb. Blumen 

auS dem Hause Hornstorf f. GroS Datter Herr Dettleff Brock- 
torff auf Windebüh und Altenhoff Erbherr;"

derncrst Morfaders Moders og Faders, hvorundcr lcrses:
„1ste Elter Mutter Fraw Magdalena Brocktorffen geb. von
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der Wischen. Ister Eiter Datter Herr Henrich Brocktorff auf 
Windebüh und Altenhoff Erbherr."

Derpaa folge Fru Annas Mormoders Moders og Faders 
Vaabener, med Underfln'st:

„2te Elter Mutter Fraw Elisabeth Blumen geb. Rantzauen.
2tcr Eiter Datter Herr Ditterich Blum auf Hornstorff Erbherr;"

og endelig hendes Morfaders Farmoders og Farfaders Vaa- 
bcner, hvorunder:

„Ober Eiter Mutter Fraw Margarets Brocktorffen geb. 
Nantzau in aus Neverstorff. Ober Eiter Datter Herr Dettleff 
Brocktorff auff Gaartz, Windebüh, Rosenhoff Monhagen von Dürau 
Erbherr. *)

4.

Gulvet i Capellet er belagt med tavlede Mser og blev 
omlagt i Aaret 1833, da der forctoges en Hovedreparation 
med denne Begravelse. Ved denne Leilighed bleve ogsaa de

*) Pas disse to Kister ere Anevaabnerne aitsaa anbragte i folgende Orden: 
Hoire Side:

vcd KistenS ^Fader-FFScFM-FFFLFFM-FMFLFMM-FFFFLF
Hovedende: > Venstre Side:
den Afdode ) Moder-MFScMM-MFF L MFM-MMF Lc MMM-MFFF Sc 

MFFM.
dog med den Undtagelse, at paa Fru AnnaS Kiste ere hendeö 
modrene AnerS Daabner ordnede saaledes, at Ovindevaabnerne 
staae paa hoire Side af MandSvaabnerne paa hvert Skjold.
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oven bestrevne Metalkister afpudsede, Vceggene glattede med 
Kit og marmorerede, saa at de nu have Ndseende af Mar
mor. 14 smaae Sorgefaner omkring de forhen bcskrevne 
Anevaabner paa Monumentet bleve ogsaa nedtagne, da de 
vare saa forceldede, at de neppe künde hcenge sammen. Endnu 
hcenge under Lostet en Sorgefane af fort Floiel med Solv- 
frpndser, Hans v. AhlefcldtS Navn i dobbelt Trcrk til- 
ligemed AarStallet 1694, og en Fane af hvidt Atlask med 
Guldfryndser om; i Midten af denne sees det ahlefcldtjke 
Vaaben, omkring hvilket er folgende Jndstrift:

„--------------------------------------------------------------------------------------

*») Alemociam vini <;uem fam» vetat moni e8t illusti-issim! «lo- 
mini HLN8 ud ^lofelä locum tenentis Kenenal'^, 8ud nu8picÜ8 
8ncnnti88imoi.llm Vnnirv ce§um kretleriei IN et 6In»i8tinni V 
militant^, äomini in Olocup et OntrinenbenA, r>vi corpU8 8uum 
xenetcici terrrv, animum eoelituum soönljtnti, Oloiinm poste- 
rituti trLN8migit, gurvnem sint forti» e^'u8 fscta tot tantiyue re- 
§68 lo^uuntun, quibu8 inviotum a<Iver8UK poiicula unimum 08ton- 
6it. Ou^us münibu8 ut nuno pie pnocomui' ^U8 fn8^ue 6opo- 
seunt. tzuie80Lut er§o in paoe eluri oinore8 6uci8. Xntus 
MVOXX: qui ut LÜi8 quietem pei> sxenecosn faeinoi-a pacupat

*) Den forste Linie seeS ilkc, da den er omviklct Stangen.

Minde om den navnkundige og bcrommelige Herre HanS Able- 
feldt, Generallicutenant i banst Tjeneste under de heilovlige Konger 
Frcderik den Tredie og Christian den Femte; Herre til Glorup og 
Cathrinen-erg. Hans Legeme sank i Jordens Moderstjod, HanS Aand 
steg op til de himmelste Boliger, HanS Bcrommelse bcraredeS for



Pet AhlefeL-He Kegravelsescapel.

nun« «tNei»i8 8e«I»m eonseen^lt; äenntas ^lvoxoiv: ä!e 
XXIV: ^unii. OoIIau6s, L«oetoi» koioem et nmdul»! ^nns, ex 
nodiH8s!mV Lntiqu!tLt»8 kkmil!» äe Rnmokr coHuxi nmLnti88. 
moe8ti88. p. (o8uit).

Efterverdenen. HanS Bedrifter prises af Konger og F-rfter, hvem 
han gav Prover paa sit i Farcr urokkelige Mod. Opsender fromme 
Bonner for Hans Sjals Ro. Fred over den Herliges Affe! Fodt 
1620 Hefter han nu i de himmelfte Nötiger Lennen for dcnRolighed, 
han ved sin adle Daad forstaffcde Andre. Han henflumrede d. 24 
Zuni 1694.

PriiS, Laser! denne Helt og gak bort med Fred! Anna, af den 
gamle adelige Slagt Rumohr, satte i sin dybe Bedrevelse dette 
Minde for den elftede ALgtefalle.
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Femte Afteling.

St. Knuds KirkeS sydlige Sidegang 
og Kong Hans sFamiliebegravelse.

Forste Afsnit.
Mindesmaerker og Begravelser i den sydlige 

Sidegang.

I
Fra det Ahlefeldtske Lapel til Consistoriet.

1.
^Edenfor den Ahlefeldtske Begravelse findes i den spdlige 

KLrkemuur Lndsat en Liigtavle over Dr. Jens Bircherod 
med folgende Jndskrist:

^Vir Xodilissimuv, ^mplissimus ck Lmioent!ssimu8 v. voet.
^auu8 Virokei'o6iu8 nr^tu8 e8t Otkinisv 15 ^aa. 1658. 
patrom Iiaduit Virum Oeleiierrimum VI. Reverenäum voet.

*) Paa Tanfi: Den heifornemme, anseelige og hoiarvardige vr. JenS 
Bircherod er fodt i Odense d. 15 Jan. 1658. Hans Fader var 
Hoicervardigc vr. Jacob Bircherod, Professor i Theologien og
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^aeodum virokeroäium in Otlria. O^mnLsio 8. 8. 2deo1.
L.in§v. Hebe, krofessorem 8c in Oollexio 0ov8>st. ^88k88o- 

rem. Al»trem primLriLin ALatronLM SillLM Ri8dried. ko8t lo- 
catn äomi melioris fnnöninevtL ern6ition>8 8olwlrv pudlie» 8c 
po8ten O^mna8lo deio trnäitn8, nbi oum in§enÜ8 oommilitonum, 
eum voti8 voeentium, imo enm kni-entuw äe8i6erÜ8 felicitei» 
eertnn8 in »Ibum 8tnäio8orurn elLtv8 e8t Hafni» nnno »t»ti8 16« 
Uue inti'om!86N8 non 8eeuli 6vctLtu8 e8t LllLniL3, 8eä solüiiorem 
in Ldeolox!» I^in§vi8qne OrientLlibn8 eoxnitiovem nr8it, qvLenm 
VL8ts, IrrtikunäiL, iwmen8o reäempta ladorv, inte» 8num, nikil 
t?LN8wittev8, conäiäit eerebellnm felioitate tant», nt Mvenom 
imberdem in di3 ver8nti88imum 8Ld-i8 8tupereat etiam npuä ex- 
teros dLidat! viri, lideralium 8tuäinruiu ip8iU8 VLrirvque äoetrinw 
n,lmirLtor68. keiluci in patiiam anno 1682 v wann 8peotndili8 
veonni 8UMM», ip8i oonfei-ebrrntur klulo80pkirv oev»mentL. ^nno 
^eqvente Ooinmuuit. Rex. Pesepo8itu8 fnetu8 Lc pi-oxime 8ud8e^v. 
I^in§v. üedi». kroke88or 0räinLriu8 om!8it keio niliil, qvo 8nam

det hebraiste Sprog ved Odense Gymnasium og Assessor i Consisto- 
rium, Hans Moder den velfornemme Danneqvinde SilleRiSbrich. 
Efterat han i sine Forceldres HuuS havde lagt Gründen til Lardom, 
blev han sat i den hervarende offentlige Skole og senere i Gymna- 
siet; hvor han i at kappeS med Legavede Medstuderende hverken lod 
sine Leerere eller sine Foraldre Noget tilbage at snsie. Derfra dimit- 
teredeS han i sit 16 Aar til KjobenhavnS Universitet, hvor han ikke 
jagede efter verdslig Tant, men med brandende Hver lagde sig efter 
grundig Kundsiab i Theologi og osterlandsie Sprog, i hvilke Diden- 
flaber han snart, ved overordentligt Arbeide og lykkelige Evner, 
erhvervede sig saa vidt omfattende Jndsigter, at selv provede Mand 
i Udlandet forbausedeS over AnglingenS Forfarenhed i disse 
Helligdomme, idet de tillige beundrede HanS vidensiabelige Dannelse 
i Almindelighed og HanS Lardom i forsijellige Retningcr. Efter 
sin Hjemkomst Aar 1682 modtog han af DecanuS den philosophisie 
Doctorvardighed, blev i det folgende Aar Provst ved Communitetet, og
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aöornaret Kpartam virokeroäius, eum oner! tsnto pures Nabsret 
kumeros; ne autem ouris, i^vibus non assveverat, sucoumderet 
oeconomiois, 6evolvebat easilem provitlö satis in Virxinem Xodi- 
lissimam 8ostratam Lartkolinam ^Iberti Piliam, enm <^va anno 
1690 matrimonium oon^unxit äc per annos I8sine prole vixit, seä 
pruöenter, plaeiäe, konestö üc amicö vixit 1692 primum in ^ca- 
äemia Lqvestr! 6c itiäew in Ilniversitate Nafni» professionem 
odtinuit I'kooloxicam. Hins ipsum aä se pellexit ^Idurxum 
Oimdrornm, enm anno 1693 e^asöem vi«s. Lpisoopns sit erea- 
tus, 6c anno 1697 «nmmis in Hieoloxia Iionoridus ornatns, sta- 
tioni knie saer» wasoulo animo, pio aelo, cnra sollicita, inte- 
xiitate ineorrvpta, anetoritate mo6erata 8c nnlli superanöa in- 
önsti ia anaos 15 sanetd prmfuit, ^vl krwpositos 12, Pastors« 
98 8c sex oräinavit keetvres. ^t mortalom fnisse Virum tan- 
tum testatus est elieu! 6ies 22 ^iov. anni 1708, qvo munäo se 
snd6nxit inserenclus Ohmpo. !>Iemoiise 8c meritis beati Oon- 
^uxis kos wonnmentum kio poni ouravit relicta vidua, apuä

i det nastfelgende ordentlig Professor i det hebraiffe Sprog: — en 
Post, han var fuldkommen voxcn og som han Intet forsomte for at 
gjore al ALre. Men for ikke at overvaldes af Huusholdningssorger, 
som han ikke var vant til, ovcrdrog han dem velbetankt til vclfornemme 
Zomfru Sostcr Bartholin AlbertSdatter, med hvem han 
giftede sig Aar 1690 og levede, uden Born, 1 18 Aar et forstandigt, 
roligt, haderligt og kjarligt TEgtestab. 1692 blev han forst theolo- 
gist Professor ved Ridderakadcmiet si Kjobenh.^I og ligeledcS ved Aje- 
bcnhavns Universitet, hvorfra Jylland lokkede ham til sig, idct han 
Aar 1693 blev udncrvnt til Bistop i Aalborg Stift. 1697 blev han 
Doctor i Theologien. Mcd mandig Aand, from Iver, samvittighedS- 
fuld Omhvggelighed, ubeftitkelig Uegcnnyltigbed, Maadehold i Brugcn 
af sin Myndighed og uovcrgaaelig Flid forestod han sit hellige Em- 
bcde i 15 Aar, i hvilken Tid han ordinerede 12 Provster, 98 Prce- 
fter og 6 Rectorer. Men at ogsaa saa stör en Mand var dodelig, 
derom vidnede d. 22Novbr. Aar 1708, paa hvilken Dag ban sagde
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nos post vbitmn mnriti pie 8c LL8te vixit »6 LNN. rrtat. 58, qvo 
plrreiöö exspirAvit, mortem non timens, seck LävevtLntein rpe me- 
Iioi-18 vitw 8c r^uri'eetionis futu^rv Lö os et pectus ipsn ro8ui'- 
reetionig Okristi fe8to ^o. 1717 svLviter pressit 8c ne turbLren- 
tnp 6emnptuorvm osss, äueeotos tkLleros duio templo lexavit. 
Vmbpas aäoi-Lt veneeadunäus qvi k«o kvripsit L<. in kexio 
Otlunensi V^mnasia klulosopl». k.

Paa dette Monument sees fire Vaabenstjolde: ovcrst paa 
hoire Side BircherodS, saaledes som det ovenfor S. 126 
er bestrevet; over dette Vaaben staae folgende Bogstaver: 
8. 0. I. v. s: „sal. vr. I. BircherodS Fcedrene." 
Nederst paa samme Side er Riöbrichs Vaaben: over dette 
Vaaben staae Bogstaverne 8. v. I. v. ^1. s: „sal. Doctor 
I. BircherodS Modrene." Paa venstre Side af Stenen 
sees overst Bartholins Vaaben, som i Adelslexicon, over 
hvilket Bogstaverne: 8. k'. 8. v. o: „sal. Fru So st er 
BircherodS Fcedrene;" i nederste venstre Hjorne et Vaa
ben: en Blomst i Hjelmen og paa Skjoldet; over dette staae 
Bogstaverne: 8.^. 8.Ü. M. o: sal. Fru So st er Birche-

denne Verben Farvel, for at optagcS blandt de Salige i Himlcn. 
Hans efterladte Enke lod dette Mindcsmcrrke satte til Erindring om 
sin hoitfortjente salig Mand, efter hvis Dod hun lcvede iblandt oS 
et gudfrygtigt og dpdigt Levnct indtil sit 58 Aar, da hun blidelig 
hensov uden Frpgt for Toden. Blidt trykkede hun den, da den nar- 
mcde sig paa Christi egen Opstandelsesdag, til sin Mund og sit Bryst, 
i Haab om et bedre Liv og om Opstandclsen; og for at de AfdodeS 
Been künde hvile i Fred, legcrcde hun 200 Rdlr. til denne Kirfe. 
Den, som strev dette, L. Luja, Professor i Philosophie ved det 
kongl. Gymnasium i Odense, holder de AfdodeS Skygger hoit i Hader 
og ALre.

(IN
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rods Modrene. Soster Bartholin var en Datier af
Albert Bartholin, Nector L Frederiksborg, dod 

1663, og Karen Barthol omceusdatter, hvis Fader, 
BartholoniLUs Haagensen, var Kjobmand L Kjobcn- 
havn. (Gjessing 2, Stamt. over Fam. Bartholin) Denne 
vr. Jens Bircherod var en Broder til BirgitteBir- 
cherod, hvis Epitaphium i Choret vi forhcn have omtalt. 
Det er Hans Sämling af othinienstste Jndstn'fter med Noter, 
vi saa ofte have havt Leilighed til at anfore i denne Bog. 
Om Hans Levnet giver Jndskriften tilstrcekkelig Oplpsning; 
men den omtaler naturligviis ikke de Ubehageligheder, Hans 
vistnok uforscettelige Feil ved den bcrpgtede thistcdste Bescet- 
telscshistorie paadroge ham. Han blev af Hoiefierct idomt 
en Mulkt af 1000 Ndlr. i denne Anledning.

Ifolge Kirkens Begravelsesprotocol er den til dette Mo
nument hörende Begravelse beliggende lige undcrncden, längs 
med Kirkens spdlige Muur, henimod Trappen op til Pulpi- 
turet; den er bedoekkct med Kuglehvaelving og indeholdcr 1 
Kiste. For de til denne Begravclses Vedligeholdelse legerede 
200 Rdlr. er en FundatS af 24 Febr. 1713. *)

2.

Ved Siden af den forrige er en Steen i Muren over 
Barbara Landorph, fodt d. 7 Jan. 1653, en Soster til 
MnA. Knud Landorph; overst paa den sees 3 Vaabe-

Hossmann 5 Tom. S. 112.
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ner: i Midien Landorphs, som vi forhen have omtalt; i 
Vaabenet paa hoire Side er i Skjoldet en Vlomst og paa 
Hjelmen en halv, mod Venstre opspringende, Eenhjorning; i 
det paa venstre Side seeö et Crucifix. Stenen har folgende 
Jndstrift:

„Her hviler den fromme Matrone Ba rbara Landorph, som leved 
i Egtestab i 17 Aar med Professor LorentS Edinger og med 
Professor Elias Naur udi 3 Aar efter 3 Aars Enkestrde. For 
Gud var hun en ret Christen, for sine Mcrnd en dydefuld Hustrue, for 
stne Born og Sydstende en from og forsiunlig Moder og Spster. Hen
des exemplare Lif kroned Gud med en salig Dod Aar 1697 udi hendiS 
AlderS 44 Aar.

Saa sover den dydige Ovinde, 
Som vidste paa D^-dcr at spinde. 
Hun var tvende Gange Brud, 
Men er nu Iomfru hoS Gud."

Mag. LorentS Edinger var fodt i Kjobenhavn 1631 
og dcponerede 1647. Efterat have reist udenlands i 3 Aar 
blev han Ncctor ved Slagclse Skole og 1672 Professor i 
Groesk og Mathematik ved Gymnasiet i Odense; han dode d. 
5 Apr. 1691.

Naur, fodt L Naur Prcestegaard d. 17 Febr. 
1650, kom fra Holstebro Skole til Odense Gymnasium, blev 
1671 Student og 3 Aar dereftcr Hörer ved Odense Skole. 
Senere blev han forst Conrector og 1687 Nector, hvilket 
Embede han nedlagde 1694. I Aaret 1711 blev han, fra 
Professor i det grceste Sprog, Prof. i Hebraist og tillige 
Lcctor i Theologie. Han dode d. 6 Mai 1728 efterat have 
vcrret ansat som offentlig Lcercr ved Odense Skole og Gym
nasium L 54 Aar; forste Gang var han gift med Mar- 

fN»)
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grethe Erichsdattcr, Enke efter Mogens Mule, som 
havde to Born: Erick Mule, som blev Professor ved 
Odense Gymnasium, og Anna Mule, som blev gift med 

Thomas Broderus Bircherod. Naurs tre- 
die Kone var Pernille Mule, en Datter af Raadmand 
Niels Mule; hun overlevede ham og sad i mange Aar 
Enke. Hendes Grav er, ifolge Kirkens Begravelsesprotocol, 
beliggende lige for Chorets spdlige störe Pille 3^ Al. lang, 
3 Al. bred og indeholder 1 Kiste.

Ligefor det sidstomtalte Epitaphium Hanger L Gangen en 
Lpsekrone med folgende Jndstrift:

„Denne Lpsekrone, som Lector og Professor EliaS Naurs Enke, 
PerniHe Mule, havde tiltankt S. KnudS Kirke, har Arvingen 
Birte Marie Fabricius, sal. Giortz Giortzens, til samme 
Brug givet og bekostet, samt til samme med Voxlius at forsiune, saa 
og FamilienS Gravsted so at vedligeholde, henlagt og flenkcket til Kirken 
en Capital af et Hundrede Ri^daler at Letale efter hendes Dod, da hun 
i levende Live selv besergede fligt af eller istedetfor Renten Ao. 
AIVOOLVII Snneti Alantin!

d. i,. rs. v, r. v.

3.
Foran Jndgangen til den Ahlefeldtste Begravelse findes 

i Gulvet en Liigsteen market 1753 — med folgende
Jndstrift:

„Herunder hviler Vorsemester Otto Knudsen Seebladt, som 
dode Aar 1631 tilligemed stn forste Hustrue Birgitte Laurids- 
datter, og siden Abigael Hasebarth, som dode 1667 udi sin 

.AlderS 72 Aar."

Underneden er längs med Chorets Muur Familien See-
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blads Begravelse, som 1779 blev belügt med nye Bjelker 
paa Kirkens Bekostning. I denne Begravelse stal senere en 
Assessor Langsteds Lüg voere nedsat.

Liigstenen over samme er en af de ved Restaurationen 
1753 oversatte, forkortede og omhuggede. En Afbildning 
af det oprindelige Monument findes blandt de bircherodste 
Monumenta OtkinLensia, ifolge hvilken Jndskriften lod 
saaledes:

„v. 0. Al. 8. 
Ottsni Onnutio 

Oonsuli ur-is pittpikv nmplissimn 
nee non 

uxoribus vius äNvetl« 
VriAlttE I^nurentH ülirv 

et 
^bi§s,eli UL88ebAi't, 

Unrissim! exempli mntrouse, nmmi mnterni 
^vi», nepotes ioxentium meritorvm exixuum 

II. Al.
kvsueiunt ^o. 1670. 

Ille pntiicw str^tu oäitus Otlunirv ^n. AlvI^XXV 
v. XXI l vlnü, Oonsulntum aäeptus Alv6XXIl 

Docent!diä. ^n. Alv6XXXI 6. XIII 8ept. 
patre voet. ^aeodo llassodnrt rexrs 

Odeistinni IV ^i-elrintro ^n. vlvXOVI ä. V ^anuki-. 
Hafnire proznnts, ^n. ALV6XIII ä. X Oot.
vlarito tuno 8enatori Otlünirv nupt» 

Als,tei» V. Iibei»orum facts,, 8Lnot!8s!ms, morte 
obnt ck. XXV1I vee. ^n. AlvOQXVII vlilultatis 

XXXVIII vum LiXXII v!t« XNN08 exple8set 
minus IX ä. et VII Imr. *)

") Otto Knud haderligst Borgermester i sin Fodeby samt HanS e'stcde
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Under denne Jndskrift ere tre Skjolde; det midterste, 
MandenS, har et opadvendt Blad z det paa hoire Side, HanS 
forste Koneö, en Tvoerbjelke, og det paa venstre Side, den 
anden Kones, er tvcerdeelt med en springende Hare i underste, 
en Haand fra Skyerne med et Skjceg i overste Feldt (Hase- 
Bart l). Dette Monument er, ifolge Jndskriften, bekostet af 
Bornebornene, altsaa ogsaa af Borgcrmester Th omasBro- 
der Nisbrigs Born, der ville blive omtalte ved denne 
Families Monument L den midterste Gang.

Familien Seeb lad, engang holt anseet i Odense, Han
ger desuden sammcn med flere anseelige Slagter, deriblandt 
ogsaa med Mu lerne; det vil derfor maastee ikke ansees 
upassende her at bcrore disse Familieforhold, saaledes som 
de fremgaae blandt andet af et Par Monumenter, der for- 
dum fandtes i Graabrodre og Frue Kirker, og som vi nu 
kun kjende af Brodrene Bircherods oste omtalte Tegninger 
og Anmcerkninger. I Graabrodre Kirke laa en Steen med

HuSfruer Birgitte LarSdatter og Abigael Hassebart, 
sjeldcnt Monster paa en Kone, Bedstemoder mcd modcrligt Hjerte, 
have Bornebornene sat dette lidet Mindcsmarle om störe Fortjenestcr, 
Aar 1670. Fodt i Odense af adelig Herkomst, Aar 1575 d. 22 Mai, 
opnaaede han Borgermcsterembedet Aar 1622, afgik sammesteds 1631 
d. 13 Sept. Abigael — Faderen Doctor I a c ob H a s seb ar t, 
Kong Christian den Fjerdeö Archiater — fodt Aar 1596 d. 5 Ja
nuar, i Kjobenhavn; som Iomfru gift Aar 1618 d. 10 Oct., i Odense, 
med stn ALgtefalle, dengang Raadmand; blev Moder til 5 Born; 
henvandrede ved en heilig Dod d. 27 Decbr. Aar 1667, i stn Enke- 
stands 38te Aar, da hun havde fpldt 72 Levcaar mindre 9 Dage og 
7 Timer.
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Billeder og Jndstn'ft, der viste, at under den var begraven 
Knud Jorgensen (Seeblad), Borgermester i Odense, dod 
d. 20 Oct. 1580, titligemed sine to Koner MarenMuleS- 
datter, dod 1545 og Karen Nichartsdatter, dod 
1579. Den forstnsvnte Kone var en Datter af den Bor- 
germcster Michel Mule og Hustru Anne (efter Vaabcnet 
en Bang), der ligge begravne i Frue Kirke, og hvis Liigsteen 
findeS blandt BircherodS Teguiuger, hvorfta den er gaaet 
over i Tillcrgget til NyerupS antiq. Reise i AarhuuS Stift. 
Michel Mule dode 1537, Hans Enke 1569; deres Son Jens 
Mule, dod 1565, hviler i samme Grav som Fornldrcne. 
Fra dette ZEgtepar nedstamme de Muler, vi senere faae Lci- 
lighed nok til at omtale. Borgermester Knud Jorgensenö 
Sonner vare Otto Knudsen (Seeblad), ved hvis Monu
ment L St. Knuds Kirke vi her staae, og, uden Tvivl, 
Nichart Knudsen, Naadmand i Odense, dod 1625, d. 22 
April, og begraven i Graabrodre Kirke. Denne Sidstncevnte 
var gift med Lisbeth Olufsdatter Vager, dod 1638 
og begraven sammesteds, Datter af den beromte grundrige 
Naadmand OlufBager i Odense. Deres Son varKnud 
Nichartsen, Nector i Odense Skole, over hvem folgende 
Epitaphium fordum fandtes i St. Knuds Kirke, uvist paa 
hvilkct Stcd:

»In öomino moiiens et dlliist'i sanxvine >U8tns. Lfkxios vili 
pietrrte 6oct» IN. Osnuti Otton'lLni, qui postquam i-ee-
tui'am sckol« pLtriw quLörleanlvm ülieNter xessisset »6 bealo-» 
evoe»tu3 exuviLs suas kiv äeposuit 6 ^unii ^nno 1621, set. 27.

Ottoniw natus moitLÜs eoipore, lueatc, 
8anxvini8 ex paitu eaineA mast-L fui.
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Ottonire wentom IllktrLli totus in uml», 
8piHtus ia onnnis mortv renatus erLm.
Ottoni'rv p?rv§nante renatus semine verdi 
^ustiLo! Olnist! wors mili! vita fult.
Ottoniev coipU8 NLkcon6vm pulvere svvi, 
Vt rväeam vivus eoipore, wente, veo.^

^mieo soilpsit Lwieus et eoIIe§A 8. k. (8veno petiwu« s: 
Svelch Pcderscn, Conrector, efter Richardscn Rcctor i Odense Slole, 

siden Professor i Philosophien ved det nyoprettcde Gymnasium.)

Ogsaa en Mindetavle, hvorpaa folgende Jndskn'st: „S. 
M. Knud Nichardsen til hoedcrlig Amindelse hafver Hans kiwre 
Forcrldre opsat denne Tadle ^niw 1622," — har veerct 
ophcengt L St. Knuds Kirke oder denne Nectors Grav. Han 
var fodt den 16 Januar 1595 og har uden Tvivl reist 
udenlands; i det Mindste ere Hans to Skrifter: 6e 8u6- 
stantia äis^ulatio inelapd^siea og: 6e ZeneratLoiie

») „Den der doer i Herren er retfcerdig ved Christi Blöd.
Dette er Billcdet af den fromme og lcrrde Mand, M. Knud 

Richardsen, fodt i Odense, der eftcrat han i sire Aar mcdTrostab 
havde vceret Rcctor for Odense Skole, bortkaldtcS til de SaligeS Bo- 
liger og nedlagde her sine jordiste Levninger d. 9 Zuni 1621, i sin 
AlderS 27 Aar.

Fodt i Odcnse, mcd Lcgem og Sjcrl Doden undcrgivct, blev jcg 
ved den naturlige Fcdscl Kjod; dcbt i Odense, var jcg ved KjodctS 
Dod en gjenfodt Aand; gjenfodt i Odense ved OrdetS frugtbare Sced 
rar Christi, min Gjcnlosers, Dod mig Livet; i Odense nedlagde jeg 
det Lcgeme, der stal fodcS, som en Sad i Zordenö Sljod, for 
levende paa Sjal og paa Lcgeme at vendc tilbage til Gud.

Dette strev 8. den HcdengangneS Ven og Collega over sin 
Den."
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el eorruptione rerum naluralLmn, begge udgivne i Vit- 
tenbcrg 1614 og 1615 L Qvart.

Borgermester Otto Knudsen Seeblads Born af 
forste Mgtestab vare, Knud Ottesen, Borger i Odense; 
Niels, der i sin Ungdom druknede i Hamburg; Magda- 
lene, gift med AIuA. Jacob Hasebart, Professor og 
Praest i Kjobenhavn samt Probst i Sokkclunde Herred; Ca- 
tharina, gift med P ovel S chinkel, Borgermester i Kjer- 
tcminde. Af andet Mgtestab havde han: Jacob Otte
sen, vr. med. og Loege i AarhuuS; Jörgen, Proest L 
Steenlosc i Fyen; Carsten, dod ung; Anton, Byfoged (?) 
i Odense (OtlwiLise krsetor katder Bistop I. Bircherod 
ham); Birgitte, gift med Thomas Broder (Nis- 
brig) Borgermester i Odense, fra hvem Brodrene Bircherod, 
hvis Tegninger og Noter ere Kilden til disse Bemcerkninger, 
nedstamme paa modrene Side.

4.
Paa Pillen ligefor den sidst omtalte Liigsteen er hoit oppe 

et Monument over JustitSraad og LandSdommer v. Ber
gen, omkring hvilket sees adstillige smukke Festons og for- 
gyldte Zirater; under samme staaer en Urne, og nedenved 
v. Berge ns (i Skjoldet en femoddet Stjerne og et Anker 
og paa Hjelmen ligeledcs en femoddet Stjerne) og Lan- 
dorphs Vaabener af hvidt Marmor. Dette sidste Vaabcn 
have vi allercde omtalt ved Landorphs Epitaphium i Choret. 
Jndskriften lyder:

„Til Afmindelse efter Andreas v. Bergen, fordum Justice-Raad
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og Lands - Dommer i Fyhn og Langeland, fed d. 23 Aug. 1682, 
dod d. 8 Martii 1763 med HanS Frue Karen Landorph, fodd. 
20 Fuli 1690, dod d. 25 Julii 1761.

Nu samlede hoS Gud efter 45 AarS kjcrlig ALgteffab."

Som forhen meldt, har denne Familie stjcnket Kirken et 
Solv- og MeSfingfad til Daaben, og for dette Monuments 
Opscrttelse erlagt en Kjendelse af 20 Rdlr. Begravelse», 
hvortil Monumentet Hörer, er lige underncden; for Grav- 
stedets Vedligeholdelse er til Kirken stjcrnket 100 Nbd. 
Esterat Arvingerne vare blevne underrettede om dens Brost- 
fcrldighed, men negtcde at bidrage til dens Jstandscettelse, 
blev den i Aug. 1798 fyldt med Jord. Over Graven ligger 
en Liigsteen mcerkct 1753 tt. z dette spncs at vise, at forcnd 
v. Bergen og Hans Frue bleve begravnc her, har her ligget 
en Liigsteen over andre Afvode, hvilken ved Restaurationen 
er blcven behandlet som de slcste ovrige Monumentcr. Nor
mest ved denne omtaler Kirkens Bcgravclscöprotocol en liden 
Muld-Begravclse.

5.
Gaae vi nu hcn til Opgangen til Choret fra denne Side, 

finde vi der i Gulvct en Liigsteen, der har folgende Jndstrift:
„Herunder hviler Hr. Cancellieraad IenSDreyr til Raschenberg, 

Kjob- og HandelSmand her i Odense og HanS tnrre Frue Anne Eli
sabeth HamanS med deris Born og Familie, som denne Degra- 
velse tilhorer."

*) Hoffman 2 S. 133.
**) Hoffman 2 S. 131.

Nu Stamhuset JuelSterg.
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Begravelsen underneden er i den ene Ende 4^ Al. og i 
den anden 3.1 Al. lang og Älen bred; den strakker sig 
over imod Kirkens Muur og indeholder 3 störe, 8 smaae og 
i det eue Hjorne en muret Beenkiste.

6.
I Ncerhcden af denne, foran de hervoerende körte Mands- 

stole, er ogsaa ifolge Begravelseöprotocollen ByfogedSeren 
Borringö Begravelse; den er 3.1 Al. lang, 3^ Al. bred 
og indeholder en stör og en lille Kiste samt en Beenkiste.

7.
Besten for Cancelliraad Drehers Begravelse finde vi lige- 

ledeö i Gulvet en Liigsteen med folgende Jndstrift:
„Denne Begravelse tilhorer afg. Christen Hans FriiS, HanS 

Hustrue L-che Jorgens Datter og deriS Arvinger."

8.

Vcd Siden af denne sees ligelcdcs en Liigsteen, hvorpaa 
staaer:

„Denne Begravelse tilhorer afg. Raadmand NielS Muule og 
HanS Arvinger."

Begge de to stdste Liigsteen ere moerkede: „1753 — N., 
ved hvilken Lcilighcd de ere saaledes omhuggede og Jndstrif- 
ternc mutilerede. Til den sivste Begravelse Hörer et paa 
Kirkens sydlige Muur ligeoverfor anbragt Monument, hvor
paa lceses:

„Ded Deden adstildte udi i Lifvet, men neben denne Steen samlcde 
efter Deden HandelSmand her udi Ottense Christen LauritSsen
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Lee, fod udi Lee Anno 1615 b. 6 Martii, ded udi Ottense Anno 1676 
d. 29 Man efter 13 AarS fornoielig og med 9 Bern velsignede Egtestab 
med gudelstende og dydadle GunderFogSdatter Wit, ^om udi 
HorsenS Anno 1640 d. 27 Jan. begynte, og her udi Ottensc Anno 
1690 d. 10 Oct. fuldcndte sit christelige Lif efter 11 Aars kiarlige 
Sämling og 3 glade Bernefedseler udi sit andet Egtestab med belast
bare og velfornemme Niels Mule, Raadmand og Handelsmand her 
paa Stadet, fed udi Weylbye Prastegaard her udi Landet Ao. 1647 
d. 22 Sept. og d-de Ao. 1712 d. 6 Man.

Saa samles de igjen, der samlede i Liue 
Var udi Kiarlighed, huis Bcene her stal bliue 
3 Fred, og deris Nafn i ALreminde staa 
HoS oS til deris Been igjen til Lifue faa."

Ovenover Jndskriften sees tre Vaabener: i det paa hoire 
Side en Mand holdende en Lee L Skjoldet og ligeledes paa 
Hjelmen; i det midterste en Engel med Palmegrene i Hoen- 
derne, og paa venstre Side MulernesVaaben som iAdels- 
lex. 2 Tab. III No. 88: en halv Solv Ulv i Skjoldet og 
ligesaa paa Hjelmen.

9.

Paa hoire Side gf Denne sidder ligeledes i Muren en 
Steen med folgende Jndskrift:

„Her hviler den af Gud elstede, nu hos Gud salige, arlige og hoit- 
agtbare HandelSmand Andreas Lauritzen, som dode d. 12 Aug. 
1764, er fod i Eilschow i Haarslef Sogn i Fyen. HanS Larestcd i 
Kjebmanschab her i Byen blef Hans Ncrrested til Hans Dod. HanS 
forste ALgteschab var d. 10 Apr. 1695 med den gudfrygtige Alhed 
Maria ChristenSdatter Friis og varede i 11 Aar mindre 8 
Uger til den 14 Febr. 1706, hvori Hand aulede 9 Born, S^Sonner og 
3 Dottre. HanS andet ALgteschab scheede 2Z Aar d^refter d. 22 Aug. 

med den gudelschende Kirsten Mathisdatter von Westen, og
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cnteS efter 30 AarS Forleb mindre 3 Maaueder og 3 Dage, d. 29 
Apr. 1738, hvori han aulede 6 Bern, 5 Senner og 1 Datter, og 
efterlod sin heibedrevede Enke, som denne Gravschrift haver ladet -eserge, 
og blef siden ved Deden bortkaldet til Gud d. 21 Novbr. 1758 efter 
hun havde levet 71 Aar og 1 Maaned. Hand levede her gudelig og 
lever nu salig. Hand var i Derben, dog ikke af Verben. Hand elschede 
sin Gud, nu arcS hoS Gud. Hand troebe paa Gud, nu beschuer 
Guds Trone.

Gak Laser bort og foer dit Levnet ligcsaa, 
Du efter Deden schal i Dommen vel bestaae. 
Vive ut vivas.
70 Aar og 4 har jeg levet
I 2 Gange 20 Aar og 1 dertil er blevet
I dobbelt TEgteschab med 15 Born forseet;
De 6 ere dode, de 9 i Live er adsprebt.
I 29 Aar jeg Darge haver varet
For dette HuuS og Sted, hvor jeg min Sjal har naret 
Saa rigelig, at Gud den siden tog til sig 
Saa mat af dette Liv, som spg for Himmerig."

Denne FamilieS Grav, hvori ogsaa Johan Frederik 
Kurrelbaum er nedsat, er underneden; Aabm'ngen til den 
er tcrt udenfor Doren til Consijtorium og Begravelse» selv 
gaaer längs med Kirkens Muur under de der staaende körte 
MandSstole,- den er bcdcrkket med KrpdshvLlving, 10 Al. 3 
Tom. lang, 3 Al. bred og indeholder 6 Kister.

10.
Trabe vi nu hen i Gangen, som forer hen til Conststo- 

riet, saa see vi over Doren til samme et Epitaphium med et 
ret charakteristist Malen, der stal forestille Kjobmand Knud 
Lauritzen med Hustru Anna Hasebart og deres Born, 
bekostet af hendes anden Mand, PederPedersenLerche.
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I Baggrunden af Maleriet seeS Jesu Forklarelse paa Bjer- 
get, omgivet af de krurlende Apostlez i Forgrunden staae 
Mand, Kone og Born. Ovenover lceses:

^^poc. 22, 20. , 6e» te venio cito; »men ol,8ecno, veni vo- 
mine 3e8u!"

Underneden:
,^nnse Hksebsri, ^nclrintno Rexiu *) ^nno 1603. 3 Asaii 

Unfnise nrttrv, «anetitLte mnrum excellent! matnonw, keti us pe- 
treeus L-enelre Oon^ux! p?im«r vuloissimre, Irvtonum tnistlumqve 
nnno8 16 men8. 3 kedll. 3 et 2 1)1» 8ine pnole Oonsort!, kne 
ln undo, eum patnia moi t!fer!8 foe6n e88ct dell!8, monte beat» 8>l)i 
prooi-optw ^nno 1658 - 30Xovem. ac pr!nc!pi8 mnrit!, e!v!3 ola- 
ri88iiu! Oknut! I^aunentü, ^vocum 8oc!ntL snn. 18 tian8e§it, 
exiLvÜ8 lunctso H. Al. k. ^un. Olin. 1668."

Tenne Anna Hasebart var altsaa Sostcr til Abigael Hasebart, 
Borgermester Otto Knudsen SecbladS ovenfor omtalte anden Hustru. 
HendeS anden Mand P. P. Lerche, som har ladet Monumentet 
satte, var ZustitSraab og Assessor i hoieste Ret og blev af Kong 
Christian den Femte nobiliteret. Han var tre Gange gift og dode 
1683.

**) Aab. 22, 20. 2a, jeg lommer snart! Amen. Za, kom, Herre
2esu!

Peder Pebersen Lerche satte dette MindeSmarke Anno 1668 
over den adle Ovinde Anna Hasebart, HanS forste elstede Hustru, 
der i 16 Aar deelte Medgang og Modgang med ham, uden at de 
havde Born tilsammen. Hun var en Datter af KongenS Livlage, 

* fodt i Kjobenhavn 3 Mai 1603 og dod i Odense 30 Novemb. 1658, 
medenS Fadrenelandet hjemsogteS af den sergeligste Krig. Herved 
mindeS tillige hendcS forste Mand den haderlige Borgermester Knud 
Lau ritzen, med hvem hun levede i 18 Aar og hvilcr nu vcd Hand 

Stov.
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Begravelsen, som Hörer til dette Epitaphium, er nedenfor 
i Gangen, lige udenfor Consistoriedoren; den er 3^ Al. lang 
og bred og fpldt med Jord i Aug. 1798. Oder samme er 
en Liigstecn, moerket 1753 — U., hvorpaa staaer:

„Tenne Begravelse tilhorcr Anna Hasebart og hendeS 1ste og 
2den Mand, Knud Laursen og Peder Pedersen Lerche."

Den oprindelige Liigsteen over denne Grav, der ligele- 
dcS blev odelagt ved den ofte omtalte Restauration, havde, 
ifolge BircherodS Xotw uberiores Pag. 89, folgende 
Jndstrift:

„Hvor Omgiengelse er i Himmelen hveden vi ogsaa ventcr Frelseren 
Zesum Christum vor Herre, hvilcken stal forklare vor ringe Legeme, at 
det stal blive HanS forNarede Legeme lig efter dend Kraft, som Hand 
kand giere sig alle Ting underdanig. Under denne Steen hviler erlig 
og vclact Mand salig Lauridts Knudsen Borger i Othense som 
blef dcdelig stunget udi sin heire Side d. 8 Mai oc udi Christi sande 
Bekiendelse oc Paakaldelse bensovede d. 19 Mai oc lefvede i Egtestab 
med Marine BaggiS Datter fod i Ribe.

DiSligiste hviler her under den erlige oc velacte Mand Knud Lau- 
ritsen fordum Borger oc fornemme Handelsmand her udi Staden, som 
dode d. 9 Scpt. Ao. 1640 oc lefvede udi Echtestab med den erlig dpde- 
rige oc gudfrvgtige Qvinde Anne JacobSdatter Hasebart i 18 
Aar 10 Maaneder oc 14 Tage. Der Hand lefvede her i Dcrden fra 
HanS FodselSaar 1589 oc til 1640 er da salig hensofvet udi Herren i 
HanS AlderS 51 Aar. Gud give dem med alle GudS Udvalde en are- 
fuld og gladelig Opftandelse." -
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II

Lonsistoriet, Mindesmcrrker og ZZegravelser L den 
svrige Gang.

1.

Da vi nu befinde os ligefor Jndgangen til Consistorie- 
bygningen, der stoder umiddelbart op tilKirkens sydlige Muur, 
saa ville vi, forend vi see os videre om i Kirken, betragte 
dette lidt noiere. Det blev, som forhen mcldt, bpggct 1466 
af Biskop Mögen 6 Krasse til et Capel, er lidt over 13 
Al. langt, 11j Al. bredt og har to Fag Vinducr ud til hver 
Side, imod Sst og Best. Her staaer St. Knuds KirkeS 
Archiv, hvis celdste Document er fra 1542, og paa Vaggen 
hcenge Portraiter af Cancelliraad Peder Schmidt, Stif
teren af det Lundegaardste Legat, Prcrsten HansEgede og 
Hustru Gjertrud Rast, Dr. Morten Luther og Hustru 
Catharina von Bora, og Bistop Fr. Plum- Consisto- 
rict afbenyttes til Forsamlingssted for FpcnS Stifts Geistlig- 
hed ved Landcmodet; StiftSprovstcn og Sogncproeften for 
St. Knuds Menighcd holder her Skriftemaal, og under 
Gudstjenesten i St. Knuds Kirke opholde Prcrsterne sig her, 
medens der synges.

2.

Trcede vi nu atter ind i Kirken, see vi paa venstre Side 
af Consistoriedoren, paa Vcrggcn, et Epitaphium af Marmor 
med folgende Jndstrift:
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„Herunber huiler Hr. Peter Eilschow til Marienlund ved Odense 
vg Kjobmand sammestedS, foed i Odense d. 28 Januar 1713, dode d. 
28 Oct. Ao. 1783. Hans kjcere Hustrue, Mad. AnnaMariaBecker, 
foed udi Rutliebing paa Langeland d. 10 Juli 1719, doede d. 29 
Aug. Ao. 1799. Til denne Begrafvelses Vedligeholdelse er givct til 
St. Knudö Kirke i Odense fem Hundrcde Rixdaler.

Denne Kjobmand P. Eilschow og Hustru A. M. 
Becker have sorudcn de störe Gaver, som de skjcenkcde til 
St. Knuds Kirke, og som vi siden komme til ncermere at 
omtale, ogsaa legerct en Kapital af 6,300 Nd. Solv til 
Lumbye Hospital, og stiftet de saakaldte Eilschouste Boli- 
ger i Odense, indrcttcde til Beboelse for 3 borgerlige Enker 
og 3 borgerlige Jomfruer af Odense og fra Landet, og som 
ere byggede paa det Stcd, hvor forhen St. Knuds Klosters 
Lade har staaet, der paa Auctionen over det kongl. Nytter- 
gods 1764 kjobtes for 702 Nd.; disse 3 Enker og 3 Jom
fruer nyde her ikke alene fri Bolig deres Levetid, men 
endogsaa hver et aarligt Tilloeg af 30 Nd.

3.
Ere vi nu atter komne ind i Kirkens sydlige Sidegang, 

da trceffe vi sorst paa en Begravelse, som tilhorer Commer- 
eeraad og Borgermester BlesS'S Arvinger; den begynder 
ved Hjornet af de körte Mandsstole, er 4 Al. 8. Tom. lang, 
4^ Al. bred, indeholder 4 Kister og er fyldt med Jord 1796.

*) Hoffman 5. S. 146.

**) Hoffman 5. S. 82.

(12)
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4.
Ndt längere hen i Gangen sceö i Gulvet en Liigsteen, 

mcrrket 1753 — 11., hvorpaa staaer:
„Denne Begravelse tilhorer sal. Borgermcster Thor Hansen, banS 

Hustrue Margrets von Bergen, og deres Familie, som berunder 
lrilc."

Begravelsen undernedcn er 3H Al. lang, 5 Al. 3 Tom. 
bred og indeholder 4 Kister; 1786 blev den belügt med nye 
Bjelker. For dens Vedligeholdelse er til Kirken skjcenket 100 
Nd. Courant.*)

I denne Grav, ligcfor Opgangen til Prcrdikestolen, hvile 
ogsaa de jordiste Levninger af Jacob Sperling, 
Sogneproest til St. Knuds Kirke og Stiftsprovst, og Hustru 
Hcdevig Hansdatter, en Datter af Naadmand Jo
hannes Bor chensen og Karen Nielödatter Vager. 
MaZ. Sperling var fodt i Odense 1591, d. 19 Marts og 
dode 1658, 22 Febr. Hans Liigsteen, der nu ogsaa er for- 
svunden, havde, ifolge Bircherods Xotse uberiores Pag. 90, 
folgende Jndstrift:

„Virorum opt. et elaiissimo,
KI. ^laeodo ^ok. 8peilin§, cu! Oonrectoi- et keetonatum ei»u- 

rNtio, pnofessionem omae 8opkikv öeeus, p»8to?Ltum pilmarium 
Rslixlo, pprepositu^m vi§Nantit», mo>tLlit»tem ^n. »t. 61 fktum 
tleiiei ez »tque eoniuxi 11e6vi§kv ^ok»n. mulienum äe-

Hoffman 6, Pag. 272.
Ttn fortraffelige og heitberemte Mand, Zacob Zoh. Sper
ling — hvcm Lcrrdom gav Conrectorat og Rectorat, ViiSdoms bele
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Imellem HIsA Jacob Sperling og davcerende Borger
mester i Odense, Otto Seeblad, var der opkommen en Nang- 
strid, og da hiin tilkjendegav dette for Bistop HansMichel- 
sen, svarede denne: „Hvo sig selv ophoier stal fornedrcs." 
Jmidlertid vedbleve Stridighedcrne og Sperling stal have sagt 
til Seeblad: „Er I Mester over Borgerne, saa er I ikke 
Mestcr over Mesterne." Det i denne Anledning udkomne 
Kongel. Nescript af 8 Decbr. 1633 lod saaledes:

„0kri8tianu8 tzvartu8 <Le.

For det forste stal Bistoppen have sin Gang, og noest ham 
Provsten i Odense, derefter Lector og andre ProfeSsores 
Collegii Otheniensis, siden stal den oeldste af de 2de underste 
Proestcr L Odense gaae med den oeldste Borgermester, dog at 
Proesten gaaer ved hoire Side, som tilborligt er; efter dem 
den 3die Sogneproest L Odense med den anden Borgermester, 
dog at Proesten gaaer ved hoire Side, som tilborligt er o.s.v."

5.
Ligefor denne Begravelse sees paa Kirkens sydlige Muur 

et Epitaphium af Troe, hvorpaa er et godt Malen, der fore- 
stiller Jesu Bespottelse. Ovenover Maleriet staaer:

„Es. 58, 8. Din Retfcrrdighed stal gaae for Tig, og HcrrcnS Hcr- 
lighed stal flutte effter dig."

Finde Professorvardighed, Religion Sognekalb, Aarvaagenhed Prov- 
steembede, Skje-nen Dodelighed i Hans 64de AlderSaar, Eftermoelet 
Udodelighed og Hustru Hedevig Hansdatter, hvem KonerS Ander 
strebe for, mcn -estridt af Doden i hendes 51 Aldersaar, have Arvin- 
gerne sat dette MindeSmarke.

(12»)
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Nedenunder:
„Herneden hviiler den heiagtbare og nu hos Gud salige Mand Tho

mas Balzar Freidthof, Naadmand her i Staden, fed i Herforth 
i Westphalen af fornemme Foraldre Ao. 1640 d. 23 Decbr.; siden 
fremdrog sit Lif i gudelig Retsindighed og siuttede det med et saligt En- 
deligt Ao. 1691 d. 10 Juni i HanS AlderS 50 Aar 5 Maaneder 2 
Uger og 3 Tage. Hans hopbedrefvede efterlatte Hustrue den oerbaarne 
og gudelsiende Matrone Magdalens JacobsdatterHolst, hafver 
til sin salig MandS ALreminde ladet dette Epitaphium opscrtte, som ogsaa 
her har befluttet sit Hvile- og Roested, til hvilket Gud forflpttede hende 
Ao. 1693 d. 5 Sept. i hendis AlderS 63 Aar. Gud lade dem hvile 
og opstaae i deris Deel naar Dagene hafve Ende."

Den ligefor dette Epitaphium over Gangen hoengende 
Lysekrone er stjomket Kirken af denne Familie tilligemed 100 
Kroner til Lys. Paa Lysekronen er folgende Jndstrift:

„Denne Liuse-Krone, som var tiltoenkt og udlovet dette GudShuuS 
til Prydelse af hoiagtbare og velvise Naadmand og Handelsmand her i 
Staden sal. Thomas Balthaser Freidthof og Hans Hustru sal. 
Magdalena Jacobs Datter Holst, haver den sal. Qvindis efterlatte Kia- 
riste Niels Buckholt her over deris Begravelsested ladet ophcrnge Aar 
1694. HanS Kiariste Jnger M. P. Grone Wold 1696.

Saalcenge noget Lius paa denne Krone tandis 
Skal deris Lyst til Gud og til Hans Tempel kicndis 
De selv evindelig stal for GudS Throne staae 
Som klare Himmelblus med Mrens Krone paa."

Begravelsen underneden er 3.^ Al. lang, 6 Al. 3 Tom. 
bred og indeholder 1 Kiste. 1796 blev den fyldt med Jord.

6.
Ligefor Pillen No. 3 er Borgermester August Mart- 

feldts Begravelse, 3 Al. 20 Tom. lang, 4 Al. 10 Tom. 
bred og indeholder 1 Kiste; 1796 blev den fyldt med Jord
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da Hans dalevende eneste Datier, Madame Biering, ei 
künde bekoste Jstandsaettelsen af samme.

I denne Grav nedsatieS 1587 de jordiske Levninger af 
Bistop Niels Jespersen; Hans Liigsteen, som blev ode- 
lagt 1753, havde, ifolge Bircherods Xotse uberiores Pag. 
92, folgende Jndstrift:

„AlolNa neo xvl!6nm mnrmor prompt oss», »ev illis 
Lern» xi>Lv!8 koerlt, «zvos kovet al» Lei. 

XI«, äei rekovet qvo8 rupto caooere mort!s 
I^lortis öevictor sukoitat ntqve bent.

-iieolao Oaspar! ^Videi»xio Oimbro Superintenäenti vioeeesls Vio- 
ncnsis et uxoribus eju« 6ileet!s ^nn» ^nörerv k'. 8IaxIo8lLnm et 
LIi8w ^okLnnis k'. Otkoviens! monumentum koo xv8itnm est. Ovu- 
rum NIL odiit Xo vei 1582. martii 5. ille veeo vni 1587 
^ovemd. 22. ^no »uteiv «ul p^storLtus 43. episcop^tus 28. «tatis 
suw 68; Iimo öemqve ^nao vomiui 1623 6!e 30 mevsls AIrrtii 
^vno »tat!« 8Uw 63. *)

7.
Nsstefter folge nu tre Bcgravelser, der ere af ecns Be-

*) Zkte -etpnge det kolde Marmor de muldrende Been, ei Heller vorde 
Jorden en Bprde over dem, GudS Dinge omfatter. Guds Dinge 
omfatter paany dem, som, naar DodenS Fangsel er gjennembrudt, 
DodenS Overvinder opvafker og saliggjor.
Diborgenseren NielS Jespersen, Bistop over FyenS Stift, og 
HanS elstede Hustruer, Anna AnderSdatter af Slagelse og 
Elfe HanSdatter af Odense, er dette Mindesmarke opreist; af 
hvilke Hiin dode Aar 1582 den 5 MartS, han dernast Aar 1587 den 
22 Novemb. i sit PrasteembedeS 43de, sit DispedommeS 28de, sin 
AlderS 66de Aar; endelig Denne Aar 1623 den 30 MartS i sin NlderS 
63de Aar.



182 FUonumenter og Degravclscr

flaffenhed: 3 Al. 20 Tom. lange og 4 Al. 10 Tom. brede. 
Den Forste af disse kjobte Forstander Holm er ved Auction 
1755. 1810 bekostcde Forstander Peter Holm er nye 
Bjelker til den og den 2 Dccbr. 1822 blev den fyldt med 
Jord paa Kirkens Negning. Den Anden blev kjobt ved 
samme Auction og tilhorcr Fru Kisbye; den Tredie, som 
flutter ved Hjornet af Stolene, blev folgt fra Kirken, 3 Aar 
efter, den 3 Jan. 1758, for 140 Nd., til Fru Cancelliraad- 
inde Thim.

8.
Ligefor Pillen No. 5 er tcet vcd Kirkens Muur en Bc- 

gravelse med KuglehvLlving, 4 Al. lang, 2^ Al. bred og har 
ei vceret aabnet.

Ovenover denne Begravelse sees paa Kirkens Muur ct 
Epitaphium, hvorpaa staaer:

„Ps. 37, 25. Jeg har iche seet en Retfcrrdig forladt eller HanS 
Sad leede efter Bred.

Herneden hvilcr salig Johannes Müller, fed tilPeres i Mcissen 
den 17 Apr. Aar 1669. Dar Borger, Bundtmager og Kjobmand her i 
Odense, hvor Hand og dode d. 12 Zuni 1725 i sin AlderS 56 Aar, 
tilligemed sin elsielige Hustru, sal. Anna HanS Datter, fed i 
Odense den 8 Decbr. Aar 1671, d-de sammestad efter et 13 AarS rct 
Enkesade d. 20 Marti 1738 i sit Alders 67 Aar. Af deres 27 Aars 
kiarlige TLgtcschab have de efterladt een Son, Hr. Mathias Mül
ler, Sogneprast i Taagerup og Thorslunde i Laaland, og to Dottre, 
Birgitts Maria og Martha Müller i Egteschab med An
dreas og Lauritz Hyllerup, begge Borgere og Kiobmand her i 
Bpen, hvilche samtlig de salige Afdode til SLreminde haver ladet denne 
Steen opsoette og legercd til sättige Enker 10V Riz-daler efter Fundst- 
senS Formelding. Gen. 48 v. 21. Seer jeg doer, og Gud stal vare 
med Eber.
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Familien Hpllerups Begravelse, hvortil det sidstomtalte 
Epitaphium Hörer, er 4 Älen lang, 4j Al. bred, med Bue 
over, og indeholder 5 Kister; Aabningen til den er i Gangen, 
imellem den 5te og 6te Pille.

Andet Afsnit.

Kong Hans's Familiebegravelse.

1.
^^^igcfor Kirkens nuvcercnde Hovedindgang er i den syd

lige Muur Lndsat et stört Steenmonument over Kong Hans, 
Hans Dronning Christine, en Datter af Churfyrst Ernst 
af Sachsen, og deres yngere Son Franciscus.^) Det er

Nast egen gjentagen Betragtning af selvc Monumentet, har Hoved- 
kilden til ovenstaaende Bestrivelsc vceret Hr. ConfcrentSraad Wer^ 
lauffS grundlcerde Afhandling: Monument over Kong Hans 
og Dronning Christina iSt. Knuds Kirke i Odense. 
K-h. 1827. Vi have troet for en stör Deel at burde give denne 
ForfatterS cgne Ord; og naar vi deSuagtet, navnlig i Bcstemmelscn 
af Daabnerne, ere i ct Par Punktcr afvegne fra denne -eromte Old- 
grandster, og desudcn have ordnet Anerne noget anderledcs, end han, 
maae vi henstiüc det til den kündige Lcesers Dom, hvorvidl dette er 
steet med Feie. Hvad enkelte andre Afvigelscr i Bestrivelsen angaaer, 
da gründe de fig paa en noiagtig Sammenligning imellem Monn- 
mentet selv og afd. Adjunct Hancks Tcgning af det, hvorfra Hr. 
Cvnfr. Verlaufs er gaact ud. Hancks Tegning er i vasentlige Punk-
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en fiirkantet rodbruun gullandfl Mannorsteen, 6 Älen 9z Tom. 
hoi, 3 Älen 22z Tom. bred, Billederne paa dette Monu
ment bestaae af to Afdelinger: i den Lndre Fiirkant scer man 
de 3 kongelige Personer; den pdre Rand viser Kongens og 
Dronningens Anevaabener; Alt i halvt ophoiet Arbeide. 
Det indre Rum forestiller et Gravkammer eller Voerelse, hvis 
Baggrund er lukket med et figureret Teppe, og fra hvis hvcel- 
vede Lost nedhoenger i en Kjoede en ottearmet Lampe med 
ligesaamange broendcnde Flammer. Hvoelvingen stotter sig paa 
begge Sider til Capitoelerne af to Colonner, der springe halvt 
frem fra AfdelingenS Ramme. I Spidsen af^ Hvoelvingen

ter upaalidelig; isar er Dronningens Figur feilagtig, hvilket üben 
Tvivl er Gründen til, at Cfr. Verlaufs har antaget hendeS Tragt 
for en Nonnedragt, da den dog umiskjendelig er den paa andre sam- 
tidige Monumenter hyppigt forekommende Matrone- eller maastee ret- 
tere Enkedragt, og, paa Forgpldningen og Farverne nar, ganste den 
samme. som Dronningen barer paa Altertavlen i Frue Kirke. Ogsaa 
er hendes Hovcdsmykke en Krone, ikke en Krands. Her er Hanckö 
Tegning saa meget mere vildledende, som han netop af dette Stpkke 
har givet en sarstilt Tegning i storre Maalestok, hvilken man altsaa 
maatte antage for aldeleS paalidelig, og som dog er meget feilfuld. 
Arabestranden omkring de kongelige Personer er i Tcgningen ikke til 
at gjenkjcnde; nasten ikke eet Trak er her rigtigt. Det er ingen 
Lysekrone, der Hanger ned fra Lostet, hvilket har givet Cfr. Verlaufs 
Anledning til at tanke paa en Gildcstue, men en ottearmet Lampe 
med Flammer, ikke, som i Hancks Tegning, med Lpsepiber, — 
ikke at tale om en heel Deel mindre Unoiagtigheder. Man har 
ogsaa et aldre, men urigtigt og alt Kunstvard manglende, Kobber af 
dette Monument, nemlig blandt Jacob BircherodS Monuments, 
Otküniensis, (i Universitetsbibliotheket). Et Efterstik deraf findes i 
Tillagget til Resens Udgave af Christian den AndenS Love.
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er Kongens og Dronm'ngens foedrene Vaabener sammenstil- 
lede; derunder de modrene, adstilte, ligeover enhver af de 
vedkommende Personers Hoveder. Kongen er afbildet i en 
lang viid Kjortel, der naaer ham lige til Fodderne; Hans 
Krone er lukket foroven, som om den indenfor Metalzira- 
raterne havde en Baret. Om Halsen boerer han en Kjoede 
as vexclviis forbundne taarnede Elefanter og Riddersporer, 
hvorunder hoenge L en simplere Kjcede to Medailloner, den 
overste forestillende Maria med Christnsbarnet, den nederstc 
med Christi tre Nagler. Han holder i sin venstre Haand 
NigöMet, der intet Kors har; i den hoire Scepteret. Dron- 
ningen er i Matroncdragt med en lukket Krone paa Hovedet 
og Scepteret i hoire Haand. Disse Tegn paa hendes verds- 
lige Hoihcd gjore det ei sandsynligt, at den Dragt, hvori hun 
her er fremstillet, stulde, som Nogle mene, voere Franciscaner- 
ordenens, hvortil Heller ikke Dragten selv giver Anlcdning. 
Prindö FranciScuS, der ved sin Dod «ersten havde fyldt 
sit 14de Aar, er her afbildet som et Barn, formodentlig i 
Overeensstcmmelse med den Skik, man seer paa flcre Liig
stene, at Born, som fremstilles ved Siden af Forceldrcne, 
som oftest ere uforholdSmcessig smaa, hvorved man vel har 
villet tilkjendcgive Forstjcllen imellem deres og ForceldreneS 
Alder. Dette er f. Ex. Tilfceldct med en Liigsteen i St. 
Hans Kirke i Odense, hvor Claus Brpste, der faldt i en 
Tvekamp 1537, er afbildet som en halvvoxen Dreng ved 
Siden af sin otte Aar tidligere afdode Fader Eiler Bryste til 
Dallund. Jmidlertid har Prinds FranciScuS her dog et 
lille Svcerd ved Siden, hvis Grcb vcnder nedad. Disse
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Billeder af de kongelige Personcr have desto storre Interesse, 
jo sjeldnere Porträtier af dem ere. Af Kong Hans og Hans 
Dronning har man, foruden dette ncervoerende, kun to Af- 
bildm'nger, nemlig de paa Foden af Altertavlcn i Vor Frue 
Kirke i Odense (der for var i Graabrodre Kirke og er ud- 
fort efter Dronning Lhri st ines Foranstaltning) og de paa 
Stcnen ved Opgangen til det störe kongelige Bibliothek i 
Kjobenhavn. Lighcden imellem disse Billeder lade ingen 
Tvivl om, at det Hoved, man i de soedvanlige Afbildningcr 
af de oldcnborgske Konger finder betegnct som Kong Hans's, 
ikke er Hans, hvorimod snarere det, der gjelder for Kong 
Christian den Forstes, tilhorer ham, saa at en Forvexling af 
Fader og Son synes at finde Stcd. Kong Hans's Bil- 
lede paa denne Steen er ogsaa derved mcerkcligt, at det har 
ElefantkjLden, hvorvcd det afgiver et vigtigt Bivrag til Ele- 
fantordcnens Historie.

2.
Den indre Afdeling af Monumentet er omgiven med en 

Bordt af hoist phantastiste Arabester, hvis ganste ciendomme- 
lige Figurcr ^og Combinationer vanstclig kunne tydeliggjorcs 
med Ord. — Den Pdre brede Rand indeholder 16 Par Ane- 
vaabener, der stulle antyde Kongcnö og Dronningenö 16Aner, 
men hvorved Hcraldikeren har gjort sig styldig i bctydeligc 
Feil, saaledes som Hr. ConfcrentSraad Werlauff har viist 
i den anfsrte loerde Afhandling. Hvad Vaabenstjoldcnes 
Ordning angaaer, da vise de sikkre og rigtige Vaabener, at 
man paa begge Sider af Kongens og Dronningens Vaabener
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har killet anbn'nge Vaalenerne af deres 16 foedrene og mo- 
drene Ancr. Kongens Anevaabener stulde vceret saaledes 
ordnede: i Midtcn af den overste Rand seeS Kongens 
egct Vaaben, ncmlig det danste, svenste, norste og vendiste i 
Skjoldets fire Feldter, nred det flesvigste og holsteenste i Mid- 
delstjoldct, og det oldenborgste i Hjertestjoldet. — Paa hoire 
Side af ham (venstre for Tilstueren) HanS fcrdrene Aner, 
nemlig: Hans Farfaders Farfader og Farmoder (Grev Con- 
rad af Oldenborg og Kunigunde af Diepholz); — Hans 
Farfaders Morfadcr og Mormoder (Grev Henrik af Ho- 
hcnstein og Agnes af Brnnsvig); — Hans Farmoders 
Farfader og Farmodcr (Grev Henrik af Holsteen og Jn- 
geborg af Meklenborg); — Hans Farmoders Morfader og 
Mormoder (Hert. MagnuS af Brunsvig og Catharina 
af Brandenborg). Kongenö fsdrene Aner ende saaledes 
midt paa Monumentets hoire Side, til Venstre for Til- 
flueren.

Paa venstre Side af Kongcn har man villct anbn'nge 
HanS modrene Aner, der, efter den cengang antagne Orden, 
burde have voeret satte paa folgende Maade: Hans Mormo- 
dcrS Mormoder og Morfader (Hert. Robert af Liegnitz 
og Hedevig af Glogau, Enke efter Kong Casimir den 
Store af Polen; — Hans MormoderS Farmodcr og Farfader 
(Cecilia Carrara af Padua og Chmfyrst VenceslauS 
af Sachsen); — Hans MorfaderS Mormoder og Morfader 
(Magdalena Visconti af Mailand og Hertug Frede
rik af Baiern Landshut); — Hans MorfaderS Farmoder og 
Farfader (Elisabeth af Thüringen og Grev Fred erik af
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Zollern, Borggreve af Nürnberg). Paa denne Maade ere 
Kongens Farfaders Farfader og Mormoders Mormoder 
komne til at staae ham ncermest, Hirn paa Hans hoire, denne 
paa Hans venstre Side (omvendt for Tilstueren) og saa 
fremdeles, hvoraf Folgen har voeret, at hvert ALgleparS 
Vaabener ere satte omvendt, idet Mandsvaabenet staaer paa 
(heraldisk) venstre Side af Qvindevaabenet, Lmedens dctMod- 
satte ellerS er det Almindelige.

3.
Men man vil paa selve Monumentet forgjceves söge en 

Deel af de nu angivue Vaabener, eller den anforte Orden; 
thi det er aabenbart, at Heraldikeren kun har M sig maadc- 
ligt ved stn Opgave. For det Forste er det andet Vaabcn- 
fijold til Hoire fra Kongens Vaaben urigtigt, da det er det 
hohensteinske, hvilket synes at bise, at Agnes af Hohcnstein, 
Kongens FarfaderS Moder, er forvexlct med Kunigunde 
af Diepholz, Hans Farfaders Farmoder. Dernoest burde 
No. 3 og 4 have darret No. 5 og 6; thi Farfaders Mor
fader og Mormoder burde, efter den eengang antagne Orden, 
have staaet Kongen ncermere, end Farmoders Farfader og 
Farmoder; her burde altsaa have staaet det hohensteinske og 
det brunsvigsteVaaben forenede, for at antyde GrevH enrich 
denOttende af Hohcnstein og Agnes, Datter afHertug Otto 
af Brunsvig; thi disse vare Kong Hanscs Farfaders Mo
ders Forceldre. At disse Vaabener mangle, hidrorer uden 
Tvivl fra den omtalte Forvexling af Oldemoder med Tipol- 
demoder. Saaledes er det holstcenske og det svenste Vaaben
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komne til at staae Kongen en Plads for ncer. Jovrigt burde 
Qvindevaabenet her have vceret det meklenborgfle, da Grev 
Henriks Gemalinde Jngeborg var en Datter af Hertug 
Albert den Forste af Meklenborg; maastee er det svenste 
(hendes modrene) Vaaben foretrukket for det fcedrene, fordi 
det som et kongeligt var anseligere end det hertugelige, — 
ikke at tale om, at den kongelige danste Families Prcetensioner 
paa Sverrig kunne have foranlediget, at man bibeholdt dette 
Nigcs Vaaben som et Tegn paa Nedstammelse fra den gamle 
svenste Kongeflcegt. Jngeborgs Moder var nemlig Eufe- 
mia af Sverrig, en Sostcr af Magnus Smoek.

Det 5te og 6te, 7de og 8de Vaaben ere, som Cfr. Wer
lauf f har viist, ganste fingerede og rimeligviis overforte fra 
Dronningens modrene Aner, hvor de atter forekomme, for 
at fplde den tomme Plads, da Heraldikeren ikke har kjendt 
Kongens Farmoders Farfader og Farmoder, saalidt som Hans 
Farmoders Morfader og Mormoder. Han har nemlig nok 
vidst, at det sidstncevnte Pars Vaabener: det brunsvigste og 
brandenborgste, stulde forekomme iblandt Kongens Aner, men 
har urigtigen antaget dem for Hans MormoderS Morfa
ders og MormoderS, hvorfor han har sat dem som forste 
Par af Kongens modrene Aner ved Hans (heraldist) venstre 
Side, istedetfor at de burde have vceret det sidste Par blandt 
Hans fcedrene Aner, altsaa paa Hans hoire Side. Istedetfor 
disse Vaabener burde her Hedevig af Glogaus og Hert. 
Robert af Liegnitzes Vaabener have vceret anbragte. Ende- 
lig har man givet Kongens Morfaders Farfader det bran
denborgste Vaaben, da det dog forst var dennes Son, Kon-
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genS MorfaderS Fader, der ikke forekommer paa dette Monu
ment, som blev Churfyrste af Brandenborg.

4.

Dronningens Aner ere ordnede, om ikke ganske paa samme, 
saa dog paa en lignende Maade som Kongens. Nederst paa 
Monumentet staaer hendes eget Vaaben: det danste med det 
sachsiste i Middelstjoldet og den sachsiste Nudekrands i Hjer
testjoldet; til Hoire fra hende (Venstre for Tilstueren) ere 
hendes fcedrenc Aner ordnede saaledes, at i hvert Par 
staaer Mandsvaabenet normest ved Dronningen, altsaa atter 
her paa venstre Side af Qvindevaabenet. Det forste Par 
ved Dronningens hoire Sive er hendes Farfaders Farfader og 
Farmoder (Markgrev Frederik af Meissen ogCatharina 
af Henneberg); — derefter hendes Farfaders Morfader og 
Mormoder (Hertug Henrik af Brunsvig og Sophia af 
Pommern); — hendes Farmoders Farfader og Farmoder 
(Hertug Leopoldaf Dsterrig-Steicrmark og ViridisV i S- 
conti af Mailand); — endelig hendes Farmoders Morfader 
ogMormoder (Ziemovit, Hertug til Massovien og Alex
andra af Lithauen). Ved disse Vaabener er at mcrrke, at 
Markgrev Frederik (Dronningens FFFF) ved en Anachro- 
nisme har faaet Churvaabenet, da dog Hans Son, Frederik 
den Stndbare, var den forste sachstste Churfyrste af det meis- 
senste Huus; at Dronningens Farfaders Mormoder urigtigen 
er givet det sachsiste istedetfor det pommerste Vaaben; endelig 
at hendes Farmoders Mormoder formeentlig burde havt sit fce
drenc (lithauiste) Vaaben, en harnistet Rytter med Svcrrd og
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Skjold, Lstedetforden Grif, som nu sees der. Denne Feil synes 
at vise, at man har tillagt Hertug Ziemovit som Gemalinde 
Catharina, Fyrstinde af Stettin og Pommern, saaledes som 
Nesen angiver i Tillcrgget til Christian den Andens Love; 
thi det pommersie Vaaben er en rod Grif L Solvfeldt. Det 
hennebergste Vaabenstjold (Dronningens Farfaders Farmo
ders) er saa stoerkt bestadiget, at ikkun den halve Deel af 
Vaabenet selv er kjendelig. Rigtigere ere Dronningens mo
drene Aner, der begynde vcd hendes venstre Side, men som 
ere ordnede paa en anden Maade, end de fcedrene Aner, idet 
vel hendes Morfaders Farfader staaer hende normest, men 
i de tre andre Par Vaabenstjolve beständig Qvindevaabenet 
paa hoire Side af MandSvaabenet, noermest henimod Dron- 
ningen. Det forste Par ved hendes venstre Side er altsaa 
Morfaders Farfader og Farmoder (Hertug Johan afBaiern 
og Catharina, Grevinde af Görtz); — derncest hendes 
Morfaders Mormoder og Morfader (Beatrix della 
Scala af Verona og Bernabo Visconti af Mailand): 
— hendes Mormoders Farmoder og Farfader (Sophia af 
Sachsen-Lauenborg og Hertug Albert af Brunsvig-Gruben- 
hagen); — endelig hendes Mormoders Mormoder og Mor
fader (Margareta af Berg og Hertug Otto af Bruns
vig - Göttingen). Det er disse to sidstncrvnte Vaabener, der, 
som ovenfor bemcrrket, urigtigen ere anbragte som No. 5 og6 
samt 7 og 8 blandt Kongens fcedrene Aner.

5.
De 16 Anevaabener ere altsaa paa dette Monument an-
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bragte i een Linie, der vel formedelst Stenens Form er ble- 
ven boiet i rette Vinkler, men dog maa tcenkes som een ho
rizontal Ratte, som, asseet fra alle de ovenfor paaviste Feil, 
er ordnet paa folgende ikke almindelige Maade: Forst Kon
gens 16 Aner paa Stenens overste Deel saaledes: FM 
MM - FMMF; FMFM - FMFF; FFMM - FFMF; 
FFFM - FFFF; Kongen selv; MMMM — MMMF; 
MMFM — MMFF; MFMM — MFMF; MFFM - 
MFFF. DronningenS 16 Aner paa den nederste Deel 
af Monumentet saaledes: FMMM — FMMF (lige under 
det Par Vaabener, der skulle forestille Kongens FMMM 
— FMMF); FMFM - FMFF; FFMM - FFMF; 
FFFM — FFFF; Dronningen selv; MFFF — MFFM; 
MFMM — MFMF; MMFM — MMFF; MMMM — 
MMMF (lige under Kongens MFFM — MFFF).

6.
Dette Monument er ganste uden Jndstrift, med Undta- 

gelse af Aarstallet 1513, der er indgravet under Kongens 
Billede, man skulde nasten troe, i senere Tider, da det spneS 
troligt, at hvis det hidrorte fra Dronningen selv, havde hun 
ogsaa anbragt den for Faderen afgangne Sons Dodsaar 
1511 under dennes Billede. Tvcers over Stenen gaaer en 
Nevne, der hidrorcr fra dens Flptning fra den nedbrudte 
Graabrodre Kirke i Aaret 1815. Man anvendte da saa 
liden Forsigtighed, at dette herlige Mindesmcerke blev brudt i 
to Stykker, hvilke dog lykkeligviis lode sig saa noiagtigt sam- 
menfoie, at kun en opmoerksom Betragter vil kunne opdage
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Ncvnen. Stenen tager sig paa sit ncervcerende Sted meget 
smukt ud, isoer naar Astensolen belyser den igjennem Kirkens 
vestlige Vindue; alle Trcrkkene troede da flarpt frem.

7.
Med Hensyn til de kongelige Begravelser i Graabrodre 

Kirke, hvortil dette Monument Hörer, bereiter Hr. Cfr. Wer- 
lauff i den anforte loerde Afhandling S. 5:

„Da man i Aaret 1804 af slere Grunde fandt Graa- 
„brodre Kirkes Nedbrydelse tilraadelig, foranledigedes derved 
„at disse kongelige Begravelser, ifolge allernaadigst Resolu- 
„tion, bleve aabnede, og de der jordede Lüg forsipttede til et 
„nyt Hvilested i St. Knuds Kirke. Ved denne Leilighed op- 
„dagedeS da Gravstederncs Leie og Bestaffenhed, som efter 
„Beskrivelsen i StiftsovrighedenS Jndberetning til det danste 
„Kancellie, af 6 Februar 1805, befandtes at vcere folgende: 
„Gravene fandtes for Alteret, inden Kncefaldet. Ved at 
„borttage Liigstenen, hvorpaa ikke fandtes noget Legn til 
„Inskription, befandtes forst et Lag Jord af omtrent j 
„(Älen?) og derefter Gravene opferte af Muur med en lige- 
„dan Hvcelving lukkede. Midt for Alteret, fra nordre Side 
„regnet, fandtes en saadan muret Grav 3.^ Al. lang og 2 
„Al. bred. De trende Sider, Norden, Osten og Besten var 
„Muren af 2^ svcere Steens Tpkkelse, men den sondre Side 
„var ikkun en enkclt Steen og det sat paa Kant. Skelettet 
„laae nedlagt i Kalk; Spor til Kiste fandtes ikke. Benene 
„beviste Liget at have voeret en liden Person af ung Alder, 
„hvilket isoer saaeS af Tcenderne i Kjoevebenene. Der kan alt-

(13)
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„saa irigen Tvivl vaere om, at dette Skelet er af Prinds 
„Franciscus."

„Ved Siden af FranciscuS fandtes sonden for, en 
„Grad, ikkun stilt fra hiin, som ovenfor sagt, vcd enkelte 
„Stcen paa Kant af lige Lcengde og Brede. Det i denne 
„Grav fundne Skelet var af en voren Mand. Af Kisten 
„fandtes intet uden et lidet Stpkke, som, endskjondt ncrsten 
„oplost, dog viiste, at den havde vceret af Eeg og af to 
„TommerS tpkke Planker, saa fandtes og endeel ncrsten af 
„Nust fortcerede Jcrnhanker og Jernbeslag. Af Bcnene at 
„flutte, maae dette Liig have voeret af en Mand i kräftigste 
„Alder og for af Statur. Efter al rimclig Formodning er 
„det Kong HanS her laae, som just bestrives saaledes. Hau 
„dode to Aar efter Sonnen og er derfor rimeligviis som 
„Konge lagt lige for Alteret paa hoire eller sondre Side af 
„Sonnen. Begge disse Liig, Faderen og Sonnen ere dcek- 
„kede med en stör Steen, uden ringeste Tegn til Inskription, 
„5 Al. lang, Al. bred og 1- Al. tpk, hvilket attcr bestyrker 
„den rimelige Formodning, at det er Faderen Kong Hans 
„og Sonnen Franciscus her ligge."

„Ved Siden af Franciscus, Norden for, fandtes en 
„Grav 3.4 Älen lang, Älen bred, hvori fandtes et Qvin- 
„deskelet. Liget har voeret nedlagt L Kalk, og laae Skelettet 
„ganste heelt den indesluttet. Af Kisten fandtes intet uden 
„en tynd Splint, men derimod Jernhanker og Hjornebaand. 
„Denne kan ingen anden have voeret end Dronning CHei
din a."

„Ved den sondre Side af Choret, ligelcdes indensor Knce-
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„faldet, ved Siden af Kong Hans, fandtes en Grad af 
„lige Muurs Tpkkelse og Storrelse, som de forhen beffredne, 
„i hvilken det fundne Skelet ikke kan vcere nogen anden end 
„Kong Christian den Anden. Tcrnderne i Kjcedebenene 
„vare deels udfaldne, deels og saa störe, at de vidnede om 
„et Lüg af hoi Alder."

„I Muren, udenfor Kncvfaldet, findeS en Deel Jernnag- 
„ler og Kroge, hvilket noksom viser, at med disse har voeret 
„hcrftet et Epitaphium eller Tavle til Muren, men naar 
„samme er borttagen, vides ikke."

„Endelig blev Alteret selv aabnet, hvortil fandteS enJnd- 
„gang, hvis Muur var 16 Tommcr tyk. Bcgravelseöstedet

*) Verlaufs formoder (S. 7 Not.»), at her have vceret anbragte 
de to latinste Epitaphier over Dronning Christine og hendes Scn 
Franciscus, som ifolge Suhms gamle Samlinger 1, 1 H. S. 
85 ff. vare ophcrngte paa Muren i Graabrcdre Kirke. Maastee hid- 
rorte ogsaa de omtalte Nagler fra de Daabenstjolde, der endnu da 
Ncsen strcv vare at see i Graabredre KirkeS Chor. Han beretter 
nemlig (Tillag til Chr. d. And. Love), at paa den ene Vag vare 
anbragte Kong Christian den Andens og Gemalindes, Dronning 
Elisabeths Vaabener (af hvilke Resen tilseier en Afbildning), 
og paa den anden Elisabeths, Kong HanS'S og Dronning 
Christines DatterS, i Forbindelse med hendes GemalS Churfürst 
Joachim af Brandenborgs. Deöuden vare alle Kong HanseS 
og Dronning Christines Forfcrdre, indtil dcreS Tipoldeforcrldre 
incl. reprasenterede ved Daabenstjolde paa begge Mure. Afbildninger 
af dem findeS -landt Jac. BircherodS Alonum. otkiniens., 
hvortil Bistop JenS Bircherod i sine haandstr. Noter har tilfeiet 
Forklaringcr. Ligesom hiins Afbildninger ere gaaede over i ResenS 
Tillceg, saaledes er det ogsaa denneS Forklaringer, han meddeler.

(13*)
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„selv var 3.^ Älen langt, 2.^ Älen bredt. Her fandtes Lev- 
„ninger af to Skeletter, men mindre fuldstoendige end alle de 
„andre; de laae for det mcste mellem Hinanden i Jord. Af 
„Kisten fandtes intet. At det var to forstjellige Personers 
„Skeletter, saaes af to Hovedstaller, den ene ikkun halv, men 
„den anden heel, og af et voxent Menneste. Ligcsaa saaes 
„og af Benene, at den ene havde vceret en Qvindesperson. 
„At disse ogsaa höre til Levninger af Kongelige Liig, er hoist 
„formodentligt; men hvo de ere, vil vcere vanskeligt at be- 
„stemme."

„Det fortjener at bcmcerkes, at intet af disse Kongelige 
„Liig synes at have vceret balsamerct; om Dronningen og 
„Prindscn stgcs blot, at de vare nedlagte i Kalk. Maastce 
„var Frederik den Anden den forste af vore Kongcr, om 
„hvcm det med historisk Vished vidcs, at Hans Levninger 
„undergik denne Operation."

„De bestrevne Levninger bleve samlede og nedlagte i en 
„Blyekiste med fem Afvelinger, for Kong Hans, Dronning 
„Christina, Christian den Anden, PrindsFrands og de 
„toUbekjendte, som künde antages athave voeret Erik Glip- 
„pingS to Dottre. Denne Blyekiste blev derefter hcnsat L 
„St. Knuds Kirke."

„Her henslyttedes ogsaa to af de Monumenter der ved- 
„kom Kong Hanfes Sloegt, nemlig det störe Steen-Epitaphium, 
„der var indmuret i den nordre Muur af Graaebrodre-Kirkes 
„Chor, og en Troetavle med Jndstrift til Erindring om Prinds 
„Frands."
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„Sporgsmaalet, hvor, naar, og af hvem dette Monu- 
„ment er udhugget, kan kun gisningsviis besvares. Saavel 
„Materien, der er cn gullandsk Steen, som den betydelige Stor- 
„relse, lader formode, at det maae voere forfoerdiget her i 
„Landet, skjont rimcligen af en fremmed Kunstner, maaskee af 
„AltertavleuS Mcster Claus Berg selv eller af en af Hans 
„Clever; Pros. Simonsen troer i det ringeste at bemcerke 
„Lighed mellem dets Arabesker og nogle af AltertavlenS Zii- 
„ratcr. AarStallet 1513, med arabiske Tal, uden Tilloeg af 
,,^nno vomini, kan voere en nyere Tilscetning af Kongens 
„Dodsaar; men dog -eviser Dronningens Afbildning paa 
„Monumentet ikke uimodsigeligen, at dctte skal vcere udhugget 
„efter hendes Dod, (i hvilket TiMde vel hendes Dodsaar 
„ogsaa vilde have voeret anbragt); da det ei var uscedvan- 
„lig^, at den efterlevende ALgtcfcelle, paa Liigstenen over den 
„afdode, ogsaa lod sig selv forestille. Saaledes viser en Steen 
„i Veflinge Kirke i Fyen, udhugget 1591, Axel Brahe til 
„Elved, med begge sine Hustruer, alle tre afbildede som Dod- 
„ninge, uagtet blot den ene Hustrue dengang var dod, men 
„han selv levede med den anden. Men et endnu moerkeligere 
„Exempel er dog Monumentet af Metal i Bordesholms 
„Kirke over Hertuginde Anna, Kong Frederik den Forstes 
„forste Gemalinde, der dode 1514; paa hvilket ogsaa Kon-

*) Nemlig den beremte Altertavle i Frue Kirke, der for stob i Graabro

dre Kirke, og som Dronning Christine lod forfardige til Prydelse 

for denne sin UndlingSkirke.
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„gen, dengang Hertug, er afbildet, skjondt han overlcvcde 
„hende i 19 Aar."*)

8.

Til denne Beretning foie vi cndnn, at i 1805 blev af 
Graabrodre KirkeS Bygning egentlig kun nedbrudt Taarnet 
med det blytcekte Spiir, hvorimod Kirkens Mure og Hvcel- 
vinger tilligcmed Tagvoerket bleve staaende; men indvendig 
blev Kirkegulvet og de kongelige Begravelscr opbrudte, de 
kongelige Levninger, som ovenfor meldt, nedlagte i en Bly- 
kiste, paa hvis Laag disse Ord bleve paamalcde: Kong HanS, 
Dronning Christina, Christian den Anden, Prindö 
FranciScuS. Denne Kiste henflyttedes nu tilligemed Min- 
detavlen over Prinds Franc iscuS til St. Knuds Kirke, i 
hvis sydveftlige Hjorne den havde sit Sted paa Gulvet til 
Aaret 1815. Jmidlertid henstod Resten af Graabrodre Kirke 
i mange Aar som en sorgelig Ruin, saa at det ncesten lod til, 
at dens Nedbrydelse, der havde saa rast Fremgang i Hen- 
seende til det deilige blytoekte Spiir, Mertavlen, Monumen- 
terne, Liigstencne, ikke stulde fuldendes ved Mennestehamder. **)

Flere Monumentcr i S. Knuds Kirke kunne, som Laseren vil be- 
marke, ogsaa tjene til Beviis paa denne Skik.

At Oldgrandskerne beklagcde denne hcrlige Bvgnings Skjadne var na- 
turligt, og endnu ville vistnok Mange sporge, om den ogsaa havde 
varet uundgaaelig? Dette overlade vi Andre at bedomme; men maa- 
skee vil man ikke ugjerne see de Grunde, der lebte Stiftet- davarende 
Biskop, »den hvis Medvirkning Kirken vel neppe var bleven indviet 

' til Nndergang. Man finder dem i folgende Skrivelse („i Tagen") til
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Dens afkloedte Taarn, indslagne Vinduer og bmstne, tildeels 
gnrskloedte Piller frcmbode Stof til mangehaande sorgelige 
Betragtninger. Da man endelig gav stg ifcerd med Ncdri- 
velsen af dens Mure, hvilket kostede megen Moie, efterdi de 
vare saa faste, at de endnn künde have trodset Aarhundredcr,

Pros. Nyerup fra Bistop Hansen, dat. Odense Bispegaard d. 6te 
Juni 1606:

„Mod TereS Folelscr ved at see Oldtidcns Mindesmarkcr und- 
„dragne vort Die kan jeg intet have at erindre. Tvertimod, end- 
„stjondt Omsttrndighederne i mit Liv ikke have villet indvie mig til 
„Tprkcr i disse hoitidcligc Helligdomme, saa sympathiscrer jeg dog 
„med vi-. Baden og Dem i stige Folelscr. Dog vare det mig nl- 
„ladt, at fremsatte Et og Andet, som jeg tor troe, vil formilde noget 
„den Bcdrovelse, der syneS at faae nogcn Tilvaxt af Mangel paa 
„bedre Underretning. De maa da vide, at denne Kirke i Aarhundredcr 
„ingen Menighed har havt, men at den alcne blev beugt nogle Gange 
„i Fastttiden, til Gudstjcneste, og i Tilfalde, at een af de andre af 
„BpenS Kirker stod under Hovedreparation. Til det forste SlagS 
„Brug var den aldeles uhensigtsmceSslg, da den var mork, og saa 
„fugtig, at de indfluttede Dunster vare hoist farlige for en Forsam- 
„ling. Guds OrdS Sad triveS vist ikke slige Steder; og hvo kan 
„fortcenke det Nogen, at de udeblive fra fligt et Forsamlingsstcd? 
„Hvad denne Kirkes andet Brug angaacr, da behoves ingen Reserve- 
„kirke allcrmindst hvor der er flere Kirker i een Stab. Hcrtil kommer, 
„at Graabrodre AirkcS Vcdligeboldelse var Hvspitalet til folelig 
„Byrde, og de Nodlidende i Stiftet vare mcre bcrettigede til de 
„Penge, hvilke paa Kirken aarlig maatte anvendcS. Ja, end med 
„disse aarlige Reparations Omkostninger, var den i en saadan for- 
„falden Tilstand, at den til en Hovedreparation vilde have mcdtaget 
„nogle Tustnde RigSdaler. For kostbart et Offer i nuvarende Tid, 
„for at vedligeholde et OldtidenS Minde."

(Hcmp. Av. for 1806 No. 81).
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blev ogsaa det ovenfor beflrevne Steen-Epitaphium 1815 
henflyttet til sit nuvoerende Sted i St. Knuds Kirke, og den 
omtalte Blykiste ligcledes henflyttet tll dens Fod. Jmidlertid 
fandt H. M. vor nuregjerende Konge, der dengang nylig var 
bleven Gouverneur i FyenS Stift, det ikke passende, at disse 
hoie kongelige Liig flulde voere indefluttcde i een Kiste, og 
at den flulde staae til Alles Skue; efter Hoistsammes Befa- 
ling bleve derfor fire nye Egekister forfoerdigede, prydedc med 
Ziffre og Kroner, og i disse Kister nedlagdes omhyggeligt de 
fire kongelige Personers Liig, som derpaa nedsatteö i en 
muret Hvoelving under Kong Hans'S Monument, hvor ef
ter et lost Sagn Kong Erik Lam flal voere begravet. Lev- 
ningerne af de tvende Ubckjendte, som künde antages at 
have vceret Erik Glippings Dottre, bleve hcnsatte i Hen
ning Valkendorfs Capcl hvor vi siden komme til at 
talc mere om dem.

I denne Anledning var en Hoitidclighed i Kirken den 
11 Septbr. 1817, hvorom findes en Notits i S. Knuds 
KirkeS Ministerialbog for Aaret 1817, Fol. 160. Til denne 
modte Hs. K. H. Prinds Christian Frederik Selv og, 
efter Hoistsammes Titsigelse, tillige Stiftets Ovrighed, Bycns 
Magistrat, en autoriseret Loege og adflillige andre Embcds- 
mcend og Hoedcrsmcend saavel L som udenforByen; Hand- 
lingen fluttedes med en Tale af Kirkens Sogneprcest.

Ved Foden af Mindestens sees paa Gulvet over Hvcelvin- 
gen en, L en Bremer-Sandstecn indfattet, hvid Marmorplade, 
omgivet med en trefidet Balustrade af stobt Jcrn, Alt bcko-



Kong Hans's Familiebegravelse. 201

stet af H. M. Kong Christian VNI., dengang Stistets 
hoie Gouverneur. Paa Marmorpladen er folgende Jndstrift:

nllio subtuk 
088S, eonäita ^'acent 

^ollann>8 vaaiLe et Xorvexiae i»e§»8 
dluÜLtinLe eiusäem pexivae 

neo nun utriursyue Lliorum 
l1Iu i8tian! 116! vaniao et Xonvexme rexi8 

cui uegue ue patei et 8veo!L paruit et 
»anoi8c! keineipi8 rexü 

ab nede Iiuiu8 ui-d>8 fi Lne«8canoi um äiets, 
»exe iubente ^nno AIV606V kuo tlan8la(» 

AloHiter 088», cudent.

Egentlig burde begge Kongers Titel have vceret vnnire, 
8xeeirv et XorveKirv Nex; thi saaledes kaldte de sig 
stcdse og bleve titulevcde saaledes af Andre. Om det har 
vceret Jndstriftens Forfattcr eller Steenhuggeren, der har 
forglcmt Sverrig, vide vi ikke; men det fortcellcs, at inden 
Stenen endnu var fcerdig, blev man oplmrrksom paa Feilen 
og kom derved i nogen Forlegenhed. Denne hjalp davcrrcnde 
Overlcrrer ved Odense Kathcdralstole, Bergenh ammer, ud 
af paa en Maade, som dog mere vil tilfrcdsstille Philologen

(Paa Danst). Herunder gjemmes Benene af Johannes, Konge 
til Danmark og Norge; af Christine, HanS Dronning, samt af 
begge Senner: Christian den Anden, Konge til Danmark og 
Norge, hvem Sverrig ogsaa adlod som det havde adlydt HanS Fader, 
og af den kongelige PrindS FranciScuS. TiSse Levninger ere 
efter kongelig Bcfaling forte herhid i Aaret 1805 fra denne Byes 
saakaldte Franciscanerlirke. Bledt hvile Benene.
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end Historikeren og Olvgrandsteren. Han foreslog ncmlig, at 
bcnytte det Lt, der allerede var hugget mivt under den Li
nie: (^iristiani II Danire et XoiveKirv re^is, og som 
stulde forbinde den med det Eftcrfolgende: I^raneisei 
eipis re§i'i, saaledes som steet er, ved at scette foran: eui 
re^ve ne patrl, og bagefter: 8vee!a paiuit et. Hcrvcd 
fremkom en heel ny Linie, der noesten seer ud som en Protest 
imod KongcrneS retmcessige Besiddelsc af den svcnste Krone, 
eller som et ironist Sideblit til den körte Tid, de bcsad den.
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Ajette Astelrng.

Kirkens vestlige Ende og -en -rede 
Hovedgang.

Mindesmeerker og Begravelser samt Dobe- 
fonten i Kirkens vestlige Ende.

1.
^^ende vi os nu fra det sidst bestrcvne Monument til 

Wirkens vestlige Muur, trceffe vi i Gulvet en afstaldet Liig
steen over en Froken Ernst, som den 20 Marts 1783 blev 
ncdsat i den derunder voercnde Muldbegravelse, der har en 
Dpbdc af 5 Älen. Den blödere Masse, hvoraf denne Liig
steen bestaaer, og den Omstoendighcd, at den holder sig fugtig 
den storste Dcel af Aaret, er vel Gründen til dens Ldclceg- 
gclse, hvorved Jndstriften, der iblandt andet stal have tilkjcn- 
dcgivet, at Ingen i 100 Aar maatte begravcö paa dette 
Sted, nu er bleven aldclcs ulcrselig. Froken Ernst stiftede 
et Legat paa 10,000 Rdl., hvis Rcntcr nddclcs til 10 sät
tige Jomsruer og Enker, og et paa 8000 Rdl. for flittige
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Disciple af hervcerende Kathedralskole^ i hvis ene Klassc- 
voerelse er i Muren indsat en Mindetavle over hende af norsk 
Marmor.

Tcet ved den foregaaende ere, ifolge Kirkens Begravclses- 
protocol, tvende Muldbcgravelscr med smaa Liigstene over, 
moerket 1753 N.; L den ene af disse nedsatteS Klokker Tre- 
vens Levninger fra Assens den 10 Octbr. 1785. Tcrt 
Norden for Froken ErnstS Begravelse blev Bogholder Np- 
boes Kone begravet den 14 Septbr. 1789 og ved Siden 
af, imod Norden, ligeledes Anders Jorgensen afMunke- 
molle den 27 Febr. 1790.

2.
Ere vi komne hen til Kirkens vestlige Muur, finde vi der 

L Gulvet en Liigsteen, som er fort herhcn fra den nedbrudte 
Graabrodre Kirke. Paa den er i ophoiet Arbeide forestillet 
den forste evangeliste Superintendent L Fyens Stift, Jör
gen Jensen Sadolin, med Bonnct og Handsker L Haan- 
den. Han var fodt L Viborg 1499 og blev Superintendent 
L Fpen 1537. Til Bolig blev ham anviist den Deel af S. 
Clarce Kloster, hvor endnu Bispegaarden er. Han udrettede 
meget for Prcrsternc til Lettelse i deres Embede og til deres 
Jndkomsters Forbedring; men maatte udstaae mange For- 
folgelser af egennyttige, overmodige Adclsmcend. I Nandcn 
af Stenen staaer:

*) Kongl. confirmeret FundatS af 29 Dccbr. 1784.
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^6on6itur doe tumulo Veonxius ille ^okauvis 
Ists, «jvl celedris kirvsul in urde koit, 
Lximium qvi öcfonilednt vvile,
.7am tenot en Irvtus ro§nn corusvL vel." *)

Undernedcn:
„Her ligger begrafvcn en erlig og lerdcr Mand Mester Jörgen 

Jenson fordum Superintendent i FyenS Stigt, som dode d. 19 Dec. 
1559 med -egge sine Hustruer Marine og Elsebeog dode 1588 
thcn 5 Martii.

3.
Ligesom Liigstenen over Bistop Sadolin, er det paa 

Muren hLstcde Epitaphium af Trce over Kong HanS'S og 
Dronning Christines pngre Son FranciScus fort hcr- 
hid L Aaret 1815 fra den nedbrudte Graabrodre Kirke, hvor 
det hoengte over den nordre Chorsdor. Det er en Trcetavle 
med et Vaaben, som holdes af 2 Vildmomd. Vaabenet be- 
staaer af et fiirdeelt Skjold, med den norste Love, de to fles- 
vigste Lover, Stormarns Svane og det holsteenste Neldeblad; 
L Midten de oldenborgste Tvoerbjelker. Af Hjelmen opstaaer 
Faner med Neldebladet og imellem dem tre Skafter. **)

*) 3 denne Grav hviler Jörgen Jensen, fordum en navnkundig 
Bistop i denne Bp og udmarket Hyrde for Christi Hjord, nu salig 
hoS Gud i Himmelen.

**) Efter Werlauff (Mon. over Kong HanS rc. Pag. 26) seeS paa 
Hjelmen adstillige Faner med det holsteenste Neldeblad samt tre Paa- 
fuglehaler; og Forfatteren tilfoier i en Anmarkning, efter Chri- 
stianiS schleS. holst. Geschichte 4 Pag. 415, at allerede i det 13 
Aarhundrede forekomme i de holsteenste GreverS Vaaben Paafuglefjcr
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Jndstriften er abbrevieret Munkelatin, hvilket I. Bircherod 
i Hans haandflr. Noter, og efter ham Resen og Wer- 
lanff lcese saaledes:

^^nno Okrist! 1511 prima, <Iie ^Pii1i8, inc1)tu8 prineep» vo- 
minu8 k'raneiseus, verus ^mne8 Xorvexirv, vux Klesviei 8to>.- 
msrire et vitmni-sim, eomes in Oläenbuex et velmenlioest, nni- 
mrr cLi-nis eiKastuIo solut», ante summum nltaio Iionorifice 
conllitu« est, cui veus polentissimus (?) peilienni xlnnia, oum 
bentis (?) Lti'nm iilein k'rnnci8cu8 fuit vux Ilolsatire et l»Iiu8 
I1exi8 vnciw *)

paa Hjelmen. Dette er for saavidt rigtigt nok, som Grev Adolf 
den Fjcrdes Monument, saaledes som det sees i L-ambecon Unmd. 
(i Lindenbrogö K. R. 6oimanie. septenti».) viser tre Faner imel
lem to Paafuglchaler; men disse have stkkert Intet at gjore med 
Hjelmtegnet paa PrindS Franciscus's Epitaphium. De spnes at 
vare blot tilfaldige Prydelscr, som ilke bleve beholdte i det holsteenske 
Vaaben, saalidt som Fancrnes Antal. Hjelmtegnet paa vort Epita
phium er ikke Paafuglehaler, men tre rode Skastcr med gyldne 
Ringe og Fjerbuste, hvilket er det sleSvigske Hjelmtcgn, her com- 
bincret med de holsteensie Faner til et sl e ö v i g h o l st e cn st Vaa
ben. Om Rigtigheden Heras overbcvises man ved at bctragte Bir- 
cherods Afbildninger af Vaabenstjoldene over Kongegravene i Graa- 
bredre Kirke i Odense, hvilke ere samtidige med FranciscuS'S 
Epitaphium og sandspnligviiS forfardigede af samme Kunstner, i et- 
hvcrt Fald under samme Anviisning. Der seer man overalt, hvor 
det flesvigste og holsteenste Vaaben er sammeustillet paa eet Skjold, 
paa Hjelmen disse tre Skafter imellem Fanerne med Neldcbladet, der- 
imod ene de sidste paa de Skjolde, hvor det holsteenste Vaaben 
forekommer sarstilt, hvilket ogsaa er Tilfcrldet paa Monumentet over 
Kong HanS, men de forste, de tre Skafter med Fjerbuste, som 
Hjelmtegn over det sleSvigste Vaaben.

*) „Aar efter Christi Fedsel 1511, den 1 Apr., blev den hoibaarne 
Fyrste Hr. Franciscus, ret Arving til Norge, Hertug i SlcSvig,
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Pn'ndS FranciScuS, der, som vi for have omtalt, 
staaer afbildet paa Kong Hans'S Liigsteen tilligemed begge 
sine Forcrldre, var den pngste af Kong Hans'S fire Sou- 
ner, fodt d. 15 Juli 1497, dod d. 1 Apr. 1511 i Kjoben- 
havn.

4.
Paa den anden Muur L samme Krog sees en Steen, 

hvori er indfattet med hvidt i fort Marmor Chn'stuS paa 
Korset. Uuderueden staaer:

„Jomfru Anna Brahe, dod 1715 d. 26 Decbr."

Hun var en Soster til Karen Brahe, som 1716 stif- 
tcde det adelige Jomfruklostcr i Odense. I Hjornerue af 
Stenen sees de VraherS, Gyldeustjernes, GioeS og 
Bill es Vaabener. Begravelsen, hvortil dette Epitaphium 
Hörer, er lige underneden.

5.
Begive vi os nu hen til Daaben, komme vi imellem den 

spdlige Taarnpille og Kirkens vestlige Muur over en Muld- 
begravelse og see da paa hoire Side af Daaben en Steen i 
Muren med folgende Jndstrift:

„Her under denne Steen sig hviler deriS Been, som vare elflelige 
udi Lifvet, men adflilte ved Doden, dog igjen samleS i Grafven: nem-

Stormarn og Ditmarsien, Grcve til Olden-org og Delmenhorst, efter- 
at Sjelen var -efriet fra LegemetS Fangsel, hoitideligen -egravcn 
foran Hoialtcret. Den almagtige Gud forlene ham evig TEre blandt 
de Hellige. Samme FranciScuS var ogsaa Hertug i Holsteen og 
den dansie KongeS Son."
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lig den hoyagtbare og velfornemme Mand, RaSmuS Andersen, fodt 
udi BalSlef Aar 1655 d. 12 Marti. Dar H. K. M. AmtSforvalter 
over Ottense og Rnggaards Amter i 30 Aar, dede i Ottense Aar 1718 
den 5 Novbr. i HanS AlderS 64 Aar tilligemed sin salig Kicrriste, dend 
crrbaarne og dydefulde Matrone Maria Elisabeth Bang, fod - 
SarSlof Prcestegaard Aar 1670 den 15 Novbr., *) lefvede i et liart 
og med fire yndige Born velsignet ALgtestab udi 17 Aar, dode udi 
BarnSnod udi Ottense Aar 1705 dend 3 Aug. i hendiS AlderS 34 Aar 
og 9 Maancder."'

Overst paa Stenen secS tvcnde Vaabener; paa hoire 
Side MandenS: i Skjoldet en Ncllikeblomst og paa Hjelmen 
et Trce; paa venstre Side Konens: Familien BangS Vaa
ben som i Adelslex. (I Pag. 26 Tab. V No. 36 og Tab. 
XV No. 393), kun at her Nosen staaer under de tre 
Stjerner og at Hjelmtegnet er 2 Vesselhorn. Den Begra
velse, hvortil dette Epitaphium Hörer, er ikke nedenfor, men i 
Kirkens midterste Gang toet Norden sor den sondre Taarn- 
pille, hvilket den derpaa liggende Liigsteen, mcrrket 1753—N., 

viser. Paa denne staaer:
„Hcrunder hviler forrige AmtSforvalter over Odense og RuggaardS 

Amter RaSmuS Andersen tilligemed HanS Hustru Maria Eli
sabeth Bang med videre, Stenen i Muren ved Daaben udviser."

Begravelsen, som er belagt med Bjelker, er 3 Al. bred, 
3^ Al. lang og indeholder 4 Kister; 1796 blev den fyldt 
med Jord. -Osten for denne, imellem den 8ve og 9de Pille, 
er KrigSraad Christian Ditlev HedegaardS Begra-

*) Altsaa en S-nnedatter af Bistop RielS Bang, som vi siden 
komme til at omtale.
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velse, som er bedcekket med Krydshboelving, indeholder 4 Kister 
og 1810 blev fyldt med Jord. For Enden af de lange Fruen- 
timmerstole og foran Opgangen til Pulpiturerne ere ligeledes 
tvende Muldbegravelser, der ligesom den foregaaende ere be- 
lagte med Liigstene, mcerkede: 1753 — 8., i den Forste af 
disse nedsattes Farver Gundermanns Liig i Marts 1792, 
og i den Anden Ligene af Kjobmand Hendrik Gronbeck 
og Hustru, Hunt den 10 Decbr. 1787 og dette d. 24 Decbr. 
1788.

6.
Vi befinde os nu ligefor Dobefonten, som staaer ved 

Kirkens vestlige Muur, ligefor den brede Hovedgang, indenfor 
Skranker med 8 Figurer, der forestille Engle som Sindbilleder 
— en med et KorS, en med Kalken, en med Brodet o. s. v. 
Fönten er af fiin Klokkemalm med Navneziffret Christian 
d. Fjerde og Bogstaverne k. bagved, og foran Bog
staverne I. 8. 8. (Monogram af Jesus). Omkring Over- 
randen staaer: „Salige ere de som troe og blive dobte. M i ch 
guss Bode mann zu Lübeck 1620." Omkring Foden 
stdde de 4 Evangelister med deres Symboler. I den ere 
et Messing- og et Solvfad, hvilke, som forhen meldt, ere 
stjcenkede Kirken af Landsdommer Andreas v. Bergen og 
Hustru Karen Landorph. Under Daaben er en muret 
Begravelse, 3^ Al. lang, 4H Al. bred, hvori Madame Biorn- 
sens Liig er nedsat; 1799 blev den fyldt med Jord.

7.
Ovenover Dobefonten er paa Kirkens vestlige Muur, 

(14)



210 Monumenter og Kegravelser samt Pobefonten

hvor maaskee for Hovedindgangen har vceret, indsat en fort 
Marmortavle med Optegnelsen over de Gaver, Kjobmand 
Peter Eilschou og Hustru Anna Maria Becher 
have skjamket til Kirken og offentlig Brug. Paa den lceses:

„Til Erindring for Efterflaglen har Peter Eilschou til Marien- 
lund, Kjobmand og Borger i Odense, samt Hans Hustru AnncMarie 
Becher tcstamenteret og stjanket:

1) St. KnudS Kirke i Odense til dereS BegravelseS 
Dedligeholdelse...................................................... 500 Rd.

2) Til KirkenS Spiir og Taarn at nedbryde og igjen at 
opbygge  ..........................  10,000 Rd.

3) Til at lade Kirken og Orgelvarket male, Pradikesto- 
len forgylde og samme at forspne med et FloielS 
Dakken riigt broderet og Guldfryndser ncdenom, samt 
til 5 nye Tavler eller Klingpunge, er erlagt en Ca
pital af................................................................. 2000 Rd.

4) Til 12 sättige Lemmer af MarienlundS GodS, hvoraf 
hver npder ugentlig 2 Mk. udi det af begge TEgte- 
faller opbyggede grundmurede HoSpital i Lumbye, 
en Capital........................................................... 6,300 Rd.

5) Til 3 faltige Enker og 3 Zomfruer de af Peter 
Eilschou opforte 6 npe Daaninger, beliggende ved 
St. Knuds Kloster, af Dardi............................. 2500 Rd.

6) Til BeboerneS Underholdning i disse 6 Vaaninger, 
hvoraf hver npder aarlig efter Fundalsen 30 Rbd., 
en Capital af . ...........................  6300 Rd.

7) For at indlcde Band fra RoeSdam til Odense Bye 
ved et nyt Lag af Render er legeret................ 5000 Rd.

Herforuden har Madame Anne Marie Bekker
8) stjanket og givet Overstuddet af stn Hovedlod til et 

Legat under Navn af sal. Anne Marie Bekker 
og Mand Hr. Peter Eilschous Legat, belobende 
sig til Capital.................*.............................107,412 Rd.
af hvis Renter faltige Enker og Zomfruer samt gamle
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vg sättige Mand, som opholde sig i Odense, eller 
Fyen aarligen skulle nyde, enten en heel Portion
26 Rdl. eller en halv Portion 13 Rdl., som udbe- 
taleS iJuni og Decbr. Termin, hver Gang detHalve."

8.

Paa venstre Side af Dobefonten sees i Muren en Min
destem over Kammerraad Orten, Bystriver i Odense, dod 
1802; paa den staaer:

„Neben for denne Steen ere i en Muldgrav nedlagte de jordisie Lcv- 
ninger af Hr. Zenö Orten, forhen K. M. virkelige Kammerraad, 

' Dye- og Raadstuesiriver samt ^otL?!u8 Pudlieu8 her i Odense, fod i
Aaret 1723 og dod i ugift Stand i Aaret 1802. Til denne Kirke har 
Han for sit Hvilested, for sammes beständige Dedligeholdelse, og under 
den Forpligt fra KirkenS Forsvars Side, at Kisten ingensinde maa op- 
graves, eller noget andet Liig i Gravstedet for Fremtiden maa nedsatteS, 
sijcenket 100 Rdl., der af HanS Arvinger til Kirken ere udbctalte."

9.

Begive vi os nu herfra til det nordvestlige Hjorne af 
Kirken, da trcrffe vi der i Gulvet en gammel Liigsteen, hvor- 
paa i Basrelief er udhugget en Person i fuldt Härmst og 
med foldede Hoender, som stal forestille Gerhard Rantzou 
til Botkamp L Holsteen, om hvis Familie og Endeligt de fol
gende Jndstrifter give tilstrcekkelig Underretning. Ved hoire 
Side af Ridderens Hoved kommer en Arm ud af en Sky og 
stoder et Svoerd i Hans Side: et Sindbillede paa Hans plud- 
selige og voldsomme Dod. Paa Randen af Stenen staaer:

„Anno 1580 is der Erbar und ernfest Gerbt Ranzou tom Bot- 
kamt Pavolson (Poul RantzouS Son) alhir entleibet."

Denne Liigsteen er fort herhen fra Graabrodre Kirke.
(14*)
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Den tilhorende Mindetavle, som hamgte over Graden, 
men nu er forsvunden, findes blandt de bircherodsteAlonum. 
Otlliniensia. I Midten sees et Malen, der synes at fore- 
stille Christi Gravlcegning; over det staaer:

„Anno 1580 den 30 ApriliS ist der edle und ernfestG erd t Rantzou 
Pawelson tom Lötlampe alhir in der Nacht wie er von dem König 
gangen von Friderich Broctorf zu Karse den er widerum vorwun- 
det leider entleibet und an diesen Ordt durch Hinrich Rantzow seinem 
Vetter in Namen seiner Muter Beata Rantzow begraven worden."

Paa begge Sider af Lpitaphiet lceser man:

„I). O. VI. vlobili et xeverosls vii-tutibus xi»w8tsnti ven- 
I»sr6o IlsntLOvio, ksuli k(iUo) 3olisnnis L«;n!t!s sursti 
nepoti, qui, summ» inxenii felieitate elexantiorum literarum orbo 
snte annos »d8oluto, eum, pnroeipuie Oenmaniro §imns8ii8, 6sl- 
lis 8imul et Itsli», st^ue säeo mssimsLui-optv pn?te xerlu8tnsts, 
»ulw in8uper eleetoesli pslstisnrv okLoio 8uo spmme probsto, vb 
svsvem mopum comitstem, st^ue smsl>ilem nnimi pnobitstew vi- 
rorum ppiocipum sliorum^ue xrstism stque denevolentisw peo- 
merui88et, in pstrism rever8us et po8t a Re§e vani» k'riöe- 
i»ieo II sä setum publicum inve8titun« ^oknvvi nt^ue ^öolplio 
fenti-ibue Hol8»ti« äueidus vollst« O6^8«sw evoostus et s wenss 
rexis, äi§>.e8sus, noetu s kriäerioo ürolLtorp ^osolrimi 
k(iUo), eui et sore vulnus inÜixit, eoofo88ns et ipeo Rexe, tii- 
dus Holsstiw 6uo!bu8, Rexio eoveilisriis nobilibus^ue vsnis et 
6iml»e!s in solevni fesquentis funns eowitsvtil>u8, sl, Hennioo 
ksvLovio moesto patino nomine sLsentio mstris koo loeo 
peconäitn8 e8t, Ipea, mstei» moe8ti88im», vests RsvLovi», 
erixuo iotervsllo ckileeti88iino wsrito et SI!s svsvioeiins stelle 
6uol>ns änleiebinnL 6Iiis ordst», tu?lrsto nstnp« oräive, in spem 
eei»ti88imsm i»e8ui'neetioni8 eum Isobrimis et suspiriis smnntie-
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simv LUo sao koo wonumeutum eootrs vota (Ner!
keck)." *)

Nederst paa Mindetavlen staaer:
vecessit xriä. L»l. V^LÜ ». Qvv!s8!in! temporls AlvXXO. *^)

*) I den almagtige Guds Navn! Minde om Adelsmanden Geert 
Nantzau, en Son af Povel Nantzau og Ssnneson af Johan 
Nantzau, Ridder udmoerket ved adle Dpder. Ved lykkelige Naturga- 
ver fuldforte han meget tidligt de almindelige forberedende Studier, 
besegle derpaa Tydstlands Hoistoler, Frankrig, Italien, kort den storste 
Deel af Europa, kom siden i Tjeneste ved det churpfalziffe Hof, hvor 
han ned stör Indest, og erhvervede stg ved sine blide, hoflige Sader, 
sin Elstvardighed og Retstaffenhed baade FprsterS og Andres Gunst 
og Delvillie. Ester sin Tilbagekomst til Fadrelandet blev han af 
Kong Frederik den Anden afDanmark kalbt til Odense til den offent- 
lige Heitidelighed i Anledning af de holsteenste Hertugers Brodrene 
HanS'S og Adolphs Forlehning; men da han her gik dort 
fra KongenS Tassel, blev han om Natten gjennemboret af Frede- 
rik Broktorf, Joachims Son, hvem han dog igjen tilfoiede et 
dpbt Saar. HanS sorrigfulde Far-roder, Henrik Nantzau, **) 
lod i ModerenS Fravarelse den Afdode jorde paa dette Sted, og 
Kongen, de tre Hertuger, ***) RigSraaderne samt KongerigetS og 
HertugdommerneS Adel fulgte ham i en talrig Skare til Graven. 
HanS hoitbedrovede Moder, Beate Nantzau, der i meget kort Tid 
havde mistet sin hsitelstede Mand, en dprebar Datter og to Sonner, 
ved hvem hendeS Hjerte hängte, har nu, imod RaturenS Orden og 
sit eget Dnste, men i det sikkre Haab om Opstandelsen, under Taarer 
og Suk ladet satte dette Mindeömarke om sin elstede Son."

**) Han dode den 30 Apr. i det sidstforlobne Aar 1580.



214 Monumenter og Aegravelser samt Dobefonten

Desuden var i Graabrodre Kirke endnu et Mindesnurrke 
overGeert Rantzau, som nu ligeledes er forsvundet, men 
som Bircherod anforer i sine Xotse uberioi es og som findes 
i Pontoppidans ^larmora van. IV 1 Pag. 225.

10.

Endnu er her ifolge Begravelsesprotocollen 5 Muldbe- 
gravelser: 1 tvccrs under Vinduet, 3 med Liigstene over, 
moerkct 1753 — v, og 1 imellem de lange Frucntimmer-- 
stole og den nordre Taarnpille, belagt med smaa Fliser- 
Under Vaabenhuset er ligeledes en stör muret Begravelse, 
hvori Kjobmand Jacob Faaborgö og Hustrues Liig ere 
nedsatte.

Gaae vi lidt lcengere hen imod Kirkens nuvcerende Hoved- 
indgang, see vi paa hoire Side af samme en Steen i Muren 
med folgende Jndskrift:

„Du Dodelige, Du maa lare saa lange Du lever. Lar viiselig at 
talle dine Tage, Evighcden fial visselig ende bin Tid, maaskee tidligere, 
end du tanker. Denne Sandhcd er haandgribelig just i en Haandfuld 
Stov af en forhen ung, larvillig Discipel, nu din og alle DodeligeS 
Larer, Christian Christopher Faren horst, en Son af Wil
helm Fred. Farenhorst til Dildestov og Anna Johanne 
Hviid. Hand kom til dend störe Moisommeligheds Skole i Dcrden 
1724 den 19 Mai, til dend störe Kathedralstolc i Odense 1743 d. 4 
Oct. Gud opflyttede Hans larvillige Sial fra denne Skolcs overste Lectie 
til dend heicste Fuldkommenheds Academie i Himlen 1744 d. 28 Martii, 
da dend erlangede sit rette Maal, ikke denne DiiSdom, der lares i Styk- 
keviis, men hiin, der svcever om Guds Throne iblandt de fuldkomne 
Retfardigheds Aander. Legcmet ventcr Deelagtighed med Sjalen i dend 
alvise GudS cvige Besiuelse ved DageneS Ende."
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I selve den nordlige Jndgang til Kirken, der fra Byg- 
ningens Opforclse, ifolge S. 69, har vcrret paa samme Sied, 
hvor nu Hoveddoren fra Vaabcnhuset til Kirken er, ligger 
Kirkens storste Velgjorer, Biskop Gisico, begraven (8. 11. 
v. 7, Pag. 226). Om Hans Dodsaar ere Beretningerne 
forstjellige, da Tilleegget til den sjcellandske Kronike (8. H. v. 
2, Pag. 636) og rimeligviis efter den Hvitfeld (Erik Men- 
veds Hist. S. 45 Qvartudg.), hvem senere Pontoppidan 
(Annal. II. Pag. 61) har fulgt, lader ham doe1300; hvor- 
imod Hamsfort (8. H. v. 7, Pag. 226) maastee rigtigere 
scrtter Hans Dod til Aar 1307 (jfr. Suhm H. af D. 11 Pag. 
549). Over denne Bistop er nu ingen Liigsteen, men i 
Hvitfelds Tid maa en saadan, eller et andet Mindesmoerke 
om Gisico have vceret paa dette Sted i Kirken; dog künde 
allerede dengang Jndstristen ikke mere loeses.

Foran Jndgangen, altsaa under Vaabenhusets Gulv, 
hvis ellers denne Jndgang er meent (8. k. I). 7 Pag. 
320), ligger Gistcos Eftermand, Bistop Peder Pagh, 
begraven. Han dode 1339 og over Hans Grav laa indtil 
Hvitfelds Dage en Liigsteen med folgende Jndstrift:

Uio Haeet *) ketruer paxli Lpisoopns Otlwnien8i8 
e;ui odnt Xnno vomini AlOOOXXXlX feri» qvnrtL nvte festum 
^ntiviiLt'l8 OUl-isti 0^U8 snim» lec^niescat in pnee perpetun. *^)

*) Bistop Peder Pagh var en Franciscaner ellcr Graabredremunk.

**) s: Her ligger Broder Peder Pagh, Bistop i Odense, som dede 
OnSdag (d. 22 Decbr.) fer Christi FedselSdag Aar 1339; HanS 
Sjal hvile i evig Fred.
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Hvitfeld bereiter, at L Hans Tid blev denne Liigsteen bort- 
fort af en forhenvcerende Lehnsmand i Odense. Man seer 
Heras, at Monumenterneö Odelceggelse ikke ene bor titstrives 
Restaurationen i forrige Aarhundrede.

Andet Afsnit.

Mindesmcerker og Begravelser i Kirkens 
brede Hovedgang.

1.
<^^ra Kirkens nuvcerende Hovedindgang begive vi os hen 

til den brede midterste Gang, hvor vi paa den forste Pille 
til Hoire see et Epitaphium af Steen, hvis Baggrund er 
malet efter Ezechiel 37 Kap., hvor man seer Propheten og 
Hans i det anforte Skriftsted bestrevne Syn. Paa den overste 
Deel af Monumentet sees ligeledes et Malen, som forestiller 
Christi Himmelfart. Underneden er malet to smaae Portraiter; 
Lovrigt mangler al Jndskrift. Af en Liigsteen i Gulvet neden- 
for i Gangen, mcerket 1753 — k., sees, at dette Epitaphium 
er over Borgermester Hans Nielsen og Hustru, samt 
Bistop Niels Bang og Hustru Anna Hansdatter, en 
Datter af foranforte Borgermester Hans Nielsen. Paa 
Stenen staaer:
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„Herunder hviler HanS Nielsen, fordum Borgermester i Odense, 
HanS Hustru Marie PaulSdatter, som begge dode 1631. Doctor 
NielS Bang, Bistop i Fphn i 35 Aar, dode Aar 1676. HanS Hu
stru Anna Hansdatter, som dode 1688."

Jndskriften paa denne Liigsteen er, som ovenfor -erriLrket, fra 
Restaurationen 1753, og afgiver atter et Beviis paa, hvor 
fljodeslost man ved denne Leilighed er gaaet tilvoerks; thi 
BorgermesterHanS Nielsen dode sorst Aar 1651. Ifolge 
Odense Byes Raadstueprotocol fra 1649 til 1654, som findes 
i ByenS Archiv, sad Hans Nielsen endnu paa Thinget d. 
16de Mai 1651, men allerede den 21 Mai noestefter begyndte 
Skiftcforhandlingcrne efter den Afdode.

Den oprindelige Liigsteen over denne Grav, som ligeledes 
blev odelagt 1753, havde ifolge Bircherods Xotse uberiores 
Pag. 103, folgende Jndstrift:

„Oum Oliristo moriar cuw Okristo Worte resnrxam. vitaw 
mors seyvitur soll mortem vita deut». Duno sepulturw loouw 
a6 proximam usqve australem columnam 3okavni Xicolai (Ikulen- 
drun eonsuN roipudlic» kuius primario ao mor'» eius 5Iariro 
kauli eorumqve lidoris tot!«;, posterum famili» templi kuius pa- 
troni alrsqve omoi posteritatis odstaeolo cooeesserunt

keie ita^ve ^viosennt 
ossn

parentum
^oknvvis -i. K. qvl 1651 
plaeille in Domino ob- 

äormuit.

liberornm
^ieolai ^okavvis 6kn- 
leodrun «zvi ^o 1647. 

obüt.

*) Med Christo stal jeg doe, med Christo pal jeg opstaae af Doden. 
Paa Livet folger Doden, men paa Doden et saligt Liv.

Dette Gravsted lige ved den narmeste sondre Pille er HanS Niel-
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2.

Udenfor den modsatte Pille, under de lange Fruentimmer- 
stole, er ligeledes en Begravelse, som tilhorer Madame Eyer- 
schettel, Enke efter Viinhandler Henrich Eyerschettel; 
den er 4 Al. lang, 4 Al. 16 Tom. bred og blev 1796 fyldt 
med Jord. Ved Siden af denne, mellem Pillerne No. 4 og 
5, er Etatsraad NielsBang Himmelftrups Begravelse, 
6^ Al. lang, 3 Al. 15 Tom. bred og 1790 forsynet med nye 
Bjelker af Hr. Morch paa Holufgaard. Denne Etatsr. 
Himmelstrup til Orbcklund og Orritzlevgaard var en Son 
af Biskop Niels B angs Datter MarenB ang, af hendes 
andet ZEgtestab med Krigscommissair O. P. Himmelstrup 
til Orritzlevgaard. En Sostcrson af Etatsr. N. B. Himmel-

sen Chulenbrun, denne Stabs forste Borgermestcr, og Hans Hu
stru Marie Poulsdatter, og dereS Born og hele Slagt af Ef- 
terkommere, af denne Kirkes Patroncr overdraget, uden at Eftertiden 
tor lcegge nogen Forhindring. Og saaledes hvile her

Benene
af Foralbrene 

Hans N. C., som 1651 
rolig hensov i 

Herren.

af Bornene
NielS Hansen Chulen- 

Lrun, som dode Aar 
1647.

*) Hun var forste Gang gift med den ogsaa i St. Knuds Kirke -egravne 
Borgermester i Odense Jens Erich sen, der lod sine Born antage 
tillige Navnet Westengaard efter sin Fadrencgaard iJylland. En 
SennesonS Sonneson af Maren Bang og denne hendes forste Mand 
er nuvarende Sogneprast ved St. HanS Menighed L. C. D. We
stengaard. (S. GieSsing I. e. og Stiftsprovst StoudS Liig- 
pradiken over Dorgermester JenS Erichsen. Kbhn. 1691. 4.)
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strup var den Niels Bang Morch, der opholdt sig paa Ho- 
lufgaard hos Stistamtmand v. Heinen, som havde cegtet 
Etatsr. N. B. Himmelstrups Enke. (Gjessing, Jubellce- 
rere 3 Pag. 153).

3.
Ligefor den forrige Begravelse, i den brede Gang imod 

Fruentimmerstolene, blev den sidste Prior i St. Knuds Klo
ster, Christen Poulsen, begravet 1575. Paa Hans Liig
steen, som findes kobbcrstukken i D. Magaz. 2 Pag. 65 og 
blandt de bircherodste Monumenta Otknni6n8ia, var ud- 
hugget en Figur med en Bog i den hoire og Handster i den 
venstre Haand, der skulde forestille Prioren. Paa Randen af 
Stenen stod:
„VestA I^icllseUs eum nodi8 LttuUt nnnus, 

6kr'i8tiornu8 pnuli ereperat es8e Prior 1529z 
Pv8t «nno8 8optem^z iloeem foeit 8ib! 8vulpi

kune Ikpiäew, morti8 8eit I)eu8 ipse äiom 1575 <l. 16 ^u§.
8p68 MSL (1Iili8tU8.^ <t)

Ved Restaurationen 1753 blev denne Liigsteen asflcben 
og omhugget til Trappestene ved Kirkens Hovedindgang. 
(Etatsr. Vedel Sim. haandstr, Optegnclser).

Ogsaa under de lange Mandsstole mellem Pillerne No. 4 
og 5 er en Begravelse, 3 Al. 16 Tom. lang, 5 Al. 8 Tom.

*) Christen Poulsen blev Prior ved MikkelSdag i Naret 1529. 
Ester 17 AarS Forlob lod han sig denne Steen udhugge; Gud kjen- 
der DedenS Dag. Mit Haab er Christus.
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bred, hvori en Kammerherinde Bülows Levninger ere ned- 
satte, og som 1795 blev fyldt med Jord.

4.

Paa den noeste Pille (No. 4), ved samme Side, sees lige- 
ledes et Epitaphium af Steen, hvorpaa er malet et Familie- 
stykke i samme Stiil som det over Conststoriedoren, og som 
forestiller Borgermester Thomas Broder Risbrich, Hans 
HustruBirgitte Seeblad, to voMe Dottre og tre mindre 
Sonner. Ovenover Maleriet sees NisbrichS og See- 
blads Vaabener; paa hoire Side Mandens: Skjoldet tvcer- 
deelt, i overste Feldt et Trce, hvoraf en Haand bryder en 
Green, i nederste Feldt en Kaarde og en Rose; paa venstre 
Side Konens: et opadvendt Blad. Jndstristen underneden 
lyder saaledes:

or» fereboot anno AlvOL.1

^IromLs v?oäei'U8 Risdrioius Ottkonien8ium Oonsul 
v^u8^ue eon^ux Vli-xittv Otlionis k'. 8eebIk,<I, oon^vxum 
p»r elexanti88imuw, ut äc kilii Otto vroäei'us üc ^Viekmaunu8 
UlrrLpioü, Llirc^ue vi?§ine8 Oatlu^rinL ; plur» ii8 nobi- 
Iw^ue luodNe^ueäekuuotorum uomen eippu8 eonäi'tor!um «pei'iei^ 
inkr» lo^vZtui-, ^v! prrrtei» UIo8 ibl wemor^tos beato8 «^vo^ue kovet 
reli^vias V!r! Xobil!s8im! Lc 6e Lecle8. optimo meiiti ^keodi 
virol»eroä!i 8. 8. Urenl. Ooet. !u Oollexlo Oonsi8top!i ^8- 
LS880I!8, ^vi lucem »8pexZt ^uno AIVOXXIV ä. 30 8ept. exte- 
r»s re§ione8 v!8!t»vit unno8 V Oatlivöram O^muL8Ü Ottliinisul 
priwo klülo8opki« 6eiu LUeoloxiw Pioke88vi' unuo8 ornuvit 
XXXLI Le pv8t kll1!e!ss!wum cum 8NI!» »isdi-ieiL oon^uxium
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^Lnetissimnm veo reöä!6!t Lv!w»m. Xnno LlvOLXXXVILI ö!e 
13 3uaü.

Det Loste om mrrmere Underretning, ovenncevnte Jnd- 
strist indeholder, bliver nu deövoerre ikke opfyldt, thi Liigstene«, 
som er moerket 1753 — L. er en af de vev Restaurationen 
omhuggede, der i sin nsrvcerende Tilstand har folgende Jnd- 
stn'ft:

„Herunder hviler Thomas Risbrich, Borgermester udi Ottense, 
som dode d. 15 Novdr. 1665, og HanS elstelige Hustru Birgitte Seebladt, 
som dode den 3 Decbr. 1659, tilligemed samtlig deres Born, Karen 
Risbrich, gift med Dr. Zacob Bircherod, Lector ved Gymnasium, Otto 
Risbrich, Landsdommer udi Fyhn, samt BroderuS og Wikmann Risbrich, 
som dode udi dereS unge Aar."

Paa den oprindelige Liigsteen ober denne Grav stod 
derimod ifolge Bircherods Xotw uberiores Pag. 101:

*) Disse Portraiter forestillede Aar 1651:
Thomas Broder Risbrich, Borgermester i Odense og HanS 

Hustru Birgitte OttoSdatter Seeblad, et adelt TLgtepar, med dereS 
Sonner, Otto, Broder og Wichmann Risbrich, samt ugifte Dotke 
Catharina og Sille; mere om dem og dereS haderlige Slagt taler 
Stenen der nedenunder stjuler den Grav, som foruden de ovennavnte 
Afd-de ogsaa gjemmer Stovet af den adle og af Kirken hoit fortjente 
Zaeob Bircherod, Doctor i Theologien og Assessor i Consistorium, 
der saae DagenS LyS Anno 1624 d. 30 Sept., besegle fremmede 
Lande i fem Aar og var i 32 Aar Professor ved Gymnasiet i Odense, 
forst i Philosophien, dernast i Theologien. Efter det lykkeligste STg- 
testab med Sille Risbrich gik HanS fromme Sjal til Gud d. 13 
Juni 1668.
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^Ooniuxibus ^nn. XXV minus IV. v. in Vita, 
ooneorclissimis.

Vkom« üroäero
Suprem! in rexno van!« tribunslis nvtsrio ^nn. XIII. Kino 
Princip! kuius urkis eonsul! ^n. XV. v!ro !nte§r!t»te et esnäore 
mnxno.

vrixittw Ottonis Orrnutü li'il. 
Alstronkv rsris äotikus excellent! 

Superstites liberi koere^esqve 
vesiilerstissimorum psrontum wemorism »v! rapaeis impotent!» 
!nv!6entes ^n. AIVOI^XXV. pos. Ille prope lk'Iensdurxum kone- 
stiss. loco Rislrriei e6itus AIVO. 6ie 15 3ul!i V prolibus 
Lestus nä kentiores seäcs mi§rs,vit Otkin. ^nno V4V0L.XV. 
6. XV ^>ovemd.

Haue mensis vecemk. AIVOXIX ä. IX xstre Ottone 
Onnutio Seedlnä oonsulo et mstre ^bixsele Hasebsrt 
natam. MVOXXXIV ä. VII. maritstam. MVOl-IX 6. III. 
öenatnm Otkinia, vlält.

iStepkavus Ham, vitkmarsus vlsäicinw Voctor et kio- 
n!rv ^.reklatei. ^nn. 5IV0L.IV 6. XXII Octod.

Viexini Oitkarinre Hiomro k'il. sociatus cum soc!a, vlveie 
äesüt OtklniE MV6I.VIII cl. I Dtat. XXXII l.

veockerus Rlsbeloius Ikomro k'. AIDOXQIX 6. 
XXlII. ^pr!I. suseeptus lustiLtis utiiusqve Vei-manirv. ^nxlirv 
et Vallikv ui-lrilius !n xatclLw reclux AIV6I^XX ä. XXIII 
^u§us. suklatus.

Otto Hisdiiolus qv! pro tr!bunali ^onensium es, cir- 
eumk-xeotione exit !noorruptnm tkemillis m^stam ut vel optimo 
succeksor! 6!f6oilem emulst!onem rollqverit. Otk!n!rv in luoem 
terrenorum proäiit. 5IV0XL.V 6. XXI Oct. crelestium vuwe- 
rum suxit MVOQXXXV 6. XXI ^ulii. *)

*) For de i 25 Aar mindre end 4Dage i Livet hjcrtelig enige ALgtcfolk: 
Thomas Broker,

Notarius ved DanmarkS hoieste Ret i 13 Aar, derncest i 15 Aar
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Gravett underneden, ligefor Pillen No. 4, er 4Z Al. lang 
5 Al. bred, og 1795 fyldt med Jord.

Borgermester Thomas Broder Risbrich, var paa 
Odense Byes Vegne tilstede ved Rigsdagen 1660, da Regje- 
ringsformen blev forandret. Hans Svigerson, Dr. Jacob 
Bircherod, hvis Levninger ogsaa ere nedsatte i ovenncevnte 
Begravelse, var Fader til Bistop Jens Bircherod, hvis 
Epitaphium, som findes i den sondre Gang, normest ved den 
glorupste Begravelse, vi forhen have omtalt.

forste Borgermester i denne By, en Mand af stör Retsind og TErlighed; 
Birgitte Otto KnudsenS Datter, 

En Ovinde udmarket ved sieldne Gaver,
have de efterlevende Born og Arvinger sat dette Minde Aar 1675, 
for at bevare de dprebare Foraldres Jhukommelse fra Tidens forta- 
rende Tand. Han var fodt i Risbrich narved FlenSborg A. 1600 
d. 5te Juli, lMlig ved fem Born gik han over til de salige Boliger 
A. 1665 d. 15de Novemb.

Hun var fodt d. 9de December 1619; hendes Fader var Borger
mester Otto Knudsen Sceblad og Moder Abigael Hasebart i Odense; 
hun blev gift her d. 7de Deebr. 1634 og dode d. 3die Decbr. 1659.

Stephan Ram fra Dithmarsten, Doctor i Medicinen og Stifts- 
phystcuS i Fpen, gift d. 22de Octbr. 1654 med Jomfru Catha
rina ThomaSdatter, adstilt fta hende ved Doden, i Odense d. 
1 Aug. 1558, i Hans 33te Aar.

Broder Risbrich Thomasen fodt d. 23de April 1649, 
besogte TydstlandS, Engellands og FrankrigS störe Stader, kom tilbage 
til Fadrelandet og dode d. 23de Aug. 1670.

Otto Risbrich, som ved FvenS Landsthing var i den Grad 
en kpndig og ubestilkelig Dommer, at det endog for den vpperste Efter- 
mand vil vare vansteligt at naae ham. Han saae denne DerdenS 
Lys i Odense d. 21de Oct. 1645, blev -Ptaget blandt de Salige i 
Himmelen d. 21de Juli 1685.
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5.

Ltkserne ville allerede have bemerket, at en stör Deel af 
de anforte Begravelser tilhore en Krebs af bestoegtede og be- 
svogrede Familier, som have havt anseelige Stillinger i Odense. 
For at lette Oversigten tilfoies her en Sammenstilling i Form 
af en Stamtavle, der isoer er gründet paa Slcegtregistrene L 
GjeöstngS Jubelloerere, paa de endnu existerende eller for- 
svundne Jndstrifter i Odense Byes Kieker, samt paa velvillig 
Meddelelse af Hr. Pastor Mule i Norrelyndelse.*)
Michel Mule, Borgermester i Odense, -j- 1537.
g. AnnaBang, -j-1569,*^) (en Datter af den OlufBang 

af Middelfart, som 1517 blev adlet af Kong Ludvig

*) Det i denne Stamtavle forekommende Tegn (*^) beider, at Personen 
ligger begravet i St. Knuds Kirke, og at der over ham endnu findeS 
Mindesmarke eller Gravflrist; Tegnet (*) derimod, at Personen vel 
ligger i St. Knuds Kirke, men at nu intet Mindesmarke der findeS 
over ham.

**)Et Monument over disse ALgtefolk og dereS Son JenS Mule 
sandte- forhen i Vor Frue Kirke i Odense. Det er afbildet, efter 
BircherodS Sämling, i Tillagget til NyerupS og AbildgaardS antiqva- 
rifle Reise. Et andet Minde om Michel Mule er endnu til, nemlig 
den over Jndgangen til Skolen paa Frue Kirkegaard indsattc Steen (den 
nederste). Den viser to Sh'olde, hvoraf det til Hoire har MulerneS 
sadvanlige Vaaben; det til Venstre derimod et Bommarke. Derunder 
staaer Michel Mule, Anders Nilsen mvXX VIII. Ogsaa denne 
Jndflrift er fra samme Kilde gaaet over i Tillagget til Nverup; men 
Daabenerne ere der udeladte, og Jndstristen er urigtige» anbragt saaledes, 
som om den udgjorde en Deel af Mindestenen over Anders Glob, 
da dog begge Monumenter ere ganfle uafhangige af hinanden-
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af Ungarn, og hvis Efterkommere endnu blomstre 
her i Landet).

Deres Born:
1. Jens Mule. -f 1565.
2. Maren Mule Michelsdatter. -j- 1545,

g. Knud Jorgensen (Seeblad) Borgermester i 
Odense 1580, hvis anden Kone var Karen Ni- 
chartsdatter.

Hans Born (af andet Wgtestab):
(**) a)OttoKnudsen (Seeblad) Raadmand i Odense, 

fodt 1575, -b 1631. Gift
(**)1)mcd Birgitte Lauritsdatter.
(**)2)Abigael Hasebart, en Datter af Dr. Ja

cob Hasebart, K. Chr. d. 4des Livloege.
Deres Datter var:

(?*) Birgitte Ottosdatter, g. med Thomas 
Broder Risbrich, Borgermester i Odense.

Deres Born:
(**) «. Karen Nisbrich, g. med Dr. Stephan 

Nahm.
DereS Datter:

Karen Nahm. (?)
(**) Sille Nisbrich, g. med Dr. JacobBir- 

cherod, Professor ved Odense Gpmnas.
Deres Born:

I. Jens Bircherod, Bistop i Aalborg, 
(**)g. Soster Bartholin Alberts- 
datter.

(15)
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t^) II.THomaS Broder Bircherod, I^ro- 
f688or eloiiventiLV ved Odense Gymna
sium og Ueetor 8elrolse. 1731, 
(*) g. Anne Mogenödatter Mute.

DereS Son:
JacobBircherod, Landsdommer i Fyen. 

III. Jacob Bircherod, drukncde L Seinen. 
IV. Christian Bircherod, Probst, Prcrst

i Scerslev. Gift
Elfe Cathrine Bang.

V. Birgitte Bircherod. Gift
(^) 1) Wilhelm Rosenvinge, Borger

mester L Odense.
(**) 2) Knud Landorph, Professor ved 

Gymnasiet i Odense.
DereS Datier:

Karen Landorph. -j- 1740,
(*) g. 1) med Christian Henrik 

Luja, krof. 6e8iKn. ved 
Gymnasiet. -j- 1714.

2) Andreas v. Bergen, 
Landsdommer.

(^) ). Otto Risbrich.
(**) F. Broder Risbrich.

Wichman Risbrich.

b)Richard Knudsen (Seeblad),
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g. Elisabeth Olufsdatter Vager, Datter 
af Oluf Vager.

Deres Son:
(?) Knud Richardsen, Rector i Odense Skole. 

-l- 1621.

3. Hans Mule til Nislevgaard, Borgermester i Odense. 
-j- 1602,

g. Mette Kotte, en Datter af Naadmand MarcuS 
Kotte og Mette FriiS. -j- 1613.

Deres Born:
(^)n)Dr. Jens Mule. 1633. Gift

(^)1)Else Hansdatter. -j- 1623; Enke efter Bi- 
stop i Fyen, Dr. Niels JeSpersen og Di- 
derich Fuiren.

(^) 2)Anna WillumSdatter.
Blandt deres otte Born:

«. Lisbeth Mule. -j- 1678, 
g. Ludvig Hansen, Son af Bistop 
Hans Mi Helfen, Conrector ved Odense Skole.
-I- 1652.
Anna Mule, g. med HlaZ. Henrik Hansen, 
Brodcr til Forestaacnde, Probst og Sogneprcest 
til Skambp i Fpen.

d) MarcuS Hansen Mule, dode ugist. 
e)Lauritz Mule. -j- 1603. (Faldt i en Duel).
6) NielS Mule, Prcest til Besser og Onsberg paa 

Samso. -j- 1616, g.
(15*)
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Barbara Möller.
Blandt deres Born:

MLchelNielsen Mule, Prcest i Veilby i Fym, 
g. Pernille Backer.

Deres Son:
(?*) Niels Mule, Naadmand L Odense, f. 1649, 

-l- 1712,
l^) g. Gundil Fochsdatter With, som ned- 

stammede fra den beromte hollandste Familie 
With. Hun var forst gift med Christen 
Lauritzen Lee, Kjobmand i Odense, med 
hvem hun havde 9 Born. Med Naadmand 
NielsMule havde hun enDatterPernille 
Mule, -b 1756 som Ente efter Pros. EliaS 
Naur.

e) Maren Hansdatter Mule. -j- 1581, g. 
Casper Mule, Domprovst i Nibe.

Deres Datter var:
Elfe Mule, g.

1) Jvar Bertelsen i Ningsted.
2) Dr. Niels Krag.

Datter af forste Wgtestab:
(?) Marine, g. med Professor Jacob 

Wolf, hvis forste Kone var Anne, en 
Datter af Hans Nielsen, Superin
tendent i Aggershuus Stift.

f. Claus Hansen Mule til Nislefgaard, g.
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Birgitte Rosenvinge, Datter af Mogens 
Rosenvinge og Karen Friis.

En Datter af dem var:
Karen Clausdatter Mule, gift forst med 
AlaK. Michel Hansen (Son af Bistop Hans 
Michelsen) Probst og Sogneproest i Norre- 
brobp, -t- 1653; dernoest med Dr. Chr. H. 
Luja.

(Fra dentte Karen nedstamme de senere Mu- 
ler, hvilket siden vil blive omtalt.) Hun dode 
1709.

K) JorgenHansenMule, Borgermester i Odense, 
-i- 1634, g.
Barbara Rosenvinge, Soster til hansBro- 
der Clauses Kone.

Blandt deres 5 Born:
(**) I. Anna Jorgensdatter Mule, f. 1613, 

-l- 1677, g.
(?*) Dr. Lauritz Jacobsen (Hindsholm), 

Bistop L Fyen. 1663.
Deres Datter:

Abigael Lauritzdatter, g.
(*) Christian Henrik Luja, Assessor i 

Consistorium. Den forste af Slcegten i 
Danmark, (jfr. Gjessing 2, Pag. 111).

Forst gift:
(*) med Karen Clausdatter Mule.
Abigael Lauritzdatters og Dr. Lujas Born vare:
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(^) 1) ALaZ. Lauritz Luja, Professor 
i Odense, g.

(?) Catharine Munthe Stoud. 
Blandt deres Born:

Marie Sophie Luja, gift 
med Jens Ras müssen Bals- 
lev, Prcest i Tommerup og Brplle, 
(-j- 1761), hvis anden Kone hun 
var. Han var en Son afAmts- 
sorvalter ^) Nasmus Andersen i 
Odense og Marie Elisabeth 
Bang, Datter af Prusten i Scers- 
lev, Provst Hans Nielsen Bang 
(-b 1696), hvis Foroeldre vare 

(^) Dr. Niels Bang, Biskop i
Fyen fra 1663 til 1676, og Anna 
Hansdatter, en Datter af Bor
germester i Odense, (?") Hans 
Nielsen, som dode 1651.

(?) 2) AlsK. Christian Henrik Luja, 
Conrector i Odense, g.

(?) Karen Landorph.
(?) 3) Karen Luja, g.

(?) a) Dr. weil. Jörgen Hahne, 
b) Frants Neenberg.

Son af forste SEgteskab:
(*) Jörgen Jorgensen Hah- 
n e, Raadmand i Odense.

(4) Birgitte Luja, g.
Provst Ludvig Bertelsen.
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H Hans Jorgensen Mule, Assessor i 
Hoiestcret. -i- 1669.

III. M ogenö Jorgensen Mule, -z-1680, g. 
Margrethe, Datter af Naadmand Erik 
Jorgensen. Hun blev siden gift med 
Pros. Ellas Naur og dode 1693. Pros. 
Naur fik i andet Mgteftab Barbara 
Landorph, Datter af Hans Landorph og 
Enke efter Pros. Lorentz Edinger, med 
hvem hun havde en Son, MaZ. Nicolai 
Edinger. Tredie Gang sgtede Pros. 
Mas Naur Naadmand Niels Muleö 
Datter, Pernille Mule. Naur efterlod 
sig Lngen Born.

Med Mogens Mule havde Margrethe 
Eriksdatter to Born:
s) Erik Mule, Assessor i Hoiesterct og 

siden Professor ved Gpmnasieti Odense.
1731 (begravet paa St. Knuds 

Kirkegaard) g. m. Margr. Klingen- 
berg, en Datter af Peter Klingen- 
berg til Vcilegaard.

Deres Son:
(*) Mogens Mule, 1739. Med 

ham uddode Sloegtens mandlige 
Linie.

(^) Ir) Anna Mogensdatter Mule, g.
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med Thomas Broder Birche- 
rod (see ovenfor ved NiSbri- 
chern e.)

6.

Vende vi os nu atter til den anden Side i Gangen, saa 
trceffe vi der ligeledes i Gulvet en Liigsteen, mcerk. 1753— 
k— hvorpaa loeses:

„Herunder hviler afg. Borgemester Jens Christ ensen Schouboe 
tilligemed Hans Hustru Margrethe West med videre Stenen heroven- 
for udviser."

Den hertil hörende Steen eller Liigtavle er nu henflyttet 
i Kirkens nordre Gang, hvor den siden vil blive omtalt. — 
Begravelsen underneden imellem den 3die og 4de Pille inde
holder en Deel Liigkister og er 1810 fyldt med Jord. For- 
ved denne Begravelse blev, ifolge Hr. Etatsraad Vedel- 
SimonsenS Optegnelser, Hans Barnekow til Calwick 
og Birkholm begravet 1559; men da Liigstenen over ham 
var 4 Al. 4 Tom. lang, 2 Al. 19 Tom. bred og udhugget 
med dybe Figurer, saa blev den 1753 omhuggct til tvende 
Liigstene og en Trappcsteen. Jndstristen Paa den lod, ifolge 
BircherodS Xotrr uberiores Pag. 99, saaledes:

äomini thcn 9 Dag FeLr. dode Hans Barne-
kow y Kolding, her begraven med sin Hustru Fru Mette Oxe."

sepultu8 68t nobilis et konestus vi? ^oIiLvne8 va?- 
nekoiv 6e dalivieL et virelrllolw, qvi mo?tuu8 e8t Oolälnxrv 
äie 8 keb?. ^o. 1559 et kove8tL ^»tion» VLett» Oxe. kili»
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^oliannis Oxe Lqvitis, e^us rixop, qv» ex Uns v!t» äecessit 
6!e «)

7.
Vcd Siden af den foregaaende, ligefor den fjerde Pille, 

er Jörgen Gyldenstjernes Begravelse, 3Al. 20 Tom. 
lang, 2 Al. bred og 1796 fyldt med Jord. Liigstenen, som 
for Restaurationen 1753 laa over denne Begravelse, findes 
kobberstukken i D. Mag. 4 Pag. 161, **) ligesom dens Jnd- 
strift aftrykt i Alarm. llan. 1 Pag. 222; paa den fore- 
stilles Jörg. Gyld enstjerne i da brugelig Dragt med en 
fodret Kappe om fig og en Bog i Htrnderne; t de overste 
Hjorner af samme sees Hans fcedrene (Gyldenstjernes) 
og modrene (Bildes) Vaabener. Omkring Kanten af 
Stcnen staaer:

Dei rvternum est immutLbile, vt ereckamus ia 
kNium vei, ut^ue ere6amus, nobis propter killum ve» ixnosei) 
oos recipi, curso esse veo, exaulliii 6c snluanäos esse.^ <b^)

*) Her er begravet den hoiadelige og retsindige („crrlig og velbyrdig") 
Mand Hans Barnekow til Calwick og Birkholm, som dode i 
Colding den 9 Februar 1559, og HanS Hustru, den adle Matrone 
Mette Oxe, Ridder HanS OxeS Datter, som bortkaldtes fra 
dette Liv den ... .

**) Kilden til de, paa det i Texten anf. Sted af D. Magazin med- 
deelte Eftcrrctningcr om Liigstenen, Zndstriften m. m., er ingen an
den end Bistop I. Bircherods saa ofte paaberaabte AlouumentL et 
Insoriptiones Otkinienses S. 100. Dette Bark er overhovedet 
forste Kilde til mange Efterretninger hentede fra Othiniensisie Monu
menter, der findeS i trylte og utrpkte Voerler af Resen, Bartholin, 
Meller, Pontoppidan og flere Angere.

***) Paa Danst: „Det er GudS evige og uforanderlige Befaling, at vi
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Nedenved:
8opl»ire 8tu6Ü8iue Keoi'Aius inAens 

Od^ceto tumulo lu'e »dtlitus ipse gncet, 
Hvem eum nodilltent prrvelar» stemm^t^ xe'ntis 

Viltutum 8upei-»t nobilitatv §enu8.^

Denne Mag. Gylden stjerne var en Son af Hen
rik Gyldenst ferne til Jberncrs, nu Vcdelsborg, og Fru 
Kar ine Bilde; forst var han Secretair hos Kong Frc- 
derik den Forste, derester Kannik i Lund og til Slutning 
Vican'us i Odense, hvor han dode d. 3 Mai 1551. Efter 
Hans egen Begjering blev Hans Liigkiste ophcrngt i Graven i 
4 Jernlcrnker; maastee, som Bircherod mener, til Tegn paa, 
at han elskede Himlen saa hoit, at han ikke engang vilde lade 
sit Liig berore Jorden.

8.
I en Begravelse foran Pillen No. 3, som 1812 fpldtcs 

med Jord, nedsattes 1616 de jordiske Levninger af Mag. 
Olve Olvesen Vager, Vican'us i Odense. Paa Hans 
Liigsteen, der tilligemed saamange andre blev odclagt 1753, 
lcestes ifolge Birchcrods Xotse ul). S. 99, folgende Jndstrift:

Her ligger begrasen haderlig og heilcrrd Mand M. Olve Olvc-

stulle troe paa Guds Son, og at vi stulle troe, at formcdelst Guds 
Son faae vi Forladelse, blive antagne, ere Gud ljare, benhoreö og 

blive salige."
*) Paa Danst: „Jörgen Gylden stjerne, stör af DiisdomS Stu- 

deringer, ligger her -egraven; endstjondt Hans yppcrlige Herkomst ad- 
lede ham, overgik dog HanS medfodte Dyder samme i Adelstab."
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sen Vager, som var Dicarius udi Othense oc dode Anno 1017 den 
ö Novemb. oc HanS licre Hustru Barbara PedcrSdatter, som 
dode Au. — — --

Colos. III., Vers ILI. IV.

Hlontui estis et vitr», vestra, uk»8oontlitn. est eum 6I»iisto in 
I)eo. Hunnövennque 6I»»i8tu8 vita no8tia, uppuruenit, tuno et 
vos »ppneebltiZ unL oum ip80 in xlonia.

„L-uun velut fnatni pi opiu8 Mnotn peii88e
8tult»8 viöetun funäitu8,

yvw tumen uämoti speetnt qv«, lumin» solis 
lonxe resulxet elnnion.

^ie peri'l88e pü vulxo qvi moite putantun, 
^b8it pei-'i88e tiixeil8

Ip8o qvi potiu8 0Iini8to pnopiore potiti 
qvw8ieiunt odtinent.

L.ectorem:

kliueipium in tonet! qvsori8 qviounqve Kxnn», 
pnincipium invenie8 kie, ii! (udi?) Kni8 e>it;

8ie 0Ilii8tum lecton qvisqvi8 venensii8 «monv 
qvw vitam dona, tibi Kniet, incipict.^

v) Paa Danst: „I ere dode, og Eders Liv er fljult med Christo i Gud. 
Naar Christus, vort Liv, aabenbareS, da skulle ogsaa I aabenbares 
med ham i Herlighed."
Paa Daust: „Naar Maanen ncermer sig sin Broder, mener Taaren, 
at den aldeles er gaact til Grunde, da den dog stinner langt klarere 
paa den Side, der vender mod Solen. Saaledes mene vel Mange, 
at de Fromme ere forgaaede i Deden; men Tu sigc ikke saa; meget 
mere nyde de nu Christi Ncerhcd og opnaae bvad de have tragtct 
efter."

»»») Maastee: Tu som seger et rundt LegemeS Degpndelse, vil finde, at 
denne faldcr sammen med Enden; saaledes st-l Du, Laser, som til-
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Ved Siden af den foregaaende laa forhen en Liigstecn 
over Mag. Jvar Laurentii, som ligeledes blev odelagt 
1753; den havde, ifolge Bircherods Avise uberiores Pag. 
99, folgende Jndstrist:

,.^nno vomini AI. 6. v. I^XXXVII odüt ^vLrus iLUieut. äe- 
eretor. äoct. Ie§um. lieentiatus. c»llovlous. ottoviensls.^

9.
Längere foran i Kirken see vi, at der ogsaa paa den tre

die Pille i de lange Mandsstole er anbragt et Epitaphium, 
hvorpaa staaer:

„Herneden hviler salig Christian Haman, fordum Kjob- og 
Handelsmand her i Odense, som dode 1728 d. 30 Januari i HanS Al- 
derS 55 Aar tilligemed Hans kjare Hustrue SaraDstrup, som 
dode 1747 d. 17 Nov-r. i hendeS Alders 76 Aar. De lcvcde tilsam- 
men et godt og lykkeligt TEgtestab udi 29 Aar og.imidlertid velsignet af 
Gud med 3 levende Born, 1 Son og 2 Dsttre. Sonnen Christian 
Henrik Haman dode 1725 den 21 Juni i Hans AlderS 25 Aar. 
Den yngste Datter Margretha Sophia Haman dode 1731 den 
23 Mai i hendes AlderS 25 Aar. Var 2 Gange gift, forst med 
Peder Fugl, da Kiob- og Handelsmand her i Bpen, som efter 1 
Aar og 13 Dages meest i Svaghcd tilbragte ALgtestab dode 1728 d. 
1 Apr. i Hans AlderS 32 Aar. Dernast med Bonde Simonsen, 
Raadmand her i Byen, med ham levede hun i 1 Aar, 5 Maanedcr, 
7 Dage, og i samme Tid var Moder til en Datter, som tilligemed 
Faderen cfterlever, der dode som Justitsraad og Landsdommer paa sin

beder og elster Christus, erfare, at dit Livs sidste Time er dets 
forste.

3 HerrenS Aar 1487 dode Jvar Lauritsen, Doctor i den ca- 
noniste og Licentiat i den civile Ret, Kannik i Odense.
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Gaard Llvedgaard den 6 Septbr. 1765. Den oeldste Datter Anna 
Elisabeth Haman lever i ATgtestab med JenS Dreyer, 
Kjob- og Handelsmand her i Byen.

Apoc. 14, 13. Salige ere de Dode i Herren, de huile af deres 
Arbeide."

Den hertil hörende Begravelse underneden, 3Al. 15 Tom. 
lang, 4 Al. 8 Tom. bred, blev 1795 belagt med nye Bjelker 
paa Cancelliraad Simonsens Bekostning og indeholder 6 
Liigkister. Stenen, hvormed den er belagt, er msrket 1753 
—— og har folgende Jndstrist:

„Herunder hviler afg. Christian Haman, Kjobmand, tilligemed 
Hans Hustrue Sara Dstrup med videre Stenen herovenfor udviser."

Her laa ogsaa forhen en med mange Blomster og Lov- 
vark udhuggen Liigsteen, som 1753 blev odelagt; paa den 
var, ifolge BircherodS Xotse uberior68 Pag. 100, anbragt 
folgende Jndstrist:

„Her ligger begraven erlig og gudfrygtig Pigc Margrete ClauS- 
datter som Gud kallede i hendeS 17 Aar oc var hun forlest af dette 
elendige Lif oc til det avige Lif den 15 Juni Ao. 1597."

10.
Foruden at der Besten for den foregaaende findes en 

Begravelse, 4 Al. lang, 6.^ Al. bred med 2 Liigstene over 
(mcerket 1753—U.—) og tvende Ditto ligefor Pillen No. 2 
og imellem No. 2 og 3, er der ved denne Side, under de 
lange Mandsstole, endnu tvende Gravsteder, hvori fortjente

*) See Side 170.
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Mcends jordiste Levninger hvile. Til det Forste af disse, som 
er 3-? Al. langt og 4.Z Al. brcdt, blev 1798 bekostet ny 
Muurhvcelving af Nitmester Namus; paa Liigstencn over 
samme, der er betegnet med det saa ofte ansorte Nestaura- 
tionSmeerke, staaer:

„Tenne Begravelse tilhorer Biftoppcn over Fycns Stift Hr. Chri
stian Namus og Hans Familie, eg ere herudi ncdsatte Hans to elfte- 
lige Hustruer Elisabeth Holst, som dode d. 24 Nug. 1730, og 
Sophia Seidelin, som dode d. 13 Aug. 1741.

Bistop Christian Namus var fodt i Tronvhjem 
1687, hvor Hans Fader, Mag. Melchior Namus, var 
I^eelor tlieol.; en Broder af ham, Juftitsraad Joachim 
F. Namus var Pros. Hlatlieseo8 ved Kjobenhavnö Univcr- 
sitet. Efterat have voeret Sogneprccst i Vordingborg og Kjo- 
benhavn, blev Christian Namus 1732 udnoevnt til Bistop 
over Fyens Stift, hvilket Embcde han forcstod til sin Dod 
d. 14 Decbr. 1762; kort for sit Endcligt fik han sin Son, 
Hr. Jacob Namus sig i Embcdet adjungeret, hvilken siden 
ogsaa succederede ham.

Den anden, som er den sidste Begravelse paa denne 
Side, ligefor Pillen No. 1, 3z Al. lang, 4 Al. 14 Tom. 
bred og bedcekket med Krydshvcelving, gjemmer Stovet af den 
loerde Professor Thomas Broderus Bircherod og 
Hustru Anna Mule. Han var fodt i Odense 1661 og 
en Son af Dr. Jacob Bircherod, Professor iTheologien 
ved Odense Gymnasium og Sille Nisbrich, hvilke vi 
forhen have omtalt. Han var en Broder til Bistop Jens 
Bircherod, hvis Epitaphium findes i den sondre Gang, og
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til Birg Lite Bircherod, forst gift med Borgermester 
Rosenvinge, siden med Mag. Landorph. 1688 blev 
han Conrector og 1692 Rector ved Odense Skole og dode 
1731. Han efterlod sig mange lcerde Skrister, iblandt andre 
Kong Knud den Heiliges Historie. Hans Hustru Anna 
Mule, cu Datter af Mogens Mule og en Steddatter 
af Mag. Elias Naur, stiftede tilligemed Kammerraad 
Nasmus Mule og Assessor Erik Mule, Professor ved 
Gymnasict i Odense, de MulerS katechetisie Skoler i Odense 
og desuden et Legat af 1000 Nd. K. for 10 sättige Enker 
og Enkemamd (Hofm. 6 Pag. 287). Til dette GravstedS 
Vedligeholdelse legerede hun til St. Knuds Kirke en Capital 
af 100 Nd. K. (Hofm. 6 Pag. 277).

11.
Vi vende os nu atter til den modsattc Side af den brede 

Hovedgang, hvor der, ifolge BegravelseSprotocollen, findes en 
Begravelse imellem den 2dcn og 3die Pille under de lange 
Frucntimmcrstole, som stal voere bekostet til Lave Urne og 
Fru Karen Bolle. Liigstenen over samme blev odelagt 
1753 og havde, ifolge BircherodS Xotse udcrlores Pag. 98, 
folgende Jndstrift:

„Her ligger begraven ^.Erlig og Delbyrdig Lawe Urne til Rugaard 
som dede i Lantzkrone den 5 Dag Decemb. 1559, og Hans kiere Hustru 
Erlig og Velbyrdig Fru Karen Böller til Hcllcrup naar Gud vil. 
Oc dede hun Aar 1582 den 15 Aug. i Othense.

Karen Bolle var forst gift med Marcor (ikke, som 
der paa Urnernes Stamtavle hoS Hoffmann staaer, Jacob)
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Tidemand til Sobo, Hovedsmand paa Holbek Slot. 
(Medd. af Cand. Kall Rasmussen). En Sosterson 
af hende, Eiler Brockenhuus til Nakkebolle, bekostede 
1591 en ny Proedikestol i Kirken, til Minde om sin Tante, 
hvorpaa der, ifolge Bircherods Xotse uberiores Pag. 68, 
lcestes:

„Dette Monument og Pradikestoel hafver Erlig og Velbyrdig Mand 
Eiler BrockenhuuS til Nacheboll, Gud og Hans hellige ord til 
are, Sin Kiere Moder Soster Erlig og Delbyrdig Fru Karen Böl
ler til Hellerup', som ligger her nedenfor begrafven, og Sig og sine 
Hustruer, Born og Venner til en Christelig og Erlig Amindelse bekostet 
Ao. 1591 og blef udi Octobri fuldkommet."

12.
Ved Siden af den foregaaende, ligefor Pillen No. 2, er 

Bisiop Muus'S Begravelse, 4 Al. lang, 4 Al. 15 Tom. 
bred og bedanket med Kuglehvcelving; 1787 blev den belagt 
med npe Bjelker. Mag. Christian Muus var fodt L 
Christiania 1656, blev, esterat have vceret Stistsprovst sam- 
mesteds, Bisiop i Ribe Stift 1701 og i Fyen 1712. Hans 
underdanigste Memorial om Bispestolen i Ribe, dateret Chri
stiania den 2 Juli 1701, lyder saaledes:

„Stormagtigste Monarch, Bisp Ancher sigeS dod 
Og Ribe Stift vacant; EenS Dod en AndenS Brod, 
Vil Gud, Kong Frederik, jeg bliver lykkelig, 
Lndtil jeg ogsaa doer, jeg takker Ham og Dig."

Bisiop Müus dode i Novbr. 1717, i Svendborg, paa 
en Visitatsreise.
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13.
Foruden tvende Begravelser vcd denne Side, foran den 

forste Pille og ud til Enden af de lange Fruentimmerstole, 
findes her endnu midt i den brede Gang en Ditto imellem de 
sivstanforte Dispers Grave. Den tilhorer tvende Grever af 
Hoya og Tecklenburg og blev, da Gulvet og de ovrige 
Begravelser fidst vare aabnede, forsynet med ny Hvallving; 
i den nedsatteS da en Beenkiste, hvori de forefundne Been 
bleve opbevarcde. Disse to tydske Grever forte Vaaben mod 
Danmark og faldt i Slaget ved Sxncbjerg 1535. Paa Kong 
Christian den Tredies Befaling bleve deres Liig flyttede 
fra Valpladsen til St. Knuds Kirke, hvor deres Gravminde, 
der ved Restaurationen 1753 blev hcnflyttet til Graabrodre 
Kirke, var anbragt paa den overste Pille af de lange Fruen
timmerstole. Jblandt de ovenfor saa ofte anforte bircherodske 
HIonumenta otknnien8ia findes en Tegning af dette Epi
taphium, som nu er forsvundet med saamange andre. Det 
har Form af et Tabernakel, i hvis Midte man seer Grevcrnes 
Vaabener med Overskrifter: ^olranne8 Ho)a comes. 
Nieolrui8 cke l'eelrelenb. eoine8; hiint to sorte opadvendte 
Bjornekloer (paa gylden Grund og de samme Bjorncklocr 
paa den lukkede, kroncde Hjelm; dette deelt paa längs og 
tvcers L fire Feldter, af hvilke det forste og fjerde har tre 
(rode) Hjerter (paa Solvgrund), for Grevskabet Tecklenburg, 
det andet og tredie (L blaa Grund) et (gyldent) Anker for 
Grevskabet Lingen; paa den lukkede, kronede Hjelm det teck- 
lenburgske Hjelmtegn, en Paafugl med udslagen Hale. Under 
Vaabenerne loeses:

(16)
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^^olZannek- ,1 e II o ) a et ieoIaus <Ie roelcelendu?x 
comite« in Iiostili L-uiieeensium acie cwsi ppope Essens aä re- 
xionem Oxondiepx ibi^ue sepuiti OluiLtiani III Ne§i8 vietoiis 
PI0 IU88N KUL (^»81^'1 8UNt.^')

Ovenover staaer:

„Nenovatum ^nno 1596."

Maastee hivrorer det fra denne Restauration, at man paa 
den birchcrodste Tegning ikke seer det ^nno vomini 1535, 
1l hvormed Jndstristen efter Hvitfeldt (Christ, d. 
Trcd. Hist. Pij.) begpndte.

Disse Grever anfortc den lpbste Heer i Fpen i Sommere« 
1533. Det var iseer Grev Johan af Hopas uoverlagte 
Heftighed, Johan Nantzau havde at takte for den herlige 
Seicr ved Oxnebjerg d. 11 Juni 1535, der gav Grevefeiden 
en afgjort Vending til Fordeel for den udvalgte Konge, Her- 
tug Christian af Slesvig og Holsteen. Familien Hopa ud- 
dode 1583, Tecklenburg 1582.

Vi sormode, at ved Siden af disse Grever ligger Ernst 
Elver, hvis Datter Anna, Pros. Jacob Wolfs 3die 
Kone, vi ovenfor have ncevnet. Epitaphiet er nu forsvundct,

Paa Danst: Grevcrne Johannes af Hoya og NicolauS af 
Tecklenburg, der mistede Livet i den fjendtlige lybste Har, ikke langt 
fra ASsens, i Egncn afD^nebjerg og vare begravede der paa Sledct, 
ere forte herhid efter Seierberrens, Kong Christian den TredicS, 
fromme Befaling.
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men Jndskriften lod, efter Bircherods Xotrv uberiores Pag.
68, saaledes:

„Tauch paa bin Dod, og Christi Dod 
Paa DerdenS Sviig og Kade, 
Tanch paa HelvedeS Bitter ncd 

Og paa HimmerigeS glade. 
Men du lefver da ofve dig 
I det som Gud behager, 
At tiene Derdcn timelig, 

ZEvindelig bedrager.
Hvad ticner denne Verdens Pral 

Med alt vi höre -raste 
Naar vi sulendet har vort Maal 

Da er vi Stof og Aste.

Ernst Elver Borger udi Othense dede d. 20 Oct. Ao. 1619 og 
ligger her -egrafven med sin K. Hustrue Ingeborgh Laurids- 
datter, som dode den — — —"

Oder Kirkens brcde Hovedgang hcrnge 3 Messing-Lyse- 
kroncr, hvorpaa ingen Jndsirifter ere anbragte.

14.
Forend vi begive os hen til Kirkens nordlige Sidegang, 

maae vi endnu bemerke, at der i Gangen, som adstiller Cho- 
rct fra Kirken findes 4 Begravelser. Den Forste af disse er 
beliggende Iwellem Chorets sydlige, störe Pille og No. 1 af 
Pillerne i de lange MandSstole og tilhorte forhen Johan
nes Po ulsen. Den blev kjobt ved Auction 1755, og d. 
15 Febr. 1768 nedsattes Kjobmand Jacob Hettings Hu- 
strues Liig i samme; 1798 blev den fyldt med Jord.

Norden for denne er en Begravelse 3j Al. lang, 3 Al. 
brcd, som tilhorte Bistop Namus forend han erholdt den 

l16*)
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foromtalte. Fra den er en Aabning eller Gang til en murct 
Begravelse under Balustraden foran Choret, der imod Osten 
gr«ndscr til Bistop LodbergS Begravelse. 1784 bleve fra 
Kirkens störe Begravelse under Choret 15 Liigkistcr hensatte 
i denne Begravelse.

I den brede Gang lige under Nedgangen fra Choret er 
Cancelliraad Mogens MuleS Begravelse, som 1791 blev 
belagt med Steenoverlceggere. Med denne Mule, som var en 
Son af den forhen omtalte Assessor Erik Mule, uddode 
Slcegtcns mandlige Linie 1759.

Ved Siden af denne er endelig en Begravelse i Gangen, 
imellem Choret og de lange Fruentimmerstole, som er 3^ Al. 
lang, 3.H Al. bred og forspnet med Kuglehvoelving. I denne 
Grav nedsatteö 1707, ifolge Etr. Vedel Simonscns Opteg- 
nelser, de jordiste Levninger af Jens Pedersen, 
Sogneproest til Dalum og Sandcrum, fodt r Kolding 1639, 
gift med Marcn Larscn, fodt paa Vcstergaard i Jplland; 
hun dode samme Aar, 80 Aar gammcl, og blev ligeledes 
begravet her. Deres Liigsteen blev omhugget 1753. Fra 
denne Begravelse gaaer ligeledes en Gang til en stör Begra
velse under Balustraden foran Choret, som imod Osten stodcr 
til Cornelius Hamsforts og Professor LujasiMegravelser; den 
er 5H Al. lang, 6 Al. bred og blev 1792 forspnet med npe 
Egebjelker. Ved Kirkens Reparation 1753 bleve fra den 
aabne Begravelse under Choret 31 störe og smaae Liigkister 
henflpttcde i denne Begravelse.

____ - L, K o____
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Sgvende Afdeling.

Begravelfeseapellet i den ostlige Ende 
af Kirkens nordlige Sidegang.

Forste Afsnit.
Ebbe Munks med Fleres Begravelse.

1.

^^ra Kirkens midterste, brede Gang begive vi os nn 

hen til dens nordlige Sidegang, i hvis ostlige Ende findes 
Ebbe Munks Begravelse, som vcd en Balustrade med 
Soiler af Troe — eet af Kirkens faa Levm'nger fra Fortidcn, 
som er bleven skaanct under Reparationen 1753 — er adstilt 
fra Gangen. Over Jndgangen sees Munks ogHogS Vaa- 
bencr udskaarne L Troe, Hunt: en sort Bjornelab i Solvfeldt 
og paa Hjelmen to Vcssclhorn, vexelviis deelte af Solv og 
sort, dette: fra venstre Hjorne, skraadeelt af Solv og rodt 
og paa Hjelmen spv rode Palissader, hvoraf opstaae trctten 
vexelviis rode og hvive Faner. Paa Balustraden loeseS over 
Jndgangen:

„Haffucr Erlig og Vcll^rdig Mand salig Etbe Munk til Fjcllctro,
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vg HanS kiere Hustru Erlig og Delbyrdig Fru Siedtzcl Heg hcr 
indcnfor diercS Begraffuelse oc Huillcsted."

Paa hone Side Heras staaer:
„De Rctuise bliffuer borttagen fra Nlyck og de som haffuc vandrct 

retteligen komme til Ro oc huile i deres Hcrberg."

Paa venstre Side staaer:
„De Rrtfcerdiges Sicele ere i GudS Hand oc der stal ingeu Pine rere 

ved dem."

I Begravelse» er paa Kirkens nordlige Muur anbragt et 
Monument af Steen over Ebbe Munk*) og Hustru Sid- 
scl Hog. Paa den overste lille ovale Tavle deraf loeseS:

„Jeg er Opstandclsen oc Lifuet, hvo som throer paa mig om Hand 
end docr, Hand stal dog have Lifve."

Over den overste fiirkantcde Tavle, der forestiller den pderste 
Dag, staaer:

„Staae op I Dede og kommer for Dom."

Over den midterste störe Tavle, hvorpaa intet er strevct, og 
ved hvis Sider sees tvende Figurer (Sculpturarbeide) knce- 
lcnde og med sammcnlagte Hcender, som forestille Ebbe 
Munk (harnistklcrdt) og Hustru Sidsel Hog, lcrscS:.

„Wer tro indtil Toden, oc jeg vil giffue big ListscnS Krone."

Nedensor staaer:
„Her liger begraffven erlig oc velbyrdige Mand salig Ebbe Munk

*) Med denne Ebbe Munk til Fjcllebro, Lehnsmand paa Antvortstov, 
uddode denne Familie 1622.
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til Fjellebro, som var Ebbe Munk og Fru Kirstine Wifferts 
Sen. Han var fed paa Fjellebro Anno 1551 d. 9 Aug. oc kaldedc 
Gud hannem bcrfra sammestcds 1622 d. 8 Juli. Gud forlene hannem 
med alle tro Christne en crrefuld Opstandelse. HanS eftcrladte Hustrue 
crrlig oc velbyrdig Fru Sitze! Hoeg til Steensgaard, som var crrlig 
oc velbprdig Styge Hoeg til Wang oc Frue Anne Wlestand, 
dcris Datter. Hun havcr her ladct gjore dcrcS Graf og Hvilcstcd, hen^ 
soved udi Hcrren Anno — — —

Allernederst l«seS:
„Salig ene de Drde i Herren thi dc huue af dcrcS Arbeide oc deris 

Gierninger folge dem efter."

2.
I denne Begravelse stode forhen 6 Liigkistcr, hvoraf de 

to uden Opskrift; men da Knnd den Helliges og hansBro- 
derBcnedictö Levm'nger i Aarct 1834 flpttedeS herhen, bleve 
de satte ned i den nedenunder vcercnde aabne Begravelse, 
som forhen har tilhort Familien Podebusch, og hvori i For- 
veien fandtes 4 Liigkister uden Opskrift. Af de sidst nedflpt- 
tede Kister ere nu Nun to forspncde med Jndskristcr; paa 
den forste staaer:

„Her under hvilcr erlig oc velbyrdige Frue, Fru, s. hoS Gud, Kir
stine Roscncrandtz, vclbaarne Ebbe RosencrandtzeS til 
Brangstrup, foed udi Skaane paa sin Fcrdrencgaard Drup Aar 1625 d. 
18 Oct. Er udi Herren hensofuet paa Brangstrup d. 19 Septcmb. 
1678. Gud giffue hinde mcd alle troe Christne en arefuld Opstandelse 
paa den pderste Tommcdag."

Paa den anden lcrses:
„Hier ruhet der weylant wolseelige Herr Obrister HanS Hinrich 

Bibou. Seines Alters 67 Jahr. Der liebe Gott gebe ihn ein
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selige Ruhe und fröliche Auferstehung um Zesu Willen. Amen. Ottense 
d. 7 Martii Ao. 1720."

Endnu stulle forhen to af de hervcerende Kister have vceret 
forsynede med Jndskrifter, men som nu dog ere sorsvundne; 
men afPont. Atlas seer man, at een af dem gjemmer 
Stovet af Ebbe Nosenkrantz til Brangstrup, fodt paa 
Hammershuus Slot paa Bornholm af Holger Nosenkrantz til 
Glimmingc og Fru Lene Gpldenstjerne, og dod paa Brang
strup d. 3 April 1683. I en anden hviler Jörgen Ro
senkranz; til Vindinge, Oberst ved Jnfanteriet, en Son af 
Gunde Nosenkrantz, Nigsraad og Hovedsmand paa Calloe 
Slot og Pernille Nosenkrantz. Han var fodt i Odense 1634 
d. 30 Juni, saaret d. 26 Aug. 1657, i Kämpen ved Frede- 
riksodde, af en Kugle paa 12 Pd., og derefter dod i Middel- 
fart d. 2 Sept. s. A.

Andet Afsnit.

Kong Knud den Hellige og Hans Religvier.

Rong Rnuds Levnet og LNartyrdod.

^^^vad der nu isoer hcndrager Bestuerens Opmcerksomhed 
til denne Begravelse, er, at den gjemmer Kirkens oeldste Mcerk- 
vcrrdighed, nemlig Kong Knud den Heiliges Neliqvier.
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Forend vi imidlertid gaae over til at tale om disse moerkelige 
LevningerS Historie og nuvoerende Tilstand, ansee vi det pas
sende kortcligen at minde om Kong KnudsLevnet og Mar- 
tyrdod.

Knud den Fjerde, den folkekjoere KongeSvend Estrid- 
sens noestoeldste Son, var af Faderen med en Deel af Fol- 
kets Samtykke bestemt til Hans Eftermand, men maatte des- 
uagtet vige for stn oeldre Broder Harald, der havde mange 
af Landets Merglige paa sin Side, og for hvem tillige gam- 
mel Skik ved Kongevalget talte. Imidlertid regjerede Harald 
He in ikkun i faa Aar, og efter HanS Dod (1080d. 17 Apr.) 
besteg nu Knud uden Modsigelse Thronen. Allerede som 
Prinds havde han gjort sig fortjent af Landets Forsvar ved 
sille idelige Sotog mod de vendiste og andre hedenste Soro- 
vere, og satte som Konge Sovoesenet i en saadan Stand, at 
Fribyttcrne i lang Tid ikke vovcde at anfalde de danste Ky- 
stcr. Fyrig, heftig og krigerst af Charaktccr, fremtraadte 
Knud som Landets Regent i en meget kritist Tid, da Chri- 
stendommen vel havde seiret, efter mere end to Aarhundreders 
Kamp, over Hedenstabet, men endnu langtfra voeret istand til 
at omdanne Oldtidens hedenste Soeder og Jndretninger saa
ledes, som den nye TingeneS Orden krcevede det. Som den 
nye Tidö Forkcrmpcr optraadte Kong Krmd; med jo storre 
Samvittighedsfuldhed og Alvor han gjorde det, desto snarere 
maatte han komme i Strid med mange af sine Undergivne, 
isoer de Store og Mcegtige, der ikke vilde give slip paa den 
gamle Vilkaarlighcd, for at underkaste sig faste LoveS Herre- 
domme. Han vilde bringe Folket til at indsee, at VoldSgjer-
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ningcr, Troeldom og Soroveri efter Christendommens Grund- 
scetnittger vare ulovlige og strafvcerdige, et Maal, som kun 
var opnaaeligt ved at gründe den aandelige Magt, som paa 
hiin Tid ene künde hvile i den katholske GeistlighedS Haand. 
Medens derfor Kong Knud maastee med vel hastige Skridt 
sogte at nLrme sig dette Maal, ved at indstrcenke Almuenö 
gamle Friheder og bringe Hovdingernes Uregjerlighed og Toi- 
lcsloshcd indenfor lovbundcn Ordens Gromdser, arbcidcde 
han med stör Joer paa at bestyrke Christendommen og at 
fremme Geistlighedens Jndflydelse. For at scette en ny 
Magt imod de ForncmmeS tiltagende Selvraadighed, der hiv- 
til var bleven fremkaldt eller bestyrket ved Lemfoeldighed og 
Estcrgivenhed, gav han Bistoppcrne Plads blandt Landets 
pppcrste Moend, og hcrvede overhovedet Gcistlighcden ved 
mange Forrettighedcr til en overordnet Stilling. Endelig 
opfordrede han ogsaa Folket til at give den Tiende, hvoraf 
en Trediedeel skulde tilfalde Bispen, en Trediedeel Prcrsten, 
og Resten anvendeö til Kirkens og Gudstjenestens Fornoden- 
denheder; men dette Forsog strandcde paa Folkets Uvillie mod 
Paabud af nye og uvante Byrder. Misforstaaclsen imellem 
Kongen og Folket kom endelig til Udbrud, da han paalagde 
det svoere Boder, fordi det havde svigtet ham ved Udrustnin- 
gen af et Tog til Engelland, hvori dog enkelte af Kongens 
Fjender havde den storste Deel, og da disse Boder ei alene 
bleve inddrevne med den storste Strenghed, men —som Nogle 
fortoelle — ublue og vindespge Skattekroevcre cndog forogede 
det Tunge L de paalagte Boder ved Forurettelser baade 
imod Fattige og Formuende: saa brod Hadet ud til et vildt
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Opror. Jyderne reiste stg mod Kongcn, og denne maatte 
söge stn Rcdning i Flugten, forst til Slesvig og derefter til 
Fyen. Kongcns Opraab om at gribe til Vaaben fulgtes af 
Faa eller Ingen, hvorimod den oprorfle Bondehoer beständig 
voxede i Antal og fit derved Mod til ogsaa at forfolge ham 
til Fyen. Knuds gamle Fjender, Hans egen Farbroder A S- 
bjorn Jarl, og Eivind Bifra, som i Soerdeleshed op- 
hidsede Mcrngden, havde nu ogsaa forenet stg med Oprorerne. 
Asbjorn Jarls Forstag, at ville drage forud over til 
Fyen, for at udforste Kongens Sindclag og Stilling, blev an- 
taget, og Eivind Bifra forte imidlertid Hcrrcn over det lille 
Bett. Saasnart Asbjorn kom til Odense, hvor Kongen op- 
holdt sig tilligemed sine Brodre Erik og Benedict og flere 
troe Mcrnd, gav han sig Skin af at komme som Frcdsmcegler. 
Kongenö Broder Erik, som var Jarl i SMand, raadede 
ham at söge Tilflugt der, hvorimod Benedict meente, at 
han burde holde Stand i Odense og strax lade Asbjorn 
gribe og scengsle som en Forrceder. Imidlertid lod Kongen 
sig dog bedaare af Dennes listige Tale og sendte ham tilbage 
til Oprorerne med Fredsforflag. Asbjorn bragte nu Kongenö 
Budflab til Bondehceren paa en saadan Maade, at denne 
besluttede strax at opsoge og myrdc ham. Forgjcrves ventede 
Kong Knud paa A ö b j o r n S Tilbagekomst, og da han endc- 
lig ma-rkede TingeneS sande Sammenhoeng og atter blev op- 
muntret af sin Broder Erik til at undfly til Sjcelland, be- 
fluttede han hoimodigen, hellere ene at falde som Offer, end 
at udscette sine troe Moend for Oprorernes hcevngjerrige Na
sen, og selv Benedicts heltemodige Erkloering i sit og de
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Ovriges Navn: at den Skam aldrig skulde overgaae dem, 
at de vilde frelse deres Liv, om de end künde, dersom han 
maatte falde, formaaede ikke at bringe ham fra sit Forscet. 
Da Oprorcrne imidlertid begyndte at storme Bpen og Kongs- 
gaarden, begav Kongen sig til St. Albani Kirke, for at höre 
Messen, og, i Forudfolelsen af sin naerforestaaende Dod, paa 
dette hellige Sted at anvende sine sidste Timer til Andagt og 
gudelige Bctragtninger. Under Messen kncelede Kongcn foran 
Alteret, modtog derpaa Sacramentet og viste, ved at tilgive 
sine Fjcnder, hvor langt han var forud for sin Tidsalder. 
Sin SkarlagenS Kjortcl foroerede han Prcesten, idet han bc- 
gjcerede, at denne vilde holde Sjcelcmesser for alle dem, baade 
Venner og Fjender, som maatte falde i denne Strid. Ende
lig ben'gede Kongcn ogsaa Kirken med störe Gavcr i Guld 
og Solv, og forcerede sit kostbare Belte som Mindcgave til 
en af sine trofaste Mcend ved Navn Svend, Thorgnn- 
nas Son. Jfort en Silkctroie med en SkarlagenS Kappe 
over, satte Kongen sig derpaa ned paa Altertrinct og sang 
af Davids Psalmer.

Da Oprorerne havde faaet Kundskab om, at Kong Knud 
befandt sig i St. Albani Kirke, stormede de med Naab og 
Skrig los paa samme; men en heltemodig Skare af,Kongens 
trofaste Mcend, anfort af den ikke mindre ved Tappcrhed end 
ved legemlig Skjonhed udmcerkede Prinds Benedict, holvt 
Jndgangen besät. Ved Hans Side fcrgtede Hans Broder 
Erik, og nagtet Forsvarernes Antal kun var ringe imod An- 
gribernes, formaaede disse dog lcrnge ikke at udrette Noget 
mod hine krigsvante Tappre, der havde befluttet at gaae i
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Doden for deres Konge. I Beghndelsen synteö det vel, at 
Bonderne toge i Bctomkning at angribe et saa hclligt Sted; 
men Eivind Bifra oeggede dem og gjorde selv det forste 
Hug paa Kirkedoren.

Bcretningerne om hvad der derefter tildrog fig L Kirken 
ere forsijellige. Ifolge LElnoth blev EivindBifra (eller 
som han der kaldcs Piprv) dodeligt saarct i Kirkens Jnd
gang, hvor ogsaa Hans Banemand fandt sin Dod. JmedenS 
Benedict og HanS Medkjcempere saa tappert forsvarede Kir- 
kens Jndgang, at Oprorerne ikke formaaede her at trcenge 
ind, forsogte Andre at toende Kirken, der var bygget af Trce, 
i Brand, hvilket dog mislpkkedeS, da en stcerk Negn fluktede 
Jlden. Skaren vcndte fig derfor til Kirkens ostlige Side og 
begyndte her med stör Heftighed at käste Steen og Sphd ind 
igjenncm Vinducrne; derved blev det umuligt for den lille 
Heltcflok at da-kke Kongcns Person. I Choret kom Alt i 
Forvirring, de paa Alteret staacnde Stritt, hvori, som forhen 
meldt, St. Albani og St. Osvalds Levnittger hvilede, og det 
imellem samme oprciste Kors, nedkastcdes; endelig blev Kon
gen dodclig saaret i Siden af et igjennem Vinduet indkastet 
Sppd, og opgav kort derpaa, efterat have favnet og kysset 
fin Broder Benedict, der da blodte af mange Saar, og paa- 
kaldt Frelserens Navn', sin Aand, medens man fra Vin- 
duerne sijod Pile og Sppd imod ham. Jdet han segnede 
ned ved Alteret, udbrcdte han Armene, hvorved han kom til 
at doe i en Stilling, der havde nogen Lighcd med Frelserens 
paa Korset: en Omstcendighed, der naturligviis stoerk fremhoe- 
ves i Munkeberetningcrne om Hans Martyrdod.
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I Knytlinga Saga fortcellcs derirnod Begivenhcderne vcd 
Kong Knuds Dod ganste anderledes. Her hedder det 
nemlig, at da Benedict havde trukken sig tilbage til Choret 
og der Lndtraf en Pause i Striden, kom Eivind Bifra 
frem af Mamgden og forlangte at tale mcd Kongcn, under 
Paastud af, at han var sendt af Oprorerne mcd Fredsforflag. 
Tvertimod Benedicts Naad lod Kongen Eivind komme til 
sig, som derpaa gjennemborede Knud med et Svcerd, han 
havde stjult under sin Silkckappe. Kongen saldt om og dode 
paa Stedct, imedens Eivind sprang op paa Alteret for at 
frelse sig ud igjcnncm et Vindue; men Kongens Meend styr- 
tede til og Palmar huggede Forrcederen saaledes over Ryg- 
gen, at den ovre Deel af Kroppen faldt ud af Vinduct, og 
den ncdre Deel ind i Kirken.

Ester Kongens Dod undkom dog nogle af den lille Heltc- 
flok, hvoriblandt Erik Jarl; Benedict derimod, som ei 
onstede at ovcrleve den faldne Broder, greb attcr Svoerdct 
og banede sig Bei igjennem Kirken, men blev dog endelig 
udenfor samme overmandct af Mcengdcn. Imidlertid ere 
ogsaa Beretningerne mcd Henspn til Bcnedicts Fald forstjellige. 
Saaledes forlMer Mlnoth, at han undkom til et Huus i 
Neerhcden af Kirken, hvor han dog siden blev funden og paa 
cn barbarist Maade ombragt af Oprorerne.

Foruden PrindS Benedict fandt endnu 17 andre StridS- 
moend Heltedodcn vcd dette sorgelige Optrin i St. Albani 
Kirke i Odense d» 10 Juli 1086. De Geistlige ncdgrove nu 
Ligene af begge de kongelige Brodre i Choret, og deres troe
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Moend i bemeldte Kirkes Vaabenhuus, hvor de hvilede under 
Kong Olnf Hungers Negjering indtil Aaret 1095.

Ogsaa St. Albani Kirke lcd ved denne Lcilighed meget, 
og foromtalte tvende Skriin, hvori St. Albani og St. Os- 
valds Reliqvier gjemteS, bleve odelagte, og Benene adspredte 
og sondertraadte, og man har siden den Tid intet videre 
Hort om dem i Odense; thi det Usandsyntige L Bircherods 
Mening, at disse og ikke Prinds Benedicts Levninger, stulde 
ligge i den Kiste, der senere fandtes tilligemed Kong Knuds, 
har allerede den beromte Langebck viist. For os kunne St. 
Albans Levninger ogsaa kun for saavidt have nogen Interesse, 
som de have givet Anledning til, at den stjonne St. Knuds 
Kirke grundlagdes.

II

Rong Rnuds Lanonisation og Skrinlaeggelse.

Efter Kong Knuds Mord kom Enkedronning Adele til 
Odense, for at optage sin Mandö Liig og fore det med sig 
til et Kloster i Gent; men da der — saa hed det i den Tid 
— om Nattcn saaes et stinncnde LyS over Kongens Grav i 
St. Albani Kirke, opgav hun sit Forsoet. Imidlertid ud- 
bredte sig efterhaanden Nvgter om vidunderlige Begivenheder, 
som efter Prcesterncs Fortcellinger havde tildraget sig ved 
Kongens Grav; og da tillige kort efter Danmark blev hjem- 
sogt af Ncgn, Hunger og Pest, der staffede den myrdede 
Konges Broder Oluf, som var en af Ophavsmoendene til 
Oproret og nu var bleven Konge, det sorgelige Tilnavn af



256 Kong Knud -en Heilige

„Hunger," og naturligviis af Geistligheden blev udlagt som en 
Gudsstraf for det begangne Mord, saa besluttcde man at 
optage Kongens Been og fore dem hen til den nye, af ham 
selv grundlagte, af Muur opforte Steenkirke, som da endnu 
ikke var bleven ganste foerdig. Ved saaledes at vise den 
myrdede Konge den en Martyr og Helgen tilkommcnde Wre, 
vidste Geistligheden at drage Fordeel for stg og den katholste 
Kirke af en Begivenhed, der truede med at tilintetgjore den 
hierarchiste Magt og Jndflydelse.

I Mai 1095 bleve Kong Knuds og Benedict jor- 
diste Levninger i hoitidelig Processton henforte til den nye 
Kirke og nedsatte i en muret Grav, i et kille Capel paa sam- 
meS sydlige Side. Da mange Syge bleve helbredede vedKnudS 
Grav og Hans Hellighed blev navnkundig over hele Danmark, 
saa gav saavcl denne som andre politiste Grunde Anledning 
til, at Erik Eiegod, den fjerde af Svend EstridsenS Son- 
ncr, der efter Oluf Hungers Dod (18 Aug. 1095) var ble
ven Konge, hos PaveUrban den Anden anholdt om, at denne 
vilde canonisere Knud eller optage ham blandt den katholste 
KirkeS anerkjendte Helgene og Märtyrer, hvilket ogsaa blev 
bevilliget. Jmidlertid dode denne Pave og Skrinlcrggelsen 
maatte opscettes; men den nye Pave, Paschalis den Anden, 
stadfcestcde Kong Knuds Canonisation, saa at denne nu blev 
Danmarks protomart^r eller forste nationale Helgen, der 
over hele Norden, ja ogsaa i det ovrige romerst katholste 
Europa, stod i stör Anseelse gjennem hele Middelalderen. 
Den nye Helgens Levninger bleve da optagne af den ovenfor 
omtalte Grav, hvori de havde hvilet stden 1095, og Hans
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Hunslatio eller hoitidelige Skriinloeggelse og Hensoettelse paa 
Hoialteret i St. Knuds Kirke foretoges under Biskop HubaldS 
Bcstyrelse d. 19 April 1101. Lil denne Hoitidelighed, der 
kan betragtcs som Kong Knuds Seiersfest, indfandt sig, 
ifolge Kongens Bcfaling, alle Landets Biskopper i Odense og 
desforuden en stör Mcengde baade Geiftlige og VerdSlige. 
Den kongelige Martyrs Levm'nger bleve forst under Lovsange 
baarne omkring og derester Lnd i den nye Kirke. Til Bestyr- 
kelse for de udbredte Nygter om Kong Knuds Hellighed bleve 
Benene nu underkastcde den da brugclige Jldprove; idet der 
fire Gange blev lagt JId paa dem, hvilken efter de samtidige 
Skribentcrs Bcretninger strax udflukkedeS uden at besiadige 
dem: en Beretning, der i een Henseende bekrcestes, men i en 
anden gjendrivcs ved de Brudstykker af forkullede Menneste- 
been, man i senere Tider har fundet blandt Neliqvierne, og 
som endnu ere tilstede. Derester nedlagdes Benene i et 
kostbart Skriin, som sattes op paa Alteret, hvor det formo- 
dentlig har henstaaet som Gjenstand for AndeegtigeS ALrefrpgt 
og Tilbedelse gjennem hele den katholste Tid; ogsaa Prinds 
Benedicts Been bleve ved denne Leilighed optagne og viist 
tilborlig ALre. Det for sin Tid vistnok meget proegtige Hel- 
gensiriin var prydet mcd „glimrende guult Metal, himmelblaae 
og gule ALdelstene samt forinden med Toi af Silke og Bom- 
uld, hvilke Prydelser, L det Mindste tildeels vare hidsendte af 
Kong Knuds Dronning Adele af Flandern, der nu var gift 
med Hertug Roger af Apulien og Kalabrien. Paa Kisten 
stod folgende Jndstrist:

coelo tutus summ» onm rexv 6»nutu»,

(17)
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in nurntL ksx nt^uo roooväitnr area,
Yvi pro ^ustilim kuotis ooei6us inique,
Vt Olnistum vita, sie morte fatotur in ipsn:
I'r»«iitu8 n proprio, siout Vov8 ip8e, ministi o 5
^tque peten8 polum telorum pertulit ietum,
QnnceL oeo no Irrtu8 ut Okri^ti perkorLt o^»8,
L^U8 et ante 8nornm §an§ui8 saoer e56uit arnm 
^piriti^usgue sneri8 morien8 soeiutur in »8tri8. *)

m
Reliqviernes senere Historie.

Helgenstrinet og Reliqvierne omtaleS nu ikke merc for 
nogen Tid efter Neformationens Jndforelse; da fandt man 
det den 22 Januar 1582 i et Capel paa Kirkens spdlige 
Side, nedsat i Alteret. Det var da heelt og ustadt, med 
alle stne Prpdelser og med den nps ansorte Jndstrift. Man 
fandt tillige L selve Kisten en Kobbertavle med en kort For- 
tcelling om Kongens og Hans Stridsmoends Dod. Ved denne

*) „Knud, Konge og Martyr, nu tryg i Himlen hoS den hoicste Konge, 
gjemmes her i den gyldne Kiste. Uretfardig drabt for Retfardig- 
heds Gjerninger, bekjender han Christus, som ved sit Liv, saa i sin 
Dod. Som Gud selv forraadt af sin egen Tjener og tragtende efter 
Himlen taalte han Stik og Slag af Vaaben; en Landse gjennem- 
borede Hans Side, ligesom Christi; Hans hellige Blöd udflyder foran 
det hellige Alter, og beende forenes han med de hellige Aander i 
Himlen."
Laser man i 6te Vers: peton8potum, maa det ovcrsattes: „bebende 
om en Drik," hvori maastee er at söge endnu et Trak af den Lighed 
imellem Christi og Kong Knuds Passion, der er Grundtanken i Jnd- 
striflen.
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Undersogelse var Kantsleren Niels Kaas selv tilstede og 
lod Kisten indmure i Kirkens ostlige Gavlmuur, bag Alteret. 
Da Bistop Kingo senere erholdt kongelig Tilladelse til, L An- 
ledning af en Reparation i Kirken, at ladeNeliqviernc under- 
soge, bleve Kisterne udtagne af det ved Sagnet bctegnede 
Sted i Muren, den 21 Sept.1696, under den beromte Pro
fessor Thomas BircherodS Anviisning. Man sandt da de 
samme to Kister ganste i samme Stilling, som de atter kom 
for Lyset ved den i voreDage foretagne Undersogelse. Begge 
Kisterne, berovcde deres Prydelser og uden Laag, med alle 
Benene liggende i en uordentlig Hob i den nederste Ende, 
bleve da efter Undersogelse» samme Dag atter indmurede paa 
samme Sted. Naar, og af hvem, Kisterne ere plpndrede, er 
ubekjendt. Det maa vcere steet engang imellem Aarene 1582 
og 1696. Siden Bircherods Undersogelse stode Kisterne 
urorte indtil den 24 Januar 1833, da den davoerende Kirke- 
vcrrge lod brpde Hul paa det af et almindeligt Sagn beteg- 
nede Sted i Muren, hvorved da fandtes de to af Bircherod 
bcstrevne Kister. De bleve udtagne af Nischen i Muren og 
hensatte i det valkendorfste Capel, hvor Stiftsovrigheden 2 
Dage efter lod foretage en Synsforretning over dem og de 
forefundne Been specificere af Stiftsphysicus. En ny om- 
hpggelig Undersogelse lod H. M. vor nuvoerende Konge, da 
Gouverneur i Fpcn, foranstalte d. 24 Juni 1833, hvorpaa 
Kisterne i Aaret 1834 bleve hensatte i Ebbe Munks oven
for bestrevne Begravelse. Her scer man indenfor et sort-

*) Ved Siden af Alteret er det Sted i Muren, hvor Kisterne ere fundne 

(17*)



L60 Kong KnuV -en Heilige

malet Tragittcr de to Kister anbragte paa en Forhoim'ng. 
Helgenstrinct, der, som bemerket, nu mangler alle Prydelser, 
er en fiirkantet Egekiste omtrent 2^ Älen lang og Z Al. bred. 
Den overste Deel gaaer flraa indad fra alle Sider, saa at 
hele Strittet ligner et Huus — en Form, der hyppigt fore- 
kommer ved Middelalderens Helgenstriin. Paa Forsiden secS 
Spor af en rund Metalplade, og det er kjendeligt, at det ov
rige Mctalbeflag paa denne Side, som nu er forsvundet, har 
vcd begge Sider af denne Plade varet ved Buer inddeelt i 
4 Nischer, der rimeligviis engang have indeholdt Figurer. 
Paa den runde Plade har sandsynligviis Jndskriften vceret 
anbragt. Skrinet hviler paa fire körte Fodder. Det inde- 
holder en Deel Menneflebeen, og havde ved den sivste Under
sogelse et temmelig stört af Linned og Uld vavet Tappe, rodt 
i Bunden med gronne Forziringer, hvis mecst frcmtrcedende 
Moment var en flere Gange gjentagen Ornefigur med en 
Perle L Nabct; desuden et changeantfarvet Silketoi og en 
lang smal Pude i et Bomuldstois Overtrak med lyseblaae 
Fuglefizurcr paa guul Bund. Disse Stykker, der sandsyn
ligviis henhorte til Dronning Adeles Gaver i Anledning af 
Skriintaggelsen, synes ikke at kunne opbevares paa noget mere 
passende Sted, end der, hvor de ovrige Levm'nger af Dan- 
marks markeligste Hclligdom i Middelalderen gjemmes; imid- 
lertiv ere de ved den sidste Undersogelse borttagne fra Kisten 
tilligemed en Deel af Metalbeflagetö faa Fragmenter, navnlig

1696 og 1833, nu bctegnet mcd en lille fiirkantet Steen, -vorpaa 
Bogstavet L er anbragt.
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Indfatningerne til de ALdelstene, der engang prpdede den. 
De forvares nu L det kongelige Museum for Oldsager. Hel- 
genskrirret er siden tillukket med et fastskruet Glaslaag, der 
bestyttes ved en Fletning af Staaltraad; det bedcckkeS af et 
fort KlaedeStoeppc betegnet med et X med Krone over.

Den anden Kiste, en omtrent 2 Al. 10 Tom. lang, I Al. 
bred og Al. hoi Fiirkant af Eeg, har intet skraat Tag som 
Kong Knuds Helgenstriin. Forsiden er ved 14 i selve Plan
ken udstaarne, halvophoiede snoede Colonner inddeelt i 13 
med Cirkelbuer dcrkkede Nischcr, hvoriMetalfigurcr have vceret 
anbragte. Den Midtcrste af disse har efter de endnu syn- 
lige Spor formodentlig forestillet Christus med en Glorie om 
Hovedet; altsaa have de ovrige 12 Figurer upaatvivlelig 
vceret Apostlenes. Ogsaa begge Kistens Endestykker have 
havt udstaarne Buer og Nischer. Af Bagsidens Beslag ere 
ikkun svage Spor tilbage, som Intet loere om dets Bestaffen- 
hed. Kisten er nu tillukket med et fladt Laag, hvori er an- 
bragt en lille Glasrude, og bedcekket med et fort Klcede.

I denne Kiste, der ingen Jndstrift har, ere, forudcu en 
Pude og et linnet Klcede, endeel Mennestebecn, der have til- 
hort 2 Mcend, men hvoraf de, der ikke höre til Hovedmanden 
i Kisten, aldeles passe til de i Helgenstrinet forefundne i 
Storrelse, som hoire til venstre o. s. v., saa at det neppe kau 
omtvivles, at de henhore til Benene i hiin Kiste og ere vcv 
Skjodesloshed komne over i den anden. Hvem Hovedman- 
denS Been i denne Kiste have tilhort, og hvorfra Kisten selv 
striver stg, er ikke afgjort. Den blev, som sagt, funden med 
St. Knuds Skriin ved MurenS Aabning 1696, men uden at
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man dengang bioste, eller senere har opdagct noget Spor til, 
dens Oprindelse og Historie. Den loerde Bircherod formo- 
dede da, at det bar St. Albani og St. Oswaldi Helgenskriin, 
hvorimod dog senere Försters, som Langebeck og Dr. Palu- 
dan-Müller i sin Afhandling om disse Neliqvier, i Nordist 
Tidsstrist for Oldkpndighed, hvoraf denne Bestrivelse tildeels 
er tagen, have reist betpdelige Tvivl, og sogt at gjore det 
sandsynligt, at den gjemmer Levningerne af Kong Knuds Bro- 
der Benedict, der omkom i Kämpen med Oprorerne, og om 
hvem det, som ovenfor anfort, beretteS, at Hans Levninger 
bleve optagne, og med wegen LEre bisatte tilligemed Kon> 
gens. Denne Uvishcd er ogsaa udtalt i Jndstristen paa den 
Marmortavle, der er anbragt paa Kirkens ostlige Muur, ober 
Kisterne, som lyder saaledes:

„kexis LLnoti Oanut! 
soatois^ue veneäiot! 
vel, ut all! malunt, 

^aneti albani 8op!nia 
muiu templ! a6 oiientem 

^uxta altare antekso 
recondita.

Da disse Skriin i Aaret 1834 bleve henflyttede i denne 
Begravelse, blev ogsaa heri et af H. M. Kongen, Stiftets

St. Knud KongeS og hanö Brodcr BencdictS eller, som Andre 
antage, St. Albani Skriin, forhen indsatte i Kirkcnö ostlige Muur, 
ved Siden af Alteret.



263og Hans Neliqvier.

davcrrende hole Gouverneur, stjoenket Malen afPoulsen 
ophaengt paa Kirkens nordlige Muur, som stal forestille Kong 
Knud den Hclliges Drab L St. Albani Kirke; men Kunst- 
neren vilde vist bedre have lost sin Opgave, dersom han 
havde udfort dctte Arbeide efter en af de historiste Berctnin- 
ger, man har om dette Mord.

———
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Ottende Afdeling.

De aabne Begravelseskjel-ere under 
Choret.

Forste Afsnit.
Den störe ostlige Kjelder.

1.

a vi nu, i det vi forlade Ebbe Munks Begravelse, 
befinde os lige for Nedgangen til den störe aabne Kjelder 
under Choret og Alteret, hvor mange moerkelige Personers 
jordiste Levninger hvile, saa ville vi, forend vi see os videre 
om i Kirken, stige ned og asloegge et Besog i de DodeS Bo- 
liger. Vende vi os, efter at vcere komne ned i Kjelderen, 
til Venstre, komme vi ind i Kirkens störe Begravelse, som 
stroekker sig längs med den ostlige Muur og har Vinduer ud 
til Kirkehaven. Imod Norden stoder den til Podebusches og 
imod Sonden til den glorupske Begravelse, er 6 Al. 1 Qv. 
lang (Loengden regnes overalt ved Begravelserne fra Osten 
til Besten) og 16 Al. 3 Qv. bred. For Kirkens störe Repa
ration 1753 var denne Kjelder ganske opfyldt med tildeels
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meget forfaldne Liigkister, af hvilke, som ovenfor (Side 244) 
anfort, sex og fyrgetyve dengang henforteS til de lukkede Kjel- 
dere under Chorets Balustrade. Det maa beklages, at der 
saavel ved denne Leilighed, som da i Aarene 1796, 97, 98 
og 99 saamange af Kirkens aabne Begravelser bleve fyldte 
med Jord, ingen Afskrist toges af de paa Kisterne forefundne 
Jndstrifter.

For noervoerende Tid findes i denne Begravelse 26 störe 
og smaa Liigkister, hvoraf nogle ere forsynede med Jnd- 
flrifter, som vi nu ville anfore.

2.

„Herudi hviler Veladle og Velbyrdige Carl Musaus, Aseä. voet. 
Kongl. Maj. Cancellie-Raad, Land-Physic- og Provincial-Medicus udi 
Fyen eg Langeland, som er fed udi Ungarn d. 4 Sept. 1690, dod i 
Odense 1753 d. 17 Nov-r., en Fader af 6 Senner og 3Dottte. Em
manuel — Gud med os — var Ham stedse i Munde, fled ham og 
ideligen i Pennen. Gud var med Ham ved Ledsagning af et fremmed 
Land ind i dette. Gud var med Ham her i Landet ved Held og L-kke 
i Hans Forretning, ved ALre og Andest af de Fornemste, vcd Velsignelse 
og Gavn af de timelige gode Ting. Gud var med ham i Doden, da 
Hand ved en sod og sagte Dod indhentede Ham til sig i sin Himmel."

3.

„Her hviler Legemet af den hoS Gud salige Christian Drbech, 
fodt 18 Mai 1707. Blev residerende Capellan her til St. Knuds 
Kirke 1751. Kom i TEgtestab med Gjertrud K. Dreyer d. 27 
Sept. 1752. Efterlod hende med 2 Sonner, da han dode 14 Juli 
1767. Rom. 8 Kap. 13 D. den narvcerende TidS Lidelser ere ikke den 
Herlighed vcrrd, som stal aabenbareS for oS."
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4.
„En SelvtankerS Flugt til Evigheden er ubetydeligt Tab for Jorden, 

en ubestrivelig Fordeel for Skalen i UdodelighedS Land, indprentes med 
sorgelige Trat til en Erindring, et varigt ZCreminde for den i Live* 

H-iarvardige og Heilarde Hr. Nicolai Nanncstad, Doctor og 
Lector Theol., Professor I^inxvsv kebrrrre ved Gymnasio, Residerende 
Capellan ved St. KnndS Kirke i Odense, som traadte op paa denne 
Werdens Skueplads d. 13 Oct. 1730 i Nordens Provstie i TrondhjemS 
Stift af en drabelig Herkomst ved Faderen Hr. Lauritz Nannestad, 
Oberstlieutenant, og Moderen Fru Elisabeth Engelhard!. Efter 
nogle almindelige Trin paa Livetö Bane reiste han udenlands paa HanS 
FarbroderS sal. Bistop NannestadS Bekostning, hjemhentede gruu- 
dige Jndsigter, blev Provst ved Communitetet, Sogncprast for Herlufs- 
holm, forsodede et eensomt LivS Nbehagelighcder ved ALgtestab mcv 
HanS forladte dybtsorgende Frue Mette Elisabeth Delgast, Moder 
til 9 faderlose Born, standsede i sit arefulde Lob for at blinke som et 
Stjernestud, men qvage som en Sol ved goddadig Jndflpdelse til stadig 
Nptte for sin VirkekredS, for Gpmnasiet som en grundkg Professor, for 
Kirken som en fiinttankende Larer, for sin Familie som en om, folende 
Fader, dalede pludselig til Formorkelse for alt dette d. 14 Apr. 1762. 
Kun vor Sjal kan oine HanS Flugt; vort Liv efterligne HanS Dvd, 
vor Dod stjanke oS HanS Lod med Jesu Forloste i en salig Udodelighed."

5.
„Hernedcn hviler Hoiadle og Delbaarne Frue Magdalena Mar- 

gretha Mvlius. Hun saae JordenS LpS i Kjobenhavn d. 17dc 
Marti (AarStallet mangler). Faderen Hr. Claus Holman, levede 
i ALgteforening med Hr. Peter BenzonMyliuS, Kongl. Maj. 
virkelige Justits-Raad, Assessor i Hoieste-Ret, LandSdommcr i Sjoel- 
land og Moen, der alt d. 18 Marti 1745 indgik til Hvile, ved ham vel- 
signet med 7 Born, deraf de 3 i Live, som med ALrefrygts og Kjar- 
lighedS Taarer bcdugge den bedste ModerS dprcbare Muld, to Froken 
Dottre, Sophia Hedevig og Charlotte Amalia Mvlius, og 
en Son, Hr. Johan Jacob MvliuS, Kongl. Maj. Cancellie-Raad 
og HcrredS-Foget, bekom i hcndeS Enkescrde Stab i HarboeS Enke-Fruc-
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Kloster, forsogt ved Lidelser, isar sidste AarS smertelige Leie, blev hun 
d. 2 Juni 1778 optagen af LyseneS Fader til LyseneS Bolig, styrket 
ved Tro og Haab for at stinne blandt Himmelstc LyS."

Begge ovenanforte Dottre og en Sonnedatter hvile ogsaa 
i denne Begravelse. Paa den crldste Datters Kiste loeses:

„D. 29 Jan. 1800 henvandrede fra VerdenS kummerlige Tid til Aan- 
denS Salighed Sophia Hedevig de MyliuS, fodt den 6 Dec-r. 
1724. HendeS Foraldre, som lange forud i Herren hensovede, vare 
Hr. Peter Benzon de MyliuS, Kongl. Maj. virkelige Justitsraad, 
Assessor i H-iesteret, samt Landsdommer over Sjalland og Moen, og 
Magdalena MargrethaHolman. Denne Salige, hvis jordiste 
Levninger herudi bevareS og hvis Afsavn herudi Livet heilig beklageS af 
Nenner som af Slagt, der kjendte hendeS GudSfrygt og sjeldne Dyder, 
hvoriblandt Trofasthed imod Alle, standhaftigt Mod i Lidelser, Tilfreds- 
hcd med ForspnetS Deie, efterlader sig ved saadan haft Dandring i Livet 
den efter Doden uviSnelige Laurbär-Krands, at have dedt den Retfar- 
digcS Dod."

Den anden Datters Liigkiste har folgende Jndstrift:
„Herunder hviler Froken Charlotte Amalia de MyliuS, GudS- 

frygtS og DydS Exempel. HendeS forhen i Herren hensovede Foraldre 
vare, Hr. Peter Benzon de MyliuS, JustitS-Raad, Assessor i 
Hoieste-Rct samt Landsdommer over Sialland og Meen, og Magda
lena Margaretha Hol man, fodt d. 2 Marti 1726, dod d. 8 
Jan. 1800. Foruden dybt sorgende Slagt, de Fremmede og, der kjendte 
denne Saliges Dard, beklage HendeS Tab som trofast Ven, hvis arefulde 
Minde i Eftertid kräftigere vedvare, end Marmorets Vidnesbyrd."

Jndstriften paa Sonnedatterens Kiste lyder:
„Jordiste Levninger gjemmer dette Hvilestad af Himmelcns Andling, 

Sophia Magdalena MyliuS, fodt i Odense den 17 Sept. 1777, 
hvis opblomstrende aldertidlige Dod d. 12 Juni 1784 beklageS af Fa
deren Cancellie-Raad Johan Jacob MyliuS, Moderen Frue Ul- 
ricka Catharina MyliuS, fod Rasch, og efterlevende 4 Brodre."
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6.
„Herunder gjemme- til ared Opstandelse den forkrankelige Deel af 

Veladle og Delvise Hr. Folkmar Holm, som blev fed paa Astee 
under Fyen- Stift d. 12 Novbr. 1709. Ved vindstibelig Brug afTiden 
ned 'enstelig Dclstand forst som Naadmand og Apotheker i Frcdericia, 
siden efter som Apotheker i Odense, indlod sig tvende Gange i TEgtestab. 
Forste Gang d. 5 Juni 1740 med Anna Magdalena WinSlef. 
Anden Gang d. 10 Mai 1753 med Anna Dorothea Jversen, 
som Han efter Fordud af 15 DageS Sygdom efterlod i sergelig Enke- 
stand tilligemed 2 Senner, der beklage en elstet Fader- Bortgang ved 
D-dSfaldet d. 2 Jan. 1783, da Han omstiftede Tiden- byrdefulde Uro 
med en evig Fred."

7.
„Herunder hviler, fordum i Live, nu hoS Gud salige Christophcr 

Schon, hoifornemme Borger og forhen Viinhandler udi Odense. Han 
var fed d. 12 Juli 1719 og dode d. 26 Aug. 1785 i sit AlderS 66 
Aar og 1 Maaned. Jndtraadte i sit forste TEgtestab med Jomfru Anna 
Petersen i Aarct 1749, i hvilket TEgtestab Gud velsignede dem med 
4 Born, 3 Senner og 1 Datter, som alle ere hensvvede udi Herren. 
Anden Gang gift med Jomfru Anna Sybille Larsen udi Aaret 
1757, som efterlever og sorgelig beNager SkilSmiSsen af en dydig og 
god Mand.

Jerden stjuler disse Beene, 
Sialen er hoö Gud i TEre, 
Som har sagt sig ham at tieue 
Ndi Hellighed og Troe."

8.
„Hcrudi er henlagt dm i Livet veladle og dydziirede Madame Sophia 

Anna Hcdevig BartelS, Hr. Tolder Andrea- Henrich JeS- 
senS Hustru, fodt Ao. 1698, levet sammen i TEgtestab 55 Aar og af 
8 Bern cfterladt en eneste Datter Maria Henriette JeSsen, dode 

d. 11 Oct. Ao. 1787."
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9.
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„Her hviler Ursula Christiane Linde, fod. d. 9 Zuli 1721 af 
Faderen Arved Christian Linde og Moderen Ursula Barbara 
EverS, gift forste Gang med Frederik Wodroff, udi hvilkct ALg- 
testab hun blev Moder til 3 Bern, hvoraf de tvende tidligen indgik i 
Evigheden; anden Gang med Frederik FabritiuS, der som den 
Forste levede med hende i 32 Aar, dod den 4 Zuli 1789. HendeS 
eneste efterladte Datter, Ursula Elisabeth Wodroff tilligemed 
sin Mand Lorenz Ancher og dereS 3 Born begrabe alle den kiar- 
ligste Moder- og MormoderS Tab, og onste at kunne are hende- Minde 
ved at efterligne hende- Exempel, thi GudSfrpgt formet med Vardighed 
og Takkelighed gjorde hende agtet og elfter baade af Hoie og Lave."

10.

„Her hviler Stovet af fordum H-iadle og Delbaarne Frue Bispinde 
Margrete Hedevig Bloch, fodZebenS, allernaadigst octroperede 
Arve - Pagterinde til Sophien-Koog ved Ditmarsten, fod i Melders i 
Spderditmarsten d. 29 Oct. 1740, Faderen, allernaadigst octroperet Arve- 
Pagter til fornavnte Sophienkoog, samt Kongl. CancellieasseSsor Hr. 
RiclaS Hebens, dod i Aaret 1753. Moderen Fru Charlotte 
Amalia Jebens, fod Johansen, lever endnu i det 80de Aar. 
Gift den 12 Zuli 1763 med Hr. Tonne Bloch, da Sogneprast for 
Kjobstaden Middelfart og Annex Kauslunde i Fpen, flyttcde med ham

a. til Middelfart, hvor hun frpdede ham i 12 Aar og fodte ham 4 
Bern, 2 Senner og 2 Dottre, hvoraf begge Senner og den pngste 
Datter leve,
1». til Ribe, hvor han var blcven Bistop, og gladede ham i 11 Aar 
atter med 4 Bern, 2 Senner og 2 Dottre, hvoraf begge Dottre og 
den yngste Son leve, ligesom og udstprede den aldste Datter til den 
Kongl. banste Resident og Consul i Lübeck Hr. v. ZeSsen og saae 
af hende to siden bortdode Dattersonner og en endnu levenbe Datter- 
datter
o. til Odense, hvorhen han som Bistop var forflpttet, og var samme- 
stebS HanS Trost inbtil TorSdagen i Paasteugen h. 12 Apr. 1792 
Kl. 6^ Aften, da en sammenviklet Rosen-Sliim og Gigtfeber efter
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vor GudS naadige Delbehag rev hende dort af Hans Arme. Hun 
var allevegne, hvor hun kom, almindeligen yndct og elsict af Hoie og 
Lave, men hvad hun var for sit Huus! for HendeS Mand! og for 
Hendes Bern! vil secnt foles og lange savnes."

Paa hendes Mands Kiste staaer:
„Her gjemmeS Stovet af Dr. Tkeok. Tonne Bloch, fod d. 7 

Jan. 1733, dod 6 Sept. 1803. 1758 blev han Feldtprast, 1763 Sog- 
neprast i Middelfart; fra 1775 var han Bisiop, forst 11 Aar i Ribe, 
og siden 17H Aar i Fyen og Lolland, tvende Gange gift og Fader til 
8 Born, hvoraf han igjen havde 16 Borneborn. *)

„Reen var Hans Sjal 
Og redelig al Hans Bändel, 
Grundig og selvtankt Hans Lardom, 
Skarpsindig Hans Gransicn. 
Stark var han i Modgang 
Nrokkelig til Forspnet HanS Tillid. 
Strang mvd sig selv, 
Men mild i sin Dom over Andre. 
Tro i sit Kalb, 
Utrattelig og punktlig, noiagtig, 
Blid i sin huuSlige KredS, 
Tarvelig, goddadig og adel!"

*) En Son af ham er Professor S. N. I. Bloch, Rcctor i Noes- 
kilde; Dottre: Proffessorinde Suhr i Vordingborg, Fru Berg paa 
Skjoldemose o. fl.
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Andet Afsnit.

De mindre Begravelseskjeldere.

1.

vi tilbage L den forrcste Kjcldcr, da see vi derfra 
Jndgangen til tre Begravelser: MargretheSkovgaards, 
Stiftsstrivcr NaSmus Andersens og Agent Johan 
Christopher von Westens. Den Forste af disse, bedcek- 
ket mcd Buehvcelving, er ligefor Nedgangen, bekostet over 
Jomfru Margrethe Skovgaard til Sanderumgaard, 
hvis Epitaphium, som forhen meldt, er opsat i Choret paa 
Pillen lige oven over Bcgravelsen. I gamle Dage laeste 
man her paa en Steen: „Dette BegravelseSsted har Kantzler 
Christen FriiS 1601 paa Kirkens Vegne forundt Jomfru 
Margr. Skovgaard" Den gaaer ligeledeö ind under 
Choret, er 4 Al. lang, 4 Al. 3 Tom. bred og ud til Gan
gen forsynet med en Jern-Gitterdor med Laas. Denne Be
gravelse er senere kjobt fra Kirken af Fru Oldenborg, 
som hviler her tilligemed hendes tvende sidste Moend og deres 
Born, og i den findes for Oieblikket 7 med Lceder betrukne 
Liigkister, af hvilke 6 ere forsyncde med Jndstrist. Paa den 
störe Kiste, som staaer loengst over imod den sydlige Muur, 
loeses:

«Herudi hviler den i Live fordum Deloedle og Delbyrdige Hr. Regi- 
mentS-Qvarteermester Jacob Gotfred Oldenborg, hvis Jndgang
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til bette Liv har varet d. 5 Apr. 1706 af velfornemme Foraldre, den 
adle og velbaarne Hr. Apotheker i Npborg Clauö Oldenborg 
med sin klare Hustru Catharine Becker, hvis Fremgang i Livet har 
varet fra Dpd til Dyd i en reen Samvittighed, fra Naade til Naade 
hoS Gud, fra Indest til Andest og ALre hoS Menncstene, fra Fromhed 
til Fromhed i et kiarligt TEgtestab, som steede d. 3 Apr. 1748 med 
sal. Hr. NielS SasseS Enke i Odense, dydadle Madame Abel 
Catharine Westen, hvilket ALgtestab var frugtbar paa en Son og 
tvende Dottre, hvoraf Sonnen alene overlevede sin Fader og varede ind- 
til HanS Udgang af dette Liv til Salighed, steede d. 4 Juni 1755 i 
HanS AlderS 50 Aar til HanS efterladte FrueS og PaarorendeS storste 
Sorg."

Paa Kisten ved Siden af staaer:
„Laser! dersom du kjender noget til den stille Dyd, agter den- 

Skjonhed og over den selv, da viid, at dette i Sandhed fandteS Ho
den kjare Slumrende, den i Livet Heiadle og Velbaarne nu salige Fru 
Abel Catharine von Westen, som d. 16 Apr. 1715 begpndte 
sit LivS Bane, den hun d. 19 Decbr. 1784 fuldendte som GudS, Dp- 
denS og MennestetS Den, hun nod LivetS Goder, men provede ogsaa 
LivetS Sorgn ved Labet af 3 Mand, sal. Hr. Niels SasS, *) 
Kapellan til St. Knuds Kirke, sal. Hr. Gotfred Oldenborg, Re- 
gimentS-Ovartcermester, sal. Hr. JosiaS Autsen, General-Auditeur 
og Regiments - Ovartenmester. Hun var Moder til 5 Born, Frugter 
af de tvende forste ALgtestaber hvoraf en Son alene overlever, Deladle 
og Delbvrdige Hr. Lieutenant Jacob SasS,- som nu maa fole Sav- 
net af en blegnet Moder, den HanS Die ei kan see eller nok begrabe, 
var Mormoder til 18 Born ved sit forste TEgtestabS forste Datter, den 
i Livet retstafne og i Doden hensovede Aammcrraadinde sal. Fru Eli-

*) HanS Liigkiste fandteS 1750 i den ovenfor omtalte störe aabne Be- 
gravelse under Alteret; dersom den var forspnet med Jndstrift, saa 
findes den nu ikke der, men er da vist iblandt de Liigkister, der, som 
meldt, bleve henflpttede til Degravelserne under LhoretS Brystvark.
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sabethSvitzer, som ved at -ringe sit 17 og 18 Barn Livet blev 
en Martyr for sit Modrene-Kalb 1781 paa Bodstrup, et hjertesvicnde 
Tab for en om Mand og 10 efterladte Born."

Den störe Kiste noermest ved Jern-Gitterdsren har fol
gende Opstrift:

„Her gjemmeS den jordisie Deel af fordum Hoioeble og Velbyrdige 
Hr. ZosiaS Autsen, General - Auditeur og Regiments-Qvarteerme- 
ster ved det fpensie Regiment Rpttere, efler et christeligt Levnet her i 
Derben i 58 og 21 Aars TEgtesiab med den efterlevende Hoicedle og 
Delbprdige Frue Abel Catharina v. Westen, uden Livs Arvin- 
ger, vendte Sialen tilbage til Gud, som gav den, d. 10 Sept. 1778."

Af de smaa Liigkister, som gjemme Stovet af nogle af 
denne Families Born, ere tre forsynede med Jndstrift; paa 
een af disse staaer:

„Her gjemmes til videre de jordisie Levninger af det nu hoS Gud 
saligeBarn Wilhelmine Christiane Oldenborg, som ved Fod- 
selen kom ind i Verben den 14 Zuli 1752 og ved Doden blev indtaget 
i Himmelen d. 14 Februar 1754."

Paa en anden staaer:
»Herunder hviler de jordisie Levninger af det nu hoS Gud salige 

Barn Catharina Margaretha Oldenborg, som blev fodt d. 
28 Aug. 1750 og dode d. 12 Sept. 1754."

Een har folgende Opsin'ft:
»Und» denne Lange gjemmer det Dodelige af det i Line »elbyrdige, 

NU salige Barn, Niels Claudius Oldenborg, som kom til 
Derben d. 13 Zuli 1751, forlod Derben igjen d. 12 Juni 1755."

(18)
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Foruden foranforte Liigkister findes endnu i denne Be
gravelse en lille Beenkiste.

2.
Vcd Siden af den foregaaende er StiftSstriver NaSmuS 

Andersens Begravelse, hvis Epitaphium, som mcldt, findes 
paa den overste af ChoretS Piller; den er bedwkkct med 
KrpdShvcelving, 3^ At. lang og 2.^ Al. bred. I denne Be- 
gravelse findes for nocrvcercnde Tid 4 mcd Jern beflagne 
Egekister og 1 Beenkiste. Paa den overste af de to forreste Kister 
staaer AarStallet 1720 (med Tal afJern); paa den nederste: 
li. 8. 1675 (disse Bogstaver og Tal ere ligeledes af 
Jern). Paa den overste af de to bageste Kister staaer: tk. 
8. 8. v. 17 - - 5. (ligelcdeö af Jern).

3.
Herncest kommer Agent Johan Christopher von 

Westens Begravelse af samme Bestaffenhed, som den fore
gaaende, 4 Al. 4 Tom. lang, 3 Al. 16 Tom. bred. I den 
ere 4 störe og 3 smaa Liigkister samt 1 Beenkiste. Paa 
den overste Kiste paa hoire Side lceses:

„Herudi hviler Stovet af Peter von Westen, fodt den 20 Martii 
1733 og dod d. 18 Juni 1789. Det videre hcrom findes i WormS 
Lexikon og Provst N §e r a a s Kirke - Historie om Odense Gymnasi Pro- 
sessorer."

Paa Kisten underneden staaer blot 1727; den nederste 
Kiste vcd venstre Side er derimod forsynct mcd folgende 
Jndstrist:

„Herudi hviler Elisabeth Becker til Fraugdegaard, som forst
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havde til TEgte sal. Apotheker v. Westen her i Odense, og siden 
Kommerceraad og forrige Borgermester her ibid. Christian Ulrich 
Bles til Fraugdegaard, fodt her i Odense Aar 1679 d. 8 Decbr. og 
dode paa Fraugdegaard 1749 d. 6 Novbr., hvorfra hendes Liig blev 
bragt ud i denne hendeS Fadrenebegravelse."

4.

I Gangen, som forer forbi de sidst bestrevne Begravelser, 
staaer en simpel Kasse, hvori gjemmes Levningcrne af en 
Dame med tvende Katte. Da man, ved at rpdde op i en 
af Hvcelvingerne, i Slutningen af forrige Aarhundrede, fandt 
disse Levninger i en aldeles sammenfalden Kiste, sad endnu, 
efter omtrent 100 Aars Forlob, Haarene paa Kattene, men 
faldt af, da de kom i Lüften. De bleve da nedlagte i ovcn- 
meldte Kasse, der forhen var hensat i det valkendorfsie Capel. 
Hvem denne Dame har vceret, derom ere Mcningerne dcelte. 
I MorstabsloeSning for Almuen af Rast, 1 S. 62, hedder 
det herom: „Naar Almuen paa St. Knuds Markedsdag, 
„blandt denne Dags mangfoldige Glcedcr, med sine Born 
„kommer ind i St. Knuds Kirke, for at sce denne majestcetiske 
„KirkeS mange crrvcerdige Minder, saa forcvises der blandt 
„Andet en lang Fjcellekasse, hvori der ligger 2 hcntorrede 
„Katte. Dermed forholder det sig saaledes. Der var cngang 
„en Bispinde Muus, som L levende Live gjorde utrolig nic
ket af Katte, og da hun stulde doe, gjorde hun derfor den 
„Begjering, at to af hendes kjcrreste Katte maatte folge med 
„i hendes Kiste. Og saasom disse til den Ende omhyggeligcn 
„bleve balsamcrcde, ere de endnu tcmmclig velbeholdne."

(18«)
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Andre foregive, at det er Lebninger af en Froken von 
Westen. I nogle os af Hr.Etatsraad Wedel-Simon- 
sen meddeelte Oplpsninger om St. Knuds Kirke hedder det 
herom: „1688 dode Karen Stephansdatter Nahm 
„(uden Tvivl en Datter af den 1658 afdode Loege) og er 
„senere fra den Westenste Begravelse henflyttet til den Val- 
„kendorphste tilligemed sine tvende Katte, dem hun elstede saa 
„hoit, at hun Lefoel at skhde dem efter hendes Dod og ned- 
„lcegge dem hos hende i Kisten.
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Niende Afdelrng.

Den nordlige Sidegang og -et 
Valkendorfsike Begravelseseapel.

Forste Affnit.

Den nordlige Sidegang

1.

Forste, som moder vort Blik, naar vi, efterat have 
fuldendt vor underjordiste Vandring, igjen stige op i Kirkens 
nordlige Sidegang, er et paa den nordre Kirkemuur anbragt 
Monument af Steen over Dr. Bistop Hans Michelsen, 
der har megen Lighed med det i Ebbe Munks Begravelse 
bestrevne. Overst paa dette Monument staaer:

n8ur§l1e, cnnunt prresto e8t in limine ^näex. *)

Paa den midterste Tavle er anbragt et Crucifix, og paa 
begge Sider Heras sees to Figurer af Alabast, kmrlende og

*) Staaer op, Basunen lpder, Dommen er for Deren!
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med foldede Hcrnder, hvilke skulle forestille Biskop Hans 
Michelsen og Hustru Catharina Hcnrichödatter. 
Ovenover leeseö:

„Di'UL tu», Olniste, tulit nobis solntia vitrv
Noriendre vieit moitis et neuleum
I^sxui d«e luöioii vibr»nt!» fulmin» tvIUt 
Lt tanäew in ooelis summn snlutis ei-it." *)

Nederst paa Monumentet staaer:
v. 0. 8.

^ternrv memoriro no meiitis vn.
Di'. ^ollnunis iNio^nelis vioeeesis k'ionensis 
per» ^nnos XXXIV. Lpiscopi relixiosissimi 
I»oo monumentum uxor et libepi moestissim! 
posuerunt ^no M. L). 6. I,. IV."

Dr. Hans Michelsen var den 5te Bistop L Fyen efter 
Reformationen, fodt i Odense 1578 og dod 1651. Han var 
forst Rcctor ved Odense Skole, derester Sogneproest i AösenS, 
hvorfra han blev kaldet til SlotSprceft i Kjobenhavn og der
ester Bistop. Hans Kone var Catharina Henrichs- 
datter, som var fodt i Hamborg 1582. Han efterlod sine 
3 Sonner 30,000 Ndl. og meget forarbeivct Solv. Hans

*) Tit KorS, Christus, bragde oS Trcst i Livet og -ctog Dodcn sin 
Draad; det frier oS fra DommcdagenS straffende Lyn og er Grund- 
volden for vor Salighed i Himmele».

Z den almoegtige Guds Navn.
Til evig Erindring om den hoitfortjente Dr. HanS Michelsen, i 
34 Aar en samvittighedsfuld Bistop over FyenS Stift. HanS sor
gende Hustru og Born satte ham dette Minde, Aar 1654.
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noestaldste Son, Michel Hansen, Prcest i Norrebroby og 
Provst i Salling Herred, oegtcde en Datter af Claus 
Mule til Nislefgaard, og Hans Born toge Moderens Stam- 
mcnavn; fra dem ere de senere Muler af denne Familie, da 
Mandslinien er uddod.

Nedenfor dette Monument sees i Gulvet, over den dertil 
hörende Begravelse, som 1795 blev fyldt med Jord, en Liig- 
stccn, hvorpaa der i to ovale Fordybninger er udhuggct to 
Portraiter i Basrelief, af hvilke det cne er omgivet af fol
gende Ord:

Omkring det andet Portrait staaer:
„Herren er min Trost 
En Hjcrlper i stör Nod.^

Midt imellem disse Portraiter er udhuggct en Blomst 
med folgende Ovcrskrift:

„iustai Norid Uoino.

Nundt omkring ved Stenens Rand lsseö:
„Firste xiuäum pnopei»un8 8»cii per limin» templi 
Sciipta^ve coinis cor6v i'trconöe tuo.
Noo kkxo texitun p>»oceUsn8 Nie ^o!»anoes

Paa Danst: „Dv big selv til Gudfrygtighed." 1 Tim. 4, 7.
**) Mennestet er som en Blomst.
***) Stands dine Fjed, Du som iler gjennem Helligdommen, og overvci i 

dit Hjerte hvad Du her seer strevet. Under denne Steen gjemmes 
den udmcrrkede Mand HanS (Mikkelsen) et Li-S for sit Fadrc-
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8pienäi6L lax putrioe, kieriäuin^vo öeeus.
Lt probitate valens morum Ontlinrinn mniito
Hoe iaeot in tumulo eonsoeiats, Lc suo.
^um ItNäovicus n6est^ meäio ^vem in Üore ^'uventro 
pLi enrum subito sustulit ntra mnnus.
Obristinam infuntem oernis gvoqve contumulatam

- Xesoius Lc ^vosnam tempors, piimL änbunt.
Hino sortem tu äikce tunm, te fat» manebunto 
Ocius Nrvo enäein sz) äoetv vintor nbi.^

Paa Stcnen er folgende Jndstrift:
v. O. As. 8. *)

^8ub boo murmone est leeonältus 
Doetor ^obaune« Asio Kaolins

-iuili Hieoloxorum nostii 8oouli 8eoun6us qvi natus keio 
Ottouiro Xn. AsvLtXXHX 8elwl«r uibis patiirv per qvinqven- 
nium Ueotorem e§it, inäe kasto? koropositus ^snensis, mox 
arcis Hafniensis Al^sta öc Opseeko Ltiuxvw in ^oaäem'iL piofos- 
sop, s'imul bino eoncionstor^ulse, tanöemqve vioeoesis k'ionensis 
Lpisoopus per nnnos XXXIV ck ineoses VIII. Ob sinxulkrros

neland, en Prydelse for Didenska-erne. Dernast hviler i denne Grav 
den fromme Catharina ved sin MandS Side. Ligeledes er her 
begravet dcreS Son Ludvig, som Doden pludselig bortrev i HanS 
feircste Manddom, og Datter Christina, der dode som Barn. Du, 
som ei vecd hvem den ncrste Time stal kalde, laS Du her bin Lod, 
samme Skjebne venter Dig snart. Farvel, kündige Laser!

*) I den almagtige Guds Navn!
Under denne Steen hviler Dr. Hans Michelsen, Een af vor 
TidS Ypperste Theologer, som blev fodt her i Odense 1578, var i 
fem Aar Rector ved sin Fodebyes Skole, derpaa Prast og Provst i 
ASsens, siden Slotsprast i Kjobenhavn, Professor i det graste Sprog 
ved Universitctet og Hofpradikant, endelig Bistop i FvenS Stift i 34 
Aar og 8 Maaneder. Dcd sjeldne Dpder, ved Lardom, Tro, Klog-
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«ioetrinm, Söei, prnäevtiw K Knmavita,ti8 Iaucke8 nomen 8ibi !n- 
ter mortale8 nunqvaw perlturum eomparLvlt vir pane!8 eom- 
pLran6u8, veo öc Kominibu8 mqve cnrus, 8eaio tanäem eonfec- 
tu8 vlt« Lc molo8tiarum 8Ltni« inter VII <8? VIII Xrel. ^pr!I. 
noeiu placläe övrmienäo be»t!88ime obliormivit ^ano VIVLI^I. 
Ii!e cum vixis8et nnn. loXXHI men8v8 II äie8 XXIV.

vieo non 
k!evt!88imn Le konorn^niiv» vlrtron» 

Ontkarlnn Senrioi k'.
Ov» Hamdurxi nats, ^o. MVXXOIl eum eon^o§e äule!38lmo 
!ntexpo8 XXXIV anno8 torum 8ervav!t cLstl58lmum ^vatuor li- 
bei'l8 ex nlto deata, triliUS mn8euli8 <8^ un» koemella. kv8t di3- 
ee88vm nutem vir! v!äo» wtatem exit reü^vam nniÜ8-----------  
6oneo ImmLNlL exempts, rebu3 vitam !n§re88L e8t Leatam ^nno 
>11)01^ - - - die - - - wensis - - - retat - - - 

vt et 
k'Niu8 eorum 6lIIoti88lmus

VI. L«n6ov!on8 ^oknnv!8
Oonpeetor Kclioltv Ottonianro per integrnm äeeeuniuin ä!§n!88.

stab og Humanitet blev et udedeligt Navn vundet af denne for Gud 
og Mennefler lige dvrebare Mand, mcd hvem Faa kunne sammenlig- 
nes. Trat af Alder og mat af LivetS Moie hensov han fodt og sa- 
ligt Ratten mellem den 24 og 25 MartS 1651, efter at have levet 
73 Aar, 2 Maanedcr og 24 Dage.

Zligemaade hviler her den fromme og haderlige Qvinde Catha
rina Henri chsdatt er, der var fodt i Hamborg 1582 og levede 
med sin elsiede HuSbvnd hele 34 Aar i et trofast TEgtestab, lykkelig 
vcd fire Bcrn, tre Senner og een Datter. Efter sin Mands Dod 
levede hun sin ovrige Tid i Enkestand i . . . Aar, indtil hun forlod 
det Jordifle og indgik til det salige Liv, Aar . . . Dage . . - 
Maaned i en Alder af . . .

Zligemaade 
deres clstede Sen Mag. Ludvig Hansen, en vardig Conrector 
ved Odense Skole i et heelt Aartiende, der under Bonner og Suk
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qvi nnimam ciestoii, r» qvo ireeepepLt, inten pnoees öc suspiii» 
»e66iäit anno lepnrntrv snlutis ^IVOL.H 6ie Aov. VII rvt. 
XXXIV.

Lt
b'iliL 6ulei88im^

01» Ii 8 tins, okLvnro ».
Ovam inknntem vix nnnum eum trimostri natam ex mortali ilo- 
mioilio a<1 se6em in eoelis «tennam tnLNstuiit knpnvmL 8Lj,ienti«L 
^nno üivcxxvn.

2.

Ved Siven af det siost bcstrcvne Monument, ligeover 
Trappeopgangen til Pulpiturcrne, se.'S L Muren Lndsat cu 
Mindestem over Borgermestcr Jens Christensen Schou- 
boe og Hustru Margrethe West, som er fort hcrhen fra 
Kirkens brede Hovcdgang, hvor denne Familie, som forhen 
anfort, ogsaa har en Begravelse under de lange Frumtim- 
rnerstole. Paa denne Mindestem staaer:

„Herncden hviler sal. Zens Christensen Schouboe, som dode 
everst Bvrgermester her i Otthense Anno 1719 d. 18 Novbr. Udi Hs. 
Magistratö-Betienings 40 og Hans Alders 74 Aar, tilligemed Hans liare 
Hustrue Margaretha West, som dode An. 1728 d. 10 Zuni i hcn- 
deS AldcrS 65 Aar. De levede tilsammcn ndi et 39 AarS li.rr-igt og 
lyksalig ALgteschab, hvilkct dend almagtige Gud haver velsignct mcd 16

gav sin Sjal tilbage til den Skabcr, af hvem han havde modtagct 
samme, Anno 1662 d. 7 November, i Hans AlderS 34le Aar.

Og
dereS kjcrre Datter Christine Hans datter, som i en Alder af 
ect Aar og tre Maanedcr blev bcnflyttct af den Alvise fra den dode- 
lige Hytte til den cvige Bolig i Himmelen, A. 1627.
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Bern, hvoraf de lobe dennem vare angelegen, nogle til Kongens og 
Fadrelandets Tjeneste, menS alle til Guds ALre at opdrage. Fra denne 
Verben cre allcrede bortkaldcde sal. Christen West og sal. Knud 
Schouboe, begge Premicr-LieutenantS ved den Kongl. Livgarde tilfods, 
som opoffrede deris Lif udi Aaret 1712 i Bataillen ved Gadebusch, *) 
og derforuden 7 Bern, som udi deris spade Ungdomsaar ere hensovede 
i Herren og herneden satte. De, som endnu ere ilive, ere efterfolgende: 
dend elste Sen, Christian Schouboe, K. M. Zustits- og Cancellieraad, 
samt Landsdommer over Fyen og Langeland. Oluf Borch og NielS 
Leth Schouboe, Christine Volborg FeltmanS, Elisabeth PilegaardS, Anna 
Borch Jensons og Christiane Petcrsons. Gud stal samle dennem igjen 
med Glade paa den störe Dag."

Begravelsen underneden, lige under Trappen, tilhorcr EtatS- 
raad Christian Schouboe, er 3^ Al. lang, 3j Al. bred, 
og blev 1787 belagtmed nyeBjelker; den indeholder 3Kister.

3.
Tcet ved den forrige er, ifolge Begravelsesprotocollen, 

Cancelliraad og Naadmand Christi an Noraggers Be
gravelse, 4 Al. lang, 3j Al. bred og 1809 fyldt med Jord. 
1762 d. 26 Jan. blev Capitain Trompers Liig nedsat i 
denne Begravelse.

Sonden for EtatSraad Schon boes er Farvcr Chri
stian StitzerS Begravelse, hvis ostlige Ende grcendser NLr 
hcn til Trappcuedgangen til Kjelvcren; den er 4 Al. lang, 
3^ Al. bred og indeholder 4 Kister. Over den ligger en 
Liigsteen med folgende Opstrift:

*) I det ulvkkclige Slag ved Gadebusch, d. 20 Decbr. 1712, udmarkcde 
som bckjendt Garden sig ved sin Tapperhcd.
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„Denne Begravelse tilhorer RaSmus Lauritzen, Kjob- og Han- 
delSmand her i Odense og Dolby rg IenSdatter Meyer tillige
med dereö Bern og Familie."

4.

Paa den anden af Chorets Piller er ligeover den sidst- 
anforte Liigsteen anbragt et Monument af Trce mcd folgende 
nu nasten ulceselige Jndstrist:

„Her neden under hviler arlig oc velacht Mand Jörgen Morten- 
sen, Naadmand samt HanS liare Hustru arlige oc gudfrygtede Ovinde 
Dorothea NielSdattcr, som dode 1651 d. 11 Decbr. Gud gissue 
dennem en glcrdelig Opstandelse, oc haffuer di dette Epitaphium fielst 
bekostet Ao. 1640. Rom. 14, 8. Leffue vi, saa leffue vi Herren, do 
vi, da ds vi Herren, derfore enten vi leffue eller vi doe, da ere vi 
HerrenS.

Paa den nederste Deel af Monumentet sees tvende for- 
trinlig godt udforte Portraiter, der formodentlig stulle forestille 
ovenncrvnte Personen Over Portraitet paa hoire Side 
staaer: „^Ntatis suse 62." Over det andet: „^ktatis 
8ULV 56."^*)

5.

Begive vi os nu hen til Opgangcn i Choret fra denne 
Sidegang, da finde vi der i Gulvet en Liigsteen over I)r. 
Rudolph Moth, forhen Stiftsprovst og Sogneprcrst til 
St. Knuds Menighed L Odense; han var tillige Vicebistop

*) 3 Hans 62de Aar.

*») 3 hendcS 56de Aar.
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og udncevnt til den alderstegne Bistop Dr. Niels Bangs 
Eftermand, men dode Aaret forend denne. At der ikke 
har herstet den bedste Forstaaelse imellem disse, seer man af 
en i Odense Raadstuarchiv verende kongl. Skrivelse dat. 18 
Juli 1673. Ifolge denne stulde Magist. Nudolph Moth ikke 
befatte stg med Bistop BangS Forretninger, saalcenge denne 
künde forestaae dem forsvarligen; dog stulde Mag. Moth, som 
Sogneproest til St. Knuds Kirke gives Underretning om Ho- 
spitalct, de FattigeS Capitaler og Alt andet, der vedkom ham 
som Sogneprcest.

Jndstristen paa denne Liigsteen, der er med ophoiede Bog
staver og derfor temmelig vanstelig at loese, lyder saaledes:

„tzvornm ooi-ä» eon^unLernt ^ivor, Oorpors, mors äl^'nnxit, 
Oaäaver» Irseo MNAlt ura» oon^uxum
INe enim sserorum reNZIosus proeur»tor 

v. Luäolpkas VLolk,
kiovengls ^at!ste8 sis Lpi8oop. ?Ltre svi rvvi AksobLove Li- 
loni vata8, Lveepto mxevH enltii, in prseeipuis 6erms,n.
velxiiqve ^eLäemÜ8 pere§r!ni8 elexnnti!8 anoto vaniLM !IIn- 
8trLturu8 viviä» faounäis,, vitrv mte§r!ts,te, öootrinrvqve xlopi» 
>nkvlL8 mitrrw 8LorLmqve InureLw pv8tqv»m prou»erner»t, vov-

*) Denne Grav gjemmer Stovet af et ALgtepar, hvis Hjerter Kjarlighed 
havde forenet, hvis Legemer Deden adskilte, nemlig Helligdommens 
tro Tjener

Dp. Rud olph Moth,
Bistop i Fyen. Han blev fodt i Kiel, hvor Hans Fader var en be- 
remt Lage. Den Aandsdannelse, han i Kjobenhavn havde modtaget, 
forogede han ved at besege de sortrinligste fremmede Universiteter i 
Tpdstland og Belgien. For Danmark var han et LyS med sin 
levende Deltalenhcd, sit retstafne Lcvnet og sin udmarkede Lardom.
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öum viri exressus mtntom 6>^NL prrvsvle mentis «nimiqve con^ 
ktant'iL Üuxas 6vlli§nktus , ut rvtei-n^ caperet, i^vw ^n.
XXXIII. M6N8. X xe-ssei-Lt lüo posuit mortsIiL ^o. 51VOL.XXV. 
XVI Xovoml-r».

II»o vei»o vii»tuU 8im>NimL 
vlLxäLlens, vorotNe» Nitterin, 

patre ki-ineipum «L' AI«,i cliion. Vailen8!um Ouilacensium Oon- 
8iliai io, intimo e6itL, s, Svavlssimo in Oaniain üuotL con^'uxe 
eunliom cum ulti-A äuo lustind ililexepat, ultia llu»8 anno8 luxe- 
rat, ^vnä XL« snnos wutuum 8ump8siat tenrenum te> i D I»io reä- 
lUclit ^nua i>IirOL.XXVIU. XI L'ebi-."

Nederst paa Stencn sceS tvende Vaabener, MothS: 
Skjoldet siirdcelt, i Hjerteskjoldet en femoddct Guldstjcrne 
under en nedvendt Solv-Halvmaanc; paa Hjelmen en til 
hoire Side opspringcnde halv Gjedebuk: det andet, med tre 
Orneslugtcr paa Hjelmen, er formodentlig Hans HustrueS. 
Begravelsen underneden er uden HvElving, 3 Al. lang og 1798 
fpldt med Jord. 1681 skjcenkcde vi. Nudolph MothS Ar-

Eftcrat have fortjent den ferste Plads i Kirken, ombyttede han allerede 
i Manddomsaarene det Timelige med det Evige, ringeagtende Verdens 
flvglige Hader med den for Hans geistlige Dardighed passende Stand- 
haftighed. Han dede 33 Aar 10 Maaneder gammel d. 16 Nov-r. 
1675.

Og den ham i Tvdcr lige 
Magdalena Dorothea Rittern, 

en Datter af Geheimeraad Rittern hos Markgrcvcn afBadcn-Durlach. 
Hun fulgte sin elsicde ALgtefalle til Danmark, hvor hun i over 10 
Aar levede med ham i et kjarligt YEgteskab og i over to Aar begrab 
HanS Ded. Z en Alder af 40 Aar gjengav hun her til Zordcn hvad 
hun havde modtaget af Zorden, d. 11te Febr. 1678.



Den nsrdlige Sidegang. 287

vinger 100 Nd. Spc. til Kirken for dette Gravsteds Vedli- 
geholdclse. *)

6.
Ligefor Opgangen til Choret see vi ligcledes en Liigsteen 

i Gulvet, hvorpaa Jndstristen er udslidt. Begravelse» under
neden er uden Hvoelving, 4 Al. lang, 3 Al. bred, tilhorer 
Negimentsqvartcermcster N. SeerupS Arvinger og blev 
1795 spldt mcd Jord.

Gaae vi nu hcrfra over til Jndgangen af det valkcn- 
dorfste Capel, saa see vi lige under Trappen til samme en 
Liigsteen, hvorpaa lceses:

„Herunder huiler erlig, viiS oc velagt HanS Drun, fordum Raad- 
mand oc fornemme Handelsmand her i Othense mcd sin klare Hustro 
den erlig oc gudfrygtig oc dyderig Matrone Marine Bang sampt 
deris kiare Svogre oc Born erlig oc velfornemme Mand PederRaS- 
muson, hederlig, hoylerd oc velerfaren Doctor Joachimus Tim- 
merman, erlig oc velfornemme Iohan Hone, Hans Jenson, Margrete 
Timmcrman oc Anna Wichman alle saligen hcnsofvede i Herren til en 
gladelig oc eresuld Opstandelse.

Disse Fadre med Bornene smaa
Som i en Graf nu ligge 
Skulle sammen igien opstaa 
Til evig Himmcrige."

Denne Liigsteen er, saavelsom de 4 foregaaende, ikke om- 
hugget 1753.

7.
Udenfor Jndgangen til Valkendorfs Capel laa forhen en

*) Hofm. 5 Pag. 96.
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Liigsteen, som blev odelagt ved den oste omtalte Restauration, 
og, ifolge Bircherods Xotre uberiores Pag. 110, havde 
folgende Jndstrift:

„Her under hviler den Erlig og Velfornemme Mand Fridcrich 
Rolue Gummersdach Handelsmand her udi Staden barnfod udi 
det Grcfvcdom- oc Bye Dipholt af arlige oc agte Foreldre Aar 1586, 
som salig i Herren hensov Ao. 1669.

Zligcmaade erlig dyderig oc gudfryctig Matrone KierstenZaco b.'S- 
datter barnfed i Nyborg af erlige egte Foreldre'som forst kom i Ectc- 
flab mcd Bernt BeSling fornemme Handclsman der sammcstcds oc 
lefvede tilsammen udi 8 Aar, fad derpaa hen udi hendis kydske Encke- 
sade udi 10 Aar, indtil hun atter igicn kom i Ectestab med bemelte 
Friderich Rolue Gummersbach Ao. 1637 oc lefvede tilsammen 
udi et arligt oc kierligt Ectcskab udi 26 Aar oc saligen udi Herren 
hensof d. 11 Martii Ao. 1663. Gud give dem en gledelig oc arefuld 
Opstandelse.«

8.
Ifolge Begravelsesprotocollen er ogsaa her Naadmand 

Samuel I. GrubbeS Begravelse, som slutter ved det 
vestlige Hjorne af det nederste Tritt af Trappen op til Val- 
kendorss Capel; den er 3z Al. lang, 3j Al. bred, bedoekket 
med Buehvalving og indeholder 3 Kister.

Ikke langt fra Doren til Nedgangen, L den Deel af det 
valkendorfste Capel, som er under Jorden, er, under de der 
staaende körte Fruentimmerstole, en Begravelse, hvori Birke- 
dommer Erik Christensen er lagt til Hvile.

9.
Paa venstre Side af den lille nordlige Kirkedor seer man 

en Mindesteen indsat i Kirkens Muur, hvorpaa lceses:
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^Her nedenunder hvile de
Foruden Sorrig Ach og Dee 
Som lefede her eendrektelig 
Der gladeS nu i Himmerig.

NielSPedersen Lange, allernaadigst Vestikket at vare LanbStingS- 
Hörer og Skrivfer udi Fyhn og Langeland Aar 1687, fod udi Nudkiobing 
paa Langeland Aar 1653 d. 25 Apr. dode Ao. 1728 d. 22 Nov-r. i HanS AlderS 
75 Aar 7 Maaneder, tilligemed Hans Hustrue Kirstine Henri chs Datter 
Hvid, fod udi Middelfart Aar 1647 d. 25 Febr. dode Ao. 1721 d.
26 Aug. udi hendis AlderS 74 Aar 6 Maaneder, lefvede udi Egtestab 
tilsammen 35 Aar, velsignet af Gud med en Son ved Navn Christen 
Lauge Aar 1688 d. 14 Aug. som dode i AssenS, Regimentsqvarteer- 
mester under Velbaarne Obrist von der LüheS Reg. Aar 1718 i 
han- AlderS 30 Aar, efterlod sig Hustrue, 3 Born, 2 Sonner og 1 
Datter. Sialene ere i Guds Giemme, hvor ingen Pine rorer dennem, 
og gladeS ved Guds störe DomS Dag."

Begravelsen, som Hörer hertil, er ude i Gangen, ligefor 
ChoretS störe Pille paa denne Side, bedoekket med en Liigsteen 
msrk. 1753 — k. 1795 blev den fyldt med Jord.

10.
Gaae vi forbi ovennavnte lille Kirkedsr, som nu ikke 

mere benyttes, finde vi ogsaa paa hoire Side af samme i 
Muren et Epitaphium, hvorpaa staaer:

„Herneden hviler HanS Thomsen FlenSborg, som var en for- 
uem Kiob- og Handelsmand her i Odense og dode i det Aar 1717 d. 
3 Sept., da han havde levet 68 Aar og 7 Maaneder. Med HanS dyd- 
adle Kiareste Mette ChristenS Datter, som dode 1713 d. 24 Febr. 
da hun havde levet her 63 Aar og 3 Uger, og udi samme TEgtestab 
havde Gud velsignet dennem med 6 Sonner og 4 Dottre.

Kom see! Dit Contrafei, naar vi herfra stal vandre, 
Lom see! hvor Doden oS kan hastelig forandre.

(19)
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Du som gaaer her forbi, maastee nu hvid og red 
Du stal og ligne oS, naar Du er kold og dod: 
En Pande uden Haar, 2 Huller uden Dien, 
En Beenrad uden Kiod, ret som en Fugl bortfleicn 
Er al vor Deilighed. Saa har os nu tilreed 
Den Dod, at Du af os stal leere Admyghed."

Den hertil hörende Begravelse er underneden i Gangen 
og begynder ved Hjornet af de körte Fruentimmerstole.

11.
Foruden denne ere endnu i denne Gang otte Begravelser, 

som alle ere belagte med nummererede Lngstene og mcerk. 
1753 — k. I No. 3 ere Probst Bloch og Controlleur 
Hoier nedsatte. Bloch var fodt i Odense 1679, hvor Hans 
Fader, Anders Mortensen, var Degn ved Hospitalet. 
Efterat have voeret Feldtproest og senere Sogneprcest i Faa- 
borg, succederede han 1730 stn Broder, Licentiat Mathias 
Bloch, som Stiftsprovst og Sogneproest til St. Knuds 
Kirke; dode 1745.

No. 4 gjemmer de jordiskeLevm'nger af Professor Nasch 
og Frue. Af et Document i Kirkens Archiv sees, at denne 
Grav kjobtes af Professor Rasch d. 18 Juni 1764 for 
70 Rdl. Liget af Fru Nasch nedsattes i den d. 23 Juni 
s. A.; ogsaa Rasch fandt sit Hvilested her d. 30 Mai 1771. 
1787 blev den forsynet med Steenoverlcrggere. Rasch var 
fodt L Nykjobing paa Falster1692. Hans Fader var HlaK. 
Hans Rasch, Capellan sammesteds. Forst var han Assessor 
Mules Vican'us indtil 1751, da han crholdt Hans Embede 
som Professor ved GyMastet her, hvilket han forestod til
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1771. Om Familien Rasch hedder det i Thieles Folkesagn 
1 Pag. 135: „Da Kong Christian den Fjerde forte Krig i 
„Tydstland, geraadede han engang i Fare, af hvilken han 
„blev befriet ved en Nentemester i Sachsen-Gotha, ved Navn 
„Rose, en franst Ridders Son af samme Navn. Da denne 
„Hjoelp bragtes Kongen ihast, benaadede han Nentemesteren 
„med det Navn Rasch, hvilket betyder snar, og kom denne 
„Familie saaledes i Naade hos Kongen, at de af den, som 
„havde Lyst til at tage til Danmark, efterhaanden bleve befor- 
„drede til forstjellige Tjenester. En Sonnesons Sonneson af 
„Nentemesteren var Professor ved Odense Gymnasium, Pe- 
„der Nasch (-j- 1771) og i denne Families Vaaben er der 
„afbildet tre Roser og en Hind."

Den ncrste Begravelse tilhorer Mad. Kurrelbaum og 
LandStingShorer Rasmussen, der, ifolge et Document i 
Kirkens Archiv, kjobte den af Kirken d. 8 Sept. 1764 for 
100 Ndl. 1799 blev Hans Kones Liig nedsat den.

No. 6 tilhorer Naadmand Samuel I. Grubbe og 
gaaer ind under de lange Fruentimmerstole imellem den 3die 
og 4de Pille, indeholder 5 Liigkister og blev 1796 fyldt med 
Jord.

I Borgermester JensNielsens Begravelse, ved Siden 
af, blev Professor HanS Sibberns Liig nedsat d. 18de 
Juni 1804. Han var en Son af Matthceus Sibbern, Uhr- 
mager og Organist ved St. Knuds Kirke i Odense og fodt 
13 Juni 1733. 1760 blev han Hörer ved Odense Kathe-
dralstole og 1782 Povel Holm adjungeret som Professor og 
Conreetor. Ved han- anden Kone, Maria Elisabeth Hviid, 

(19*)
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Enke efter Negimentsfeldtstjoer ved det fycnste Dragonrcgi- 
rncnt, Wilhelm Christian Brohm, blev han Fader til 1 Datter 
og Stedfader til 1 Datter og 2 Sonner, Mathias Wilhelm 
Brohm, der dode som Overlcrrcr ved Odense Kathedralstolc 
1834 og Constantinus Christian Brohm, der 1842 dode som 
Loerer ved Frue Skole L Odense.

I Begravclsen No. 8 vides Ingen at vcrre ncdsat og 
No. 9 fluttcr mcd Enden af de körte Frucntimmcrstole.

12.

I denne Sidegang hoenger en Lysckrone mcd folgende 
Jndstrist:

„Dr. Jacob Bircherod, Assessor i dct Kongl. Consistorial-Col- 
legio og Theol. Professor her paa Stcdet med sin liareste Hustrue Silla 
RiiSbrich, have forarct denne Linse-Krone, Gudö Äirte til Prydelse og 
til en Hukommelse over dcreS ForaldreS, DennerS, og eget Grav- og 
Hvilestcd. Blev her ophangt 1695."

Denne FamilieS jordiste Lcvninger hbile ikke, hvor den af 
dem stjcenkede Lysckrone hoenger, men, som forhen mcldt, i 
Borgermcster RisbrichS Begravelse, i Kirkens Hovedgang. 
Denne Dr. Jacob Bircherod, der, som tidligere anfort, 
var Stamfaderen for Familien af dette Navn, som vi i det 
Forcgaaende saa ofte have havt Leilighed til at omtalc, var 
fodt L Varberg i Sverrig d. 30 Sept. 1624 paa et Besog, 
Hans Moder aflagde hos sin Broder, som der var Sogne- 
proest. Hans Fader var Jens Hermandson, Sogneprcest til 
Bircherod Menighed i Sjcrlland. I sit 11tc Aar kom han 
i Herlufsholms Skole, hvorfra han efter 7 Aars Forlob blev
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dimitteret til Universitctet i November 1642. I Juni 1646 
blev han Lcerer i fjerde Lectie i Kjobenhavns Skole og reiste 
1648 udenlands. Aaret efter kom han attcr tilbage til Kjo- 
bcnhavn, hvor han blev Magister i Philosophien og derefter 
Hovmester for to Sonner af D. N. N. Erik Juul, Lands
dommer i Jylland og Befalingsmand paa Aalborghuus, hvilke 
opholdt sig ved Soro Acadcmie. 1651 reiste han udenlands 
med den ene af disse Sonner og vendte forst 1655 tilbage. 
Atter vilde han nu have forladt sit Fcedreland, men blev 
imidlertid d. 25 Juli 1655 kaldet til Professor L Philoso
phie og Mathematik ved Gymnasiet i Odense. Den 21 Sept. 
1656 giftede han sig med Sille ThomaSdatter Risbrich og 
blev 1663 Professor i Theologien. 1675 blev han creeret 
til Doctor i Theologien og 1682 Assessor i Consistorium. 
Han dode den 13 Juni 1688 og blev begravct i St. Knuds 
Kirke d. 3 Juli s. A.*)

Andet Afsnit.
Det Balkendorfske Capel.

^Wet Valkcndorfstc Begravelsescapel er opfort umikdelbart 
til Kirkens nordlige Muur. Udvcndig paa dets Muur sees

*) Bistop KingoS Liigpradiken over Tr. Jacob Bircherod.
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Aarstallet 1633; paa de tvende takkede Gavle ere to graae 
Stene med 3 Daabenstjolde anbragte; i Midten Valkendorfs: 
en Rose med 3 -Orneflugter; paa hoire Side Brahernes: 
en Pcel i fort Feldt, og paa venstre Side Familien Barne- 
kows: en mod Hoire opspringende halv Buk i Skjoldet og 
paa Hjelmen. Dette Capel, til hvis Vedligeholdelse Nidder 
Henning Valkendorf, ifolge Fundats af 21 Febr. 1665, til 
Kirken legerede en Bonde-gaard i Orsted, bestaaer nu af 
to scerstilte Gravhvcelvinger, hvoraf den ene er over og den 
anden under Jorden; Jndgangen til begge er fra Kirken: 
til den overste Gravhvcelving bestaaer den af en Gitterport 
af Jern, hvorpaa staaer:

„Henning Walkendorf 1636."

I
Friherre Vittinghofs Begravelse.

1.
I Baggrunden af den ovre, nu tilgamgelige Deel af dette 

saakaldte Valkendorfste Capel, sees et Monument af fort og 
hvidt Marmor, der stroekker sig fra Gulvet til Hvcelvingen 
og bedcekkcr det ene Vindue. Det minder ikke, som man 
skulde vente, om nogcn Valkendorf, men om Friherre 
Frederik v. Vittinghof, for hvem Capellets Opbygger 
og forste Besidder har maattet vige ncd i Kjelderen. Nagtet 
ncesten alle Steenmonumenter i St. Knuds Kirke bsere Spor

«) Hof. 5 Pag. 4.
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af den Sdeloeggelse, som de Jernbolte, hvorrned de ere fast- 
gjorte til Muren, foraarsage derved, at de, Ldet de forruste, 
sproenge Stenene, saa sees dog intetsteds sorgeligere Virknin- 
ger deraf, end ved dette Monument. Paa den sorte Mar
morgrund, over hvilken man seer en hvid Marmorvase, holde 
to Griffe Vittinghofs (Mandens) og Sehestedts (Konens) 
Vaabener under en friherrelig Krone. En Minervafigur med 
Uglen, af hvidt Marmor, holder en Medaillon af samme Ma- 
teriale, omgivet med en fort og forgpldt Ramme; den vifer 
i halvophoiet Arbeide, Brystbilleder af Mand og Kone. 
Han sees med svoer Allongeparyk og Kniplingskrave omfipn- 
get af en Kappe, over hvilken han bcerer Dannebrogordenens 
Baand og Kors. Damen har et Diadem paa Hovedet. Ved 
venstre Side af Medaillonen knceler en Famafigur (Basunen 
mangler). Bagved Epitaphiet sees en Art Trophäe afFaner 
og moderne Vaaben. Under Medaillonen er folgende Jnd- 
ffrift:

„Ooväitur Kilo urns MLANUM keroiei Spiritus 
nomen I'reäeri'ous äo Vittinxkof, eyves 
aurntus orö. vunnedrox, vuro äe Sokeelenborx, 

vominus 6e vircliolm, Lnupstrup, 
Nollrved, Lrol^clie Le. qvl Okurlsnölsm 

eunis, vitam rebus dene xestis, fLwilium no- 
dilem novo splen6ore super »vorum 

msxnituOioom illustravit, et äum inter

*) I denne Begravelse hviler den heihjertede Helt Frcdcrik de Bit- 
tinghof, Ridder af Danne-rog, Friherre til Schelenborg, Herre 
til Birkholm, Knapstrup, BroMe o. s. v. Han forberligede Chur- 
land -ved sin Fedscl, sit Liv ved Bedriftcr, sin hciadelige Familie ved
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mort»Ies spät, !mmont»Iit«tl !t» 
eon8uluit, ut eoelum »nimn, 8olum 

f»mL, 1>0N08 omnes nomlnis kui mewoi'i» 
lmplevenit: implevlt enim Ü6o vdseqvlo 
inLv^Lts, vLnoram Rexum et bello et 

pLoe bonu8: Oon8t!tut«8 » Rexins, 8veoirv 
krkvfeetll8 aulw ^ulse 8v 8ub6uxit pio otio !n- 

öulxens. fortunum, «jvam vii-tute 8i'di m»n- 
vlpLverat, Inter aflluentittm 6ivitialum 

konorum^ve revenenter daduit, ex «<zvo 
oauäi6u8 et pruäen8: pulcke?i-!moqve

exewplo äi6!olt äoeuitqve I-ene vivere, 
dene mor!. Vixit ^nno8 67 intei» applrru- 

8v8 nmnium, inten plnnotu8 obiit Haf- 
ni« 6!v 7 ^nno 1691. Heli<zvit op- 
t!mam moe-stamqve ooniuxem Lleononam 
«le 8el»c8te6t Lliamqve unieam 8vpliiam 
OIiLrlottLm 0»i»one88LM äe vnuoliäorl', 

czvnrnm pletatem et eui-am vel koe wLr- 
mor loqvitar.^

ny Glands, der overgik Hans Forfadres. Saalcrnge han var blandt 
de Dodelige, sorgede han saaledes for Udodelighedcn, at som Him- 
melen har Hans Sjcel og Zorden Hans Berommelse, saa bevare alle 
Retstafne Hans Minde. I tro Lydighed opfyldte han alle Danmarks 
KongerS Bcfalinger, en god Undersaat -aade i Krig og Fred. Fra 
sit Embede som Overhofmester hoS SvcrrigS Dronmng trat han sig 
tilbage, for at leve i from Ro. Den Lykke, som han erhvervede vcd 
sin Dyd, bar han under overflodig Rigdom og Hader mcd Bcskeden- 
hed, lige retsindig og forstandig. Ved sit sijonne Exempel larte han 
at leve vel og at doe vel. Han levede med Alles Hoiagtelse i 67 
Aar og dode til Alles Sorg i Kjobenhavn den 7de Mai 1691. Han 
efterlod en adel og sorgende Hustru Eleonora de Sehcstedt og en 
eneste Datter Sophie Charlotte Baronesse af Brokdorf, om hvis 
omme Kjerlighed sildig dette Mindeömarke er et Didnesbyrd.
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2.

I Capellet staae 6 Liigkister; i den storste af disse gjem
mes Levningerne af Frederik Vittinghof og den har 
folgende Jndstrift:

„Hierinnen Ruhet der Wohlgebohrne Herr, Herr Friderich v. Vit
tinghof, Freyherr auf ScheelSburg, Herr auf Birckholm, Knapstrup, 
Brolycke rc. Ritter, Weylandt Königl. Maj. ^i-ickeplei rertü, Höchst- 
sehl. AndenckenS, Bcstalter Rittmeister undt Nachmaliger Kammerherr 
Wie auch itzo Glücklich Regierender Königl. Maj. Olriistiani tzvinti 
Naht, Landdrost, und endlich Ihrer Maj. der Königinn Ulrica Eleo- 
nora in Schweden Obristcr-Hoffmeister von dannen er auf sein An
suchen in gnaden erlassen, und in Hoff- KrigS- undt andern Allergnä- 
digst anbefohlcncn Diensten seine Zeit, Ehr- undt Rühmlich vollenbracht, 
zuletzt sich allen Welthandel entschlagend, hat er den übrigen Rest seines 
Lebens Gott seinem Schöpfer in der stille aufgeopfert. Ist gebühren in 
Churland auf der herschafft Nutzen d. 2 Febr. An. 1624 undt endtlich 
Sehlig in Gott verschieden in Kopenhagen d. 7 Maji An. 1691 seines 
Alters im 67 Zahr 2 month 14 tage, in diesem seinem Ruhebetlcin 
der frölichen auferstehung mit allen auscrwehlten erwartende.

So starb der Edle freundt, dieS war sein letztes Ende 
Sein Wort, sein letztes Wort erfreut unS allermeist: 
Nimb zu dir gnädig hin Herr Jesu meinen Geist 
So sprach er, undt endtschlief und sanck unS in die Hände.

* * *

O sehliger bcschluS! er ist nun wohlgefahrcn 
Er starb undt lebet noch sein rühm vergehet nicht 
Er steht nun getrost für GotteS angesicht 
Und lobt ihn für und für mit jauchzenden herscharen."

I den noeste Kiste ved hoire Sider hviler Hans Hustru 
Eleonore Sehestedt; den har folgende Jndstrift:

»Hier innen Ruhet die Hoch- undt Wohlgebohrne Frau Eleonora
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Maria, Freyherr!» von Dittinghof geb. v. Sehestedt, gebohrcn in 
Mecklenburg 1630. In dem Herren Sehlig entschlossen auf Birckholm 
d. 4 Junp 1696 Ihres alters 66 Jahre. Gott verleihe deroselben mit 
allen gläubigen eine fröliche Ausserstehung.

ES dienht ein jede Dluhm zum fürbild unsers Leben- 
Sie blühet in der Früh, undt fall dcS AbendtS ab 
So eilt man unvermerckt auch ebenfalS inS Grab. 
Es hilft dagegen nichts, das Künsteln ist vergebens 
Der Todt bricht zu uns ein, und macht mit uns ein Ende. 
So hört das Elend auf, die schwere Lebens Zeit, 
Er setzt alSdan die Freud' und glantz der Ewigkeit. 
Drumb fall man willig nun den Schöpfer in die Hände 
Dies that nun die hier ruht. Sie hätte längst zum Sterben 
Sich Christlich ausgeruht, in sichrer Zuversicht, 
Es wehre nun der Todt der Eingang zu dem Licht.
DeS Lebens so darauf Sie frölich würde Erben 
So steltS der fromme Gott mit denen die ihn lieben, 
Versucht und prüfet sie doch trith er Endlich zu, 
Enthebet sie der Last und schaft der Sehlen Ruh 
Drauf kan Sie keine Quahl mehr Rühren noch betrüben."

Den folgende Kiste ved hoire Side, hvori deres Son 
hviler, har folgende Jndstrift:

„Her under hviler salig udi Gud erlig och wclbiprdig Friderich v. 
Vittinghof af det HuS Scheel, som var fod udi Kjobenhassn 
An. 1664 d. 5 Martz och dode der sammestcdtz An. 1669 d. 24 Apr. 
effter han haffde leffvet i denne Verben 5 Aar 1 Maanet 2 Uger och 
6 Dage. HanS Fader var erlig och welbiprdig Mand Friderich v. 
Dittinghof til Nutzen af det HuS Scheel, Kongl. Maj. forste 
Kammerherre. HanS Moder erlig och welbiprdig Frue Fru Eleonore 
Marie Sehested. Gud give hannem en gladelig och arefuld Op- 
standelse."

Paa venstre Side af den forstomtalte Kiste staae to smaa 
Kister; paa den forste af disse loeseS:
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„Herunder hviler salig udi Gud erlig och welbiyrdig Jomfru, Zomfru 
Sophie Amalia v. Dittinghof af det HuS Scheel, som var 
fodt udi Kiobenhassn An. 1667 d. 11 Febr. og dode der sammestedtz 
Ao. 1668 d. 31 Jan. efterat hun haffde leefuet i denne Verben 11 
Maancder 2 Uger och 4 Dage. HendiS Fader var erlig och welbiyrdig 
Mand Friderich v. Dittinghof til Nutzen af det Hus Scheel, Kongl. 
Maj. forste Kammerherre. HendiS Moder erlig och welbiyrdig Fru Fru 
Eleonore Marie Sehcsted. Gud gissue hende med alle Guds Born paa 
den yderste Dag en gladelig og arefuld Opstandelse."

Paa den anden kille Kiste ved Enden af den forn'ge staaer:
„Hierin ruhet die wolledelgeborne Jungfrau FridericaEleonora 

v. Broktorf des wolgcbornen Herrn Schach Broktorf K. M. zu 
Dennemark, Norw. wollbestalter Oberstl. und der wollgebornen Frau 
Charlotte Sophia Fittinghoff, Freiherin v. Schelenborg, 
Ehr leibliche tochter, ist gebohren d. 30 Aug. Ao. 1687, gestorben d. 
21 Marti 1686.

Ich bin gewürdigt balt zu nehmen an die Chrohn 
Von wenig Monden alt steh ich vor GotteS Trohn 
AIS Christi liebe Braut dem Vater vorgestelt, 
Ich ruf Freuden laut rr6ieu Du schnöde Welt 
Wol mir daS ich von dir gantz unbeflckt entkommen 
Ohn Sund und Qual alhie so lieblich angenommen ! 
Ich singe freudenwoll daS heilig heilig rein mein Mundt 
Auch ewig soll loben Gott Drei in Ein."

3.
Foruden disse, Familien Dittinghof tilhorende Liig

kister, sees her endnu en sortmalet Troekiste, hvori gjemmes 
Levningerne af to Skeletter, som ved Graabrodre Kirkes Ned- 
brydelse bleve fundne under sammes Alterbord, og som Con- 
fer. Werlauff, i stn Bestrivelse over Kong Hans's Monument 
S. 7, med hoi Grad af Sandsynlighed antager at have til-
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Hort Kong Erik GlippingS to Dottre, Catharine og Eli
sabeth, der bleve bcgravcde i denne murede Grav 1283. 
Paa Kistcns Laag staaer:

„Herudi ere nedlagde Levninger af tvende Skeletter. De ere fundne 
under Heialterets Bord i en muret Grav i Graa-redre Kirke Aaret 
1806, da hiin Kirke efter Kongl. Bcfaling blev nedrcvcn og nogle Kon
gelige Liigö Levninger bleve samlede til Bevarelse. Hvilke Perforier 
diöse Levninger i hiin Tid kan have tilhert derom tier Historien."

4.
Endelig sees endnu i denne Begravelse en Egekiste med 

lost Laag, hvorpaa staaer:
„Levninger af et udi Odense Byes Torvemose forefundet Menneste i 

Aaret 1818, der formodedes at have ligget der i flere Aarhundrcdcr."

Om denne Begivcnhed bereiter Hempels Avis for 
Aaret 1818: „Ved Torvcgravningcn i Odense BpcS Mose 
„fandteS den 28 Juni 1818 Beenraden og Huden af et 
„Menneste, hvorimod alle de ovrige Dele af et menncstcligt 
„Legeme vare aldeles oploste. Hovedct af denne naturlige 
„Mumie er endnu saa heelt og conserveret, at Man tpdclig 
„seer Ncesen, Orernc og enkelte Haar, ligesom og Fingcrne 
„paa den ene Haand. Ved disse Levninger, der af Bcncncs 
„Proportion og Tcendernes Udvisende stuttes at have vceret 
„et Fruentimmcr af nogle og 20 AarS Alder, fandtes et Faa- 
„rcstind, hvorpaa Ulden endnu var ganste kjcndelig, sammen- 
„syet paa flere Steder med Tarme eller Scnetraade. Nime- 
„ligviis har dette Legeme i flere Aarhundredcr ligget i denne 
„Mose, hvor Lüsten ikke har kunnct gjennemtrcenge og for- 
„raadnc de tilbagcvcrrende Levninger. Torvcstjarerne vare
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„saa bctamksornme strax at gjore Anmeldelse herom til Poli- 
„timcsteren, som foranstaltede de forefundne Dele med Var- 
„somhcd optagne. Paa Stedet, hvor de fandtes, har man 
„ikke kunnet erindre, at der for har vceret gravet Torv."

IL

Henning Valkendorfs med Fleres Begravelse.

1.
Den anden Deel af det Valkendorfste Capel, som er under 

Jorden*), har ikke voeret aabnet i mange Aar, da nogle af 
de körte Fruentimmerstole staae lige for Nedgangcn dertil, 
saa at Doren ikke kan aabneö uden at Stolestadet ganste 
borttageS. I denne Kjelder ere 10 Liigkister. Noerrnest ved 
Nedgangcn sees paa hoire Side toKister oven paa Hinanden: 
den nedcrste, en Troekiste, den overste betrukken med Kloede. 
Paa denne fandtes en Kobberplade med Jndstrift; men da 
den var los, saa er det uvist, om den Hörer til denne 
Kiste. Jndskriften paa den lyder saaledes:

„3n Glückstadt gebohren Ao. 1676 d. 25sten Octo-. Meine Eltern 
sind gewesen der Herr Datter der General v. Schölten, die Frau Mutter 
eine gebohrne v. Römeling. Meinen Mann geehliget d. 18 Apr. Ao. 
1699. gestorben d. 13 Aug. Kloch 10 Uhr Ao. 1733.

Svane Elisabeth v. Schölten
Wittwe von PretoriuS."

*) D. Atlas 6 Pag. 595 benavner den Brokdorfernes; men dette Navn 
passer vel kun paa den Dittinghofste Begravelse, ovenover.
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2.
Ved Siden af disse staaer en Kiste med folgende Jnd- 

skrist:
„Hcrunder hutler udi Herren den hoiMe oc welbaarne, nu salige, 

Frue Margareta Blomme, sal. Henning Dalkendorfö til 
Glorup, Kongl. Maj. Befalingsmand paa Ottense Gaard. HendiS Fa
der var den hoiadle oc welbaarne Mand Didcrig Blomme til Mvnchen- 
newerstorf, HendiS Moder, den hoiadle oc welbaarne Fru Anna v. Ahle
feld. TcriS Datter er fed paa MönchennewerStorf Ao. 1616 d. 6 
Febr. oc kallede Gud hende paa Biernemoögaard Ao. 1679 d. 29 Aug. 
udi HendiS AlderS 64 Aar ringer 3 Maaneder. Gud giffve hende med 
alle Guds udvalde Born en glcedelig oc arefuld Opstandelse paa den 
yderste Dommedag.

Desuden ere paa denne Kiste anbragte to Vaabenstjolde. 
Paa det forste (det til Hoire) to Vaabener: MandcnS (Val- 
kendorf) KoncnS (Blomme) ligesom de findes i Adelslexicon; 
dog maa bemoerleS, at paa Valkendorfs Hjelm findes 13 
Faner og paa Blommes en Plumage af 15 Paafuglefjer, ord- 
nede L 3 Nader over hverandre. Det andet Vaabcnstjold 
har ligeledes to Vaabener: til Hoire Blommes, til Venstre 
Ahlefeldts.

Nu sslger en Kiste, som gjemmer Stovet af den Hen
ning Valkendorf, der har ladet Capellet bpgge; paa den 
loeses:

„Herudi huiler erlig och welbiurdig Mand och strenge Ridder Hr. H e n- 
ning Dalkendorph til Glorup, Kongl. Maj. Befalingsmand paa 
LundeniS, som var erlig och welbiurdig Mand Henning Dalken
dorph Jorgensen til Glorup och erlig och welbiurdige Frue Fru 
Anna BrochenhuS til Brangstrup deriS Son, fod paa Hans Fader- 
negaard Glorup Ao. 1595 d. 24 Febr. verit af Gud den Allerhoieste
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bcgafuet med trende Hustrucr, den forste erlig och welbiurdig Frue Fru 
Karen Brahe till Mattrup med huilchen Gud hannem velsignet med 
4 Senner. Den anden, erlig och welbiurdige Frue Fru Anna 
Bernekow till Tellosegaard, med huilchen Hand blef velsignet med 
1 Son og 1 Datter. Den trebie, erlig och welbiurdige Frue Fru 
Margareta Blomme af Neiverstorf og blef Hand ved en salig 
Affcheed af Gud allermcrgtigste fra denne Jammerdal bortkaldet paa 
HanS Gaard Glorup d. 7 Jan. Ao. 1658 udi Hans AlderS 62 Aar 
10 Maaneder och 14 Dage. Gud forlane hannem med alle troendiS 
och udvalde GudS Born en gladelig och arefu'.d Opstandelse paa Dom- 
menödag."

Ogsaa paa denne Kiste sees tvcnde Daabenstjolde, begge 
deelte og tvcrrdeelte i 4 Feldter: i det forste Valkendorfernes 
Vaaben, i det andet, tre Muslingstaller paa Rad, straa fra 
overste hoire Hjorne; paa Hjelmen to Muslingstaller og fra 
hver af dem tre Paafuglefjer (uden Tvivl Familien Gioes 
Vaaben); i 3die Feldt, Frisernes Vaaben: 3 Egern og paa 
Hjelmen et Trce imellem 2 Egern; i 4de et Ulvehoved og 
paa Hjelmen et Troe imellem 2 Egern (Godov). Paa det 
2det Skjold sees i 1ste Feldt BrockenhuuS'S Vaaben, L 2det 
en halv opspringende Hjort og paa Hjelmen ligeledes en mod 
Venstre vendt halv Hjort (Familien Tinhuus, dog mangler i 
saa Fald Vesselhornene omkring Hjorten); i 4de en Tvcrr- 
bjelke og paa Hjelmen 2 Vesselhorn (Krabbe). Disse Vaa
bener antyde uden Tvivl otte af Henning Valkendorfs For- 
foedre paa fcedrene og modrene Side.

Den noeste Kiste (paa venstre Side af Valkendorfs) har 
ingen Jndstrift, men to ikke forenede Daabenstjolde: det 
ene Barnekows og det andet Brahes. Her ligge altsaa 
sandspnligviis Henning Valkendorfs to forste Koner samlede.



304 Det Valkendorsike Lapel.

3.
Den folgende (Trcekiste med en DeelJernziratcr) er uden 

Jndstrift. Ved Siden af den staaer en Nidderkaarde, dog 
uvist om den Hörer dertil.

Paa den 7de Kiste sceS to ikke forenede Vaabcnstjolde. 
I det 1stc (det til Hoire) tre Muslingstaller i en straa Ncekke 
fra hoire Hjorne; paa Hjelmen to MuSlingstaller, hvorfra 
enPlumage af Paafuglefjer staaer ud. (Kjendelig det samme 
Vaaben, som i 2det Feldt paa det forste Vaabenstjold af 
Henning Valkendorfs Kiste, altsaa formodentlig Gioe). Det 
andet Vaabenstjold er ValkendorferneS scrdvanlige Vaaben, 
men har 9 Faner paa Hjelmen.

Ved Siden af denne, toet ved den Jndgangen modsatte 
Vceg, er en stör Trcekiste, ovenpaa hvilken en mindre fiirkantet 
Kasse bestaaet med Loeder. Paa Laagct af denne er med 
Somhovcder dannet Bogstaverne I. V.

4.
Endnu staaer L denne Begravelse, paalangS for Enderne 

af de tre sidste Kister, en stör Egekiste med straa Overdeel, 
engang bekloedt med fort Floiel, hvoraf endnu nogle ncesten 
ukjendelige Lapper ere tilbage. Jndeni denne er en Blykiste, 
hvon man gjennem en lille Aabning bemcerker en flad Ege
kiste og L den et, som det synes, balsomeret Liig i et rodt 
Silkelagen. Da Kisten ganste mangler Jndstrift, Vaabener 
og andre Mcerker, siger den ikke selv hvo den Afdode har 
voeret; men det er dog neppe tvivlsomt, at det maa vcere Fru 
Kirstine Munk, Christian den FjerdeS anden Gemal-
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inde, der hviler her. Hoffman bereiter i D. Atlas 6 S. 
595, at denne Darnes og hendes Moders (Fru Ellen Mar- 
sviins) Kister, som engang stode ovenover, i Vittinghofs 
(ValkendorfS) Begravelse, ere nedflyttede i Kjelderen. Denne 
Efterretning, der bestyrkes af Molbech (Ungdomsvandringer 
S. 133), er saameget trovoerdigere, som man L de nu til- 
gcengelige Steder L St. Knuds Kirke forgjoeveS vil söge andre 
Kister, der her kunne voere Tale om, og Kirkens BegravelseS- 
protocol ingen Anledning giver til at troe, at saadanne flulde 
befinde stg i nogen af de nu tilkastede eller tilmurede Grave 
under Kirken. Og vist er det dog, at FruKirs tine Munk, 
der dode paa Boller ved Horsens d. 19 Apr. 1658, af Cor- 
fitz Ulfeldt, som da atter ved den roeskildfle Fred var kom
men tilZEre ogVcerdighed i sit Fcedreland, og af hendes ovrige 
Svigersonner blev foranstaltet begraven med al Prägt L St. 
Knuds Kirke L Odense d. 23 Juni noestefter, i Borns og 
Borneborns NoervLrelse. Den hele tilstedevoerende Adel gik 
Liget imode udenfor Byen.*) Er den omtalte Kiste altsaa 
Kirstine Munks, saa er det ikke usandsynligt, at den aldrig 
har havt nogen Jndstrist; thi den danste Regjering havde 
noget for hendes Dod strengelig forbudt, at give hende Tite- 
len Grevinde af SleSvig og Holsteen; men hendes Arvinger 
paastode ved hendes Begravelse, at denne Titel tilkom hende 
mcdNctte, hvilket netop foranledigede Bistop Lauritz Jacobsen

*) Oluf BangS Samlinger, 3die StM S. 303. Hol-crg» Danmarfs 
Historie 3, 586.

t20)
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i Odense til at undflaae sig for at holde Liigpradiken over 
hende efter Grevinde Ulfeldts Anmodning,*) hvorfor ogsaa 
Pradiken holdteS af Sogneprasten til Boller, Chri
stian Sommer, og tillige en tydst Tale af den svenste Gene
ral-Admiral Wrangels Hofpradikant, der da med de svenste 
Tropper endnu laa her i Landet. Maastee har Familien 
hellere stet ingen Jndstn'ft villet satte paa Kisten, end udelade 
den omtvistede Titel.

Ligger altsaa Fru Kirstine Munk her L denne Grav, da 
kan det med Sikkerhed antages, at ogsaa hendes Datter 
Sophie Elisabeth, forst gift medGrevPentz, siden med 
Holger Wind og dod 1658, maa ligge L en af de Kister, 
som mangle Jndstrift; thi denne Dame blev begraven hos 
fin Moder i St. Knuds Kirke. Forudsat altsaa, at Jndstrif- 
ten ober Enken Pretorius, fijondt los, ligger paa den tilhs- 
rende Kiste, findes Levningerne af Christian den Fjerdes og 
Kirstine Munks Datter sandsynligviis enten i den derunder- 
staaende Kiste, eller i den uden Jndstrift, eller i den underste 
Kiste tat ved den Pdre Muur.

Derimod feile de to ovenanforte Skribenter, naar de be- 
rette, atKirstine Munks Moder, Fru Ellen Marsviin, 
ogsaa stulde ligge i denne Grav; thi hun hviler hos sine to 
Mand, Lud big Munk og Knud Rud i NorrebrobyKirke 
i Fyen. Da deres hvalvcde Begravelse i bemcldte Kirke nu 
er tilmuret og utilgangelig, vil det maastee ikke ansces upas-

N. D. Magaz. 5 Pag. 72.
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sende, at vi her til Minde om disse mcerkelige Personer, og 
som Hjemmel for vor Jndsigelse imod hine med Foie saa 
anseete SkribenterS Beretning, anfore paa dette Sted Jnd- 
strifterne paa disse Kister saaledes som disse velvilligen ere 
os meddeelte af Hr. Pastor Mule til Norrelyndelse, der 
inden Graven tilmuredes har afstreven dem efter Kisterne 
selv. „I en Optegnelse," siger Hr. Mule L Skrivelse af 21 
Marts 1843, „af McerkvLrdighederne ved Norrebroby Kirke, 
„som jeg tillykke endnu finder mellem mine Papirer, staaer 
„under Rubrikken Gravsteder:

„Under Choret findes en aaben Begravelse, der er af 
„samme Lamgde og Bredde som dette — to Hvoelvinger. I 
„denne Begravelse ere nedsatte Ligene af folgende Afdode:

„a. Ludvig Munk med denne Inskription paa Hans 
„Kiste:

„Anno 1602 d. 8 Apr. 2) der Klokken havde flaget 1 Eftermiddag 
„paa Lundegaard kaldede Gud arlig og velbprdig Mand Ludvig 
„Munk til Norlunde af denne forfangelige Derben til sit avige Rige, 
„Glade og Herlighed, hvor han nu lcver og bliver i avig Glade og 
„Fryd med alle Guds udvalgte Born til avig Tid. Og kaldede Gud 
„hannem, da han var udi sit 65 Aar. Jeg veed at min Frelser lever 
„og han stal opvakke mig af Horden og jeg stal omgiveS med denne 
„min Hub, og jeg stal see ham med mine Oine og ingen Fremmed.

„Denne Inskription er indgraven i en Mesfingplade, som

Man seer Heras, at den Tvivl, sont Hr. Land. Degtrup paa Stam- 
tavlen over Familien Munck-Lange (Geneal. og Biogr. Archiv 1 
Hefte S. 32) pttrer om, hvorvidt Ludvig Munk virkelig er dod d. 14 
Juli 1603, er vel gründet.

(20*)
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„en Engel holder. Paa Kisten, som er overtrukken med L<r- 
„der, staae to adelige Vaabener. Jeg mindes, at denne Lud- 
„vig Munk endnu ved Traditionen levede L hcederligt Minde 
„i Nonebrobpe Sogn, L min Ungdom.

„d. Knud Rud med denne Jnscription Paa Hans Kiste:
„Her ligger begraven crrlig og velbyrdige Mand Knud Rud til 

„Sanoldt (nu Sandholdt), arlige og velbyrdige Mand Ereck Rud og 
„Frue Anne Hardenbergs Ssn, som var fodt paa Destervig den 
„OnSdag nastefter Oculi Sondag Ao. 1556 og kalbet Gud Almag- 
„tigste hannom paa St. HanS Kloster i Othcnse d. 22 Juli Aar 1011. 
„Gud Almagtigste give hannom en arefuld og gladelig Opstandelse.

„Paa Kisten er ingen Zirater, kun Pladen og Vaabenerne. 
„Om ham meldte den mundtlige Tradition intet Godt.

„c. Frue Ellen Marsviin.
„Paa hendes Kiste staaer:

„Her ligger begraven cerlig og velbyrdig Frue Fru Ellen Mar- 
„sviin Salig Ludvig Munckes til Nerlund, som var fodt paa 
„Landökrones Slot d. 1 Febr. Ao. 1572 af arlige og velbyrdige For- 
„aldre. HendeS Fader var arlig og velbyrdig Mand Jörgen Mar- 
„sviin til Dybech, DanmarkeS Riges Raad, Befalingsmand paa Lands- 
„kroneS Slot. HendeSModer var arlig og velbyrdigFrue FrueKaren 
„Gyldenstiern til ClauSholm. Hun levede meget gudfrygtigen og 
„nu udi hendeS AlberS 78 Aar bortsov saligen udi Gud paa hendeS 
„Gaard EllenSborg d. 11 Novbr. 1649. Gud give hende med alle 
„troe Christne en gladelig og arefuld Opstandelse paa den yderste Dag. 
„Amen.

„Paa Kisten findes soruden Vaabenerne endeel forsolvede 
„Zirater, samt Lilier og Marsviin, hist og her omstroede.

„Alle disse tre Kister vare dengang, jeg saae dem, over- 
„trukne med Loeder. Nu er den aabne Begravelse, hvori de
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„staae, tilkastet — og maastee Kisterne tildeels i Muld, hvis 
„de ei vare bedoekkede med Tin eller andet Metal — hvad 
„jeg ei veed. Jnseriptionerne har jeg tilfoiet her, for om de 
„maastee künde finde Plads i en Anmoerkning til Deres Bc- 
„strivelse af St. Knuds Kirke. Flere Begravne, L hiin Hvoel- 
„ving, har jeg anfort i hiin Optegnelse, men som ei höre 
„herhid."

5.

Jnden vi fvrlade dette Capel, ville vi endnu tilfoie en 
Notits om Kong Frcderik den TredicS bekjendte Skatmester, 
Hannibal Sehestedt, som velvilligcn er os meddeelt af 
Hr. Land. Kall Na s müssen. Den er tagen af de haand- 
strevne Klevenfeldtste Samlinger og lpdcr saaledes: „Han- 
„nibal Schcstedts Liig blev balsameret, hjembragt til Dan- 
„mark og begraven i St. Knuds Kirke i Odense."

Som bekjendt dode Hannibal Sehestedt under en 
Sendelse til Frankrig d. 23 Sept. 1666 i Naerheden af Paris. 
Hans Liig blev i det folgende Foraar sendt hjem til Dan
mark, og har det nu stn Nigtighed med ovenanforte Notits, 
saa er han rimeligviis bisat i dette Capel hos sin Svigermo- 
der, Kirstine Munk, og hviler da i en af de forhen om
talte Kister uden Opstrift. Men nagtet vi, efterat have mod- 
tagct dette Vink, atter have ladet Capellet aabne og paa det 
Omhpggeligste uudersogt Alt paanp, er det ikke lpkkets at op- 
dage noget Spor, der künde bringe Oplysning i denne Hen- 
scende. Heller ikke have andre Undersogelscr, uagtet al an
vendt Flid, ledet til noget Resultat. Vi maae altsaa lade os
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noie med at anfore Notitsen saaledes, som vi have modtaget 
den, og iovrigt henstille Sagen til Kyndigeres Afgjorelse.

Hr. Kall Rasmussen tilfoier endnu af samme Kilde: 
„Ao. 1670 d. 6 Mai — bevilgede Hans Majestät, at afg» 
„Fru Christiana, Hr. Hannibal Sehestedts tilJvers- 
„ncrs, hendes Liig maatte om Aftenen begraves."



sit

T i l l <r g.

ÄMa der i Bircherods Xotse uderiores findes en Dee 
Jndstrifter, som fordum have voeret i St. Knuds Kirke, men 
som vi nu ikke kunne anvise nogen befiemt Plads i Kirken, 
have vi troet her at burde samle dem som et Tilloeg.

HanS Kongel. Mayst. til Dannemarck ock Norge velbestalter Kapilain 
over et Compagni af det ny fynfle National-Regiment den veladle og 
mandhaftige Mand Ottho Seeblat dode her udi Otthense d. 5 
Martii Aar 1674 udi HanS AlderS 44 Aar, og ligger her under -egraven.

Ihr Keyserl. May. bestaltcr Major unter ihre Graffl. Gnaden der 
Graf von der Das, Sein Regiment zu Roß, der Edle und Wolgebohr- 
ner Mi ch el L au-fe lt ist vor Nyburg vor seinen Feind geschossen 
worden undt alhie zu Othense gestorben d. 10 Decbr. seines Alters 43 
Jahr. Dessen Sehle Gott gnedig sey Anno 1659.

1660.
^ouvker l^ovis äe klenour OomwLnäerenäe en k'i'Lnyoisolte 

VLvLnte Oompnoie onäer I»eL keximent van 6e Heer Oollonel 
6e stinäe in öienst vnn äe Hooxwoxeoäe Nerev iStaten 6ene- 
rnl äor vorcenixäe Xeäerlnncken.
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Ihre Königl. May. von Schweden unter das hochfürstl Pfaltz Grass- 
vische Regiment Dragoner bestalter Regiments Qvarteer - Mester der 
gestrenge, Best und Mandhafte Joch um Friderich Durmeister 
welcher d. 15 Febr. auf Langeland vor seinen Feind geblieben, und vol- 
gendes d. 19 Apr. dieses 1659 IahreS hiesigen Orths in seine Ruhe- 
stedt gesetzet worden ist. Den seele Gott gnade.

^ve, L«eotor, 8ud8i8te, lexe !
Itipw wortaN et eoele8ti oemine natun 

^nnum et qv« exoeäunt intexrL In8trn 6eoem, 
kipam 8neri Ss,orntu8 0Inu8 Ion« 

S^mm^tos pv8uit Kumini.-? Lxuvi»8 
v1ortLle8, iSixnvm velnt! immortnlis konorio, 

tzvem öedet 0kri8ti ereöulL turb» 8vo
^ltori, p»8tom äuoti8 gv! Iioe fönte renntin 

klu8 nnno «zvintam vicit Ol^mpiaäem.
Lerminu8 kio 6xu8 8pntio 08t per pulpitum »d ni» 

veeurso; vlöeent Kino revoonre xraäuw, 
t8eä tkalami co»8or8 et pixnor» qvinqne reliet», 

Onpturniv vnrnn 6!§nn drnbe» 8no.
16 nvioe 8U8pir»»t, qv! koe monumentum p. VI. ^nteoe8-

*) Paa Danst: Velkommen Laser! stands og laS! Fodt i Ribe af en 
dodelig og en himmelst Sad, nedlagde residerende Capellan Oluf 
Ion son sit dedelige Hylster her ved Siden af den hellige Dobefont, 
som et Legn paa den udodelige Hader Christi Menighed stylder sin 
aandelige Fosterfader, der i over 26 Aar vogtede Kirkens Hjord, som 
-an indviede ved dette GjenfodelsenS Bad. Her blev Maalet sat for 
-an- Dirken i Menighedens Tjeneste; maatte HanS Hustru og fem 
efterladte Born engang see ham vende tilbage herfra (paa Opstandel- 
senS Dag) og modtage den HanS Bane vardige Seierskrone.

Dertil forlangeS og indcrlig Den, som til kjarlig Amindelse op- 
reistc dette Gravmale for tzn Forgjanger, Sine og sig, med det
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«vr! 8uo, su!« et sid! ererit, !u kuve mmul, si Veo plseet, §eU- 
öuw urnum exuviLS sus8 ävxooere tomieas ^!ooI»U8 o- 
k»u»is klummioeus. Vepo6uit »utem ^uno 16

vikKeiles Ossus tulit ulque ?or!culL wults, 
Vit» drev!8, prso8ens vit» Leu! fuKi'it.

vmuidus ei>§o malm oits, W0N8 k!o privat. ut istio, 
Okriste, tu» exunöet xloriu, Summe kate^.

0vio8ount k!e 8scri Oineres vnviäis Oelieii vambunAi I»o- 
nesto loco nutiz Is eum varüs terris Iu8tnsti8, pise et Iione8tW 
Läuestioui expexinm ünxvurum so exeroen6vi»um Oommepoiorum 
peritism Lääiä>88et, uns, eum fi-stre nstu minore, et uffini 8uo 
8ud8Li-iptis, u-tate xrsvem kaientem 6o§nominem vsviöem 
OcUeeum, Oivem et Ale^eLtopem <^vonäsm ibielem nmpli88i- 
mum, totius mole Asexot!ut!oai8 levnvit, e^vsm vieem eum 
psueo8 LNN08 6oml forieque IsuckadHitee §e88!88et, nexotüe 8M8

Dnffe, om det saa er Guds Dillie, ogsaa at nedlagge sin Jordklad- 
ning i dette kolde Gjemme. Nie. Zoh. Flammineus.

Og dette stete Aar 16.
Anm. Riprv og Mpam indeholde et uovcrsatteligt Ordspil.

*) Paa Danst: Mange Besvarligheder og Farer mede i den körte Leve- 
tid; Hvad er det ncrrvcerende Liv? ak! en flygtig Drom! SaaledeS 
udfrier en tidlig Dod af mange Ondcr herncden, for at hisset, Christe! 
Din Herlighed kan aadendareS paa os i sin Fylde. Her hviler det 
hcllige Stov af David Ocher, fodt i Hamborg af haderlig Stand. 
Efterat han i Hjcmmet var bleven opdraget i Gudsfrpgt og udrustet 
med saadanne Kundstaber, som fordres af det dannede Menneste, og 
derncest ved Reiser i forsijellige Lande havde erhvervet sig fortrinlig 
Dpgtighed i Sprog og Handelöforretninger, overtog han med under- 
tegnede: HanS pngre Broder og han- Svoger, for den alderstegne 
Fader af samme Navn, David Ocher, lange en anseet Borger og 
Kjobmand sammested-, Byrden af hele Handelen; og da han i faa
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VIX Lck Llterum mensem kio immor»tu8, prwproperL, keu! 8eä 
plavlö» morte in vowino odüt ^o. OK. 1045. ^pril 19. 
^ovo «tatis 27. veo opt. AI»r. no p>» k'rLtrls et ^fLvis 
LM memorirv p. k. verokLräu8 Ocker. ^okavues Losmüo.

Hcrunder hviler Erlig Delagt og nu Salig Mand Jacob Pofl 
velsen barnfod udi Olderflo, fordum Borger og Handelsmand udi 
Othense, som dode d. 10 Aug. Ao. 1657, HanS AlderS 35 Aar med 
HanS Kiere Hustrue Salig Margrete NielSdatter, som dode b. 8 Aug. 
Ao. 1657, hendeS AlderS 23 Aar. Og hafver Karen Sal. Niels 
FrandsenS ladet dette Epitaphium bekvste og opsette ofver hendeS Salige 
Svoger og Datter. Gud gifve dem en gladelig Opstandelse.

Til en Christelig Amindelse hafver Erlig Ovinde JohanneMadtz- 
datter hendeS K. HoSbonde Sal. MadS Hansen Möller, som 
boede udi Mönche-Molle, og HanS K. Broder Anders Hansen ladet 
denne Tafle bekoste og opsette Ao. 1627. Gud gifve hannem cn gla
delig Opstandelse.

^anus Leutkenius I^aurevti kis ooeukat umbris *) 
AL^8tes et sancti veneranö» ekorl

Oiwkr!a qvsm neeenölt per vinoul» konest» pnrentum^ 
Alunäavit Inmen Kuinivie nuön kacri

Aar havde hjemme og ude roeSvardig regtet dette Kalb, og kun paa 
anden Maaned levet her i Rolighed ved sine Forretninger, afgik han 
ved en fortidlig, men stille Dod i Herren, Aar 1645, 19 April i sin 

AlderS 27.
Gud den Hoieste til TEre og til Zhukommelse af SlagtningeS kjar- 

lige Sind sattes dette Minde af Broderen og Svogeren.
P. P. Bernhard Ocher. Johannes GoSmann.

*) Paa Danst: I dette mor.ke Gjemme hviler JenS Laurihen
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Lmvurit kirpvill tbreipe keetor 
ko8t krvv »or»ii misit »ä »rv» xrexis.

U»vv!» esnäentem evpit, ^Vitederx» remisit 
kr«ol»i'»m 6oot» rekixione fLoem

?ieo I»tu1t splevckor xevero8i peetori3 keros 
vkntriit Hol§eru8 komite perpetno

I^okno impo8»t»m v!6it potni88e 8aorLtLw 
6oIIn8trars äowvi» numim8 »Iti tliponi. 

tzvLM rvcte 18 8ev8»t te8tLtar ^i»Iiu8i» puke8, 
Heia qvo^ve tv8tLtar leet» eaterv» veo.

Zeuthen, en HerrenS Tjener og arvardigt Li-s *) i Helligdommen, 
antandt af Cimbrien ved ForaldreS hadcrlige Baand, renset ved 
Daabens hellige Dande, pudset med TrivialunderviiSningenS Sax og 
derefter ovcrantvordet til MuserneS Tjeneste. Kjobenhavn modtog Fak- 
kelen stinnende, Vittenberg sendte den hjem, udmarket ved den reli
giöse LardomS GlandS. Og dette Lys blev ikke i Skjul. En stör 
Mand med et adelt Hjerte, Holger **) narede stadigt detS Lue; 
thi han saa, at det, sat paa en Lvsestage, künde oplpse den HoiesteS 
HuuS. Hvor rigtig han demte, derom vidner Aarhuus'S Ungdom, og
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Vootpinrv luoem s»»« vor preotulit »lw»m 
^röent! Lvlo et l»mp»6e eoosplou».

veniizve laeeoöl seu äepLsoitur usa 
Leutl»en!us Lamm» eonelöit !pso su».

^»nos post äeoos kuaale rel'iqvlt »ä »r»s 
^ostrns ut nodis luoläa, stell» kuit.

Ixneus !Ile vlxor tenues penetr»Ie per »u»»» 
6estiit »ä sumw! re§n» de»ts, 6el.

8ubl»t» est speeies fomum seä kam» repenäit 
Vnöenls lustris nomlois »oadrosiLm.

Erlig dydig og gudfrpctig Qvinde Karen Nielsd alter sal. I o- 
han Borchensens dode udi HendiS AlderS 84, Christi Aar 1061, 
ligger under denne Steen -egrafuit hoS HendiS kiere sal. Foraldre erlig 
viiS oc fornemme Mand NielS Vager fordum Naadmand her i 
Staden oc Maren KnudSdatter. DeriS Siele ere allerede i 
GudS Haand, deriS LegemerS Hvile forstyrrer ei Christen Mand.

Her ligger begraven Knud Holtendorph, HanS HoltendorphS oc 
Margrete NielSdatterS Son, som blef fed den 22 och dode d. 27 Zulii 
Anno 1609. Gud give hannem det avige Lif.

Marc. 10.
Lader smaae Bern komme til mig oc forhindrer dennem iche, thi 

GudS Rige Hörer saadanne til.

ikke mindre her den GudS udvalgte Flok, for hvilken den Hensovede 
frembar den fünde Larcs vndige Lys med flammende Iver.

Men ligesom Fakkelen omstder fortareS ved at lvse, saaledes svandt 
ogsaa Zeuthen hen for sin egen Lue. Ti Aar senere efterlod han 
Kjerterne paa vort Alter, ligesom han selv var os en lysende Stjerne. 
Denne Jldkraft higede efter, gjennem den klare Himmel, at trange 
ind til den hoieste GudS salige Rige. Forsvunden er vor Prpd; men 
Rvgtet udbredcr HanS NavnkundighedS listige Duft over elleve Lustrer.
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Her ligger begrafne af Han- Holtendorh oc Margrete 
NielödatterS Born. Anne Hansdatter dode 1661 d. 24 Decbr. 
oc NielS Holtendorh som dede Ao. 1602 d. 30 Mail. Gud give then- 
nom en glcedelig Opstandelse. Ao. 1608 d. 22 Junii dede Maren 
Hansdatter, som er den 3 af HanS Holtendorh- Born som ligger her 
under.

Her ligger begraven st. Person Jörgen Arntscn Arnt PctersenS 
kiere Son som hensof i Herren d. 31 Aug. Ao. 1607 hvis Sial Gud 
hafver.

Her ligger begraven erlig Mand Wilhelm LucaSsen fordum 
Raadmand her udi Othense, som var barnfod i Amsterdam i Holland 
oc dode d. 12 Jan. Ao. 1617 med stn kiere Hustrue Barbare 
Arnsdatter, som dode d. 5 Junii Ao. 1643. Gud give dem med 
alle tro Christne en arefuld Opstandelse.

Her ligger begraven erlig MandS Willum LucaSsenS Datter 
Giertrud som dode d. 18 Mai 1607.

Gud give hende det crvige Lif.

Under denne Steen ligger begraven erlig oc velact Mand HanSNiel- 
s e n fordum LandStingstriver oc Raadmand udi Othense hvis Sial Gud 
haffuer som salig hensof Ao. 1607 d. 1 Martii. Gud give hannem 
en gladelig Opstandelse med sin kiere Hustru Sophia SovrenS- 
datter som dode------------ ,

Her ligger begraven erlig oc velact Mand LauridtS Knudsen 
Linde gaard fod udi Hörne, Borger udi Othense som Gud kallede 
Ao. 1615 d. 26 Febr. med sin kiere Hustru erlig oc gudfrygtig Qvinde 
Anne AnderSdatter som hensovede udi Herren Ao. 1605 d. 0 
Decbr. Gud give dennem med alle tro Christne det avige Lif.
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Under denne Steen ligger -egraven erlig oc velforstandig Mand 
GoSseHermandsen som dede Ao. 1618 d. 14 Martii med begge 
sine Hustruer Anne Lenn egaardSdatter som dode Ao. 1601 d. 
13 Oct. oc Giertrud MortenSdatter som dede Ao-------

Gud give dennem alle en gladelig oc salig Opstandelse oc det 
avige Lif.

Under denne Steen ligger begraven erlig oc velact Mand Si werbt 
Pedersen fordum Dorgemester i Odense som dede d. 14 Decbr. Ao. 
1599 oc HanS kiere Hustru erlig oc gudfrygtig Qvinde Maren Ol- 
ves datier som dode d. 13 Junii Ao. 98. Hvis Siale Gud haver.

Her ligger begraven erlig oc velbyrbig Mand Jörgen Kotte for
dum Dorgemester i Othenfe som dode Ao. 1584 d. 18 November med 
sin kiere Hustrue erlig oc velactig Qvinde Kirsten PederSdatter 
som dede Ao. 1583 d. 17 Juni oc ere de begge barnfed i Othense. 
Gud give dem en gladelig Opstandelse oc det avige Lif.

Her ligger begrafuen erlig oc gudftpgtig Qvinde Margrete Her- 
man WaaliS som dode den Novbr. Ao. 1594. Vor Omgien- 
gelse er i Himelen rc. Philip 3.

Her ligger oc begraven hendiS kiere Datter erlig oc gudfrpgtig Pige 
Anne WaaliS Datter som dode d. Martii Ao. 1612.

Her ligger erlig og salig Mand Meiner» Keller Bartster oc Bor
ger i Othense, som dode den 22 Mai Ao.

Her ligger begrafven tvende af erlig oc velact Mand Dirick Fy- 
ring oc HanS kiere Hustru Elfe HansdatterS Dottre som ere dode udi 
dere- Fodsel det ene Ao. 1594, det andet Ao. 1595.
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Her ligger haderltg Mand 
Hr. RaSmuS E kicksen 

fordum Sogneprast til Bellinge ocDrendekild som dede d. 27 Novbr. 1560.

OkKL 0»8pLri Hmonn klr»rmooopolw buk» I»oo Alarmore re- 
qv!v8eunt, qvi in aeie pestilenti ^o. 1602 ä!e 1 8ept. strenuo 
öimicanllo oeeudult.

m!k! psöttHrivb »tqnv A1s,o1iLoa 
Ale tsiven Otkenib stirrvit »ms-r» I^uv8.

8trav!t nmr»r» L«ue8 eorpU8 8eil ooeliea, Re§NL 
LntlieL men8 petüt. Deäsl» teri-L valo*).

Her under ligger og begrafven HanS kiere Hustrue Kirsten Jsr- 
genS datter Mule, som dode Ao. 16 .

Med dereS kiere Datter E. og Gudfrygtig Pige Maren JeSperS- 
datter, som dede Ao.

Gud gifve dem det avige Lif.

**) u!o 8SpuItll8 c8t ^odnnneg ketri vk»nckorpkrius 
80K0I« Otovinnw qvovck»iv Reotor, qv! n»ortun8 erst Zrassnntv 
pv8te fune8t» 30 8ept. ^o. 1602.

*) Paa Danst: Apotheker Jesper Simonsens Been hvile under 
dette Marmor, han som ved modig at kjampe mod Pesten faldt Aar 
1602, 1 Septd.

Mig tilsmilede PodaliriuS og Machaon; men dog nedstog mig den 
bittre Smitsot i Odense. Den bittre Smitsot nedflog Legemet; men 
den guddommelige Sjcrl gik til det himmelste Rige. Farvel vidun- 
derlige Zvrd!

Paa Danst: Her er begravetMag. Johannes Petersen Glan- 
dorph, fordum Rector ved Odense Skole, som dode da den gruelige 
Pest graSserede, den 30 Septb. 1602.
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psvlm. XIII.
Al! veus illustrL ooulos mev8 ne mortem äormiam, ne I»o- 

stis meus me n se viotum Knetet, ne me labekneto mei exultent 
Ltiveisnrii.

pkLlm. 6XXI.
Lece von «lormitadit veqve äormiet, qvi 

custoäit Isrnel.
van. XII.

Ovi multos re6ä!6erunt Gustos eruvt stellnruw similes in om- 
nem wternitatem.

kkN. I 6»p.
Hlilli vivere est Okiistus, et mori luerum.

*) Hlnrxret« koo ssrvm ^eremi« contexit oss» Spiritus rrnxe- 
lico cum xrexe Iretus nxit.

Ham^ve pie vixit mortun et ips» pie
^nnu Hlv6L.VI. V. ^anuai-ii

Jehovah!
Psalm. 13.

Min Gud oplyS mine Dine, at jeg ikke stal hensove i Doden, at 
min Fjende ikke stal rose sig af, at jeg af ham er overvunden, at 
mine Modstandere ei stulle fr-de sig ved at jeg segner.

Psalm. 121.
See han stal ikke siumre og ei sove, han som -evogter ZSrael. 

Daniel 12.
De som have retfcrrdiggjort Mange stulle vare ligesom Stjernerne 

i al Evighcd.
Phil. 1.

At leve er mig Christus, og Dsden en Vinding.
*) Paa Danst:

Denne Steen dakker Benene af Margrethe ZeremiaSbatter; Aanden
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Hoeee öormitoriam saerum 8ib! eon^'uxld. et Mer!8 sartum 
tvotum ut maneat I»uuä vili re6em!t pretio VI. Veorxiun var- 
tkolmi ^auloviuu etkio. ut«;ue LIsqvontiw Professor k. qvi 8u- 
peruti8 perex, m»t!oaum molertHu et axLnilatiZ okSei! laborld. 
in e«Ie8tem patriam ovoeatus ^nno 6kr!sti AIVOI^XXX 6. XIV 
Alan «trrtis vero L.XXV.

^unxuntur tumulo raulov!«8 et OatknrlnL 
Ovos piets8 et umor ^uoxei»at iu Uralamo.

^unxemui» coelo 8Luctoruw 8e6e reeepti, 
^uäit«, dlrrlnt! voce: venite mei.

Lxspiiavlt OatkarinL viun ^ol». k. öle XXVI Xovemb. ^nno 
tHu-lsti I4V0L.XII rvtatis 8ure L.IV.

Her ligger begraven arlig oc velbyrdig HanS Mule som dode den
25 Sept. Ao. 1602 med sin kiere Hustrue erlig oc velbyrdig Fru

fryder sig hoS Englesiare; thi hun levede i GudSfrygt ligcsom hun 
og dode Aar 1656, 5 Januar.

2.
Til beständig Vedligeholdelse af dette Sovestcd, indviet til Hvile 

for Mand, Hustruer og Born, er betalt en ikke ubetydelig Sum af 
M. Jörgen Berthelsen Taulouw, Professor i Moral og 
Veltalenhed, som efterat have tilendebragt besvarlige Reiser og baaren 
EmbedetS Byrder bortkaldteS til det Himmelsie Fadreneland, Aar 1680 
den 14 Mai i sin AlderS 75de.
I Graven forme- Taulouw og HanS Catharina, hvem 

GudSfrygt og Kjarlighed havde formet i TEgtesiab. I Himlen for- 
eneS vi, optagne i de ForherligedeS Dolig, naar Christi Rest lyder: 
Kommer hid I Delstgnede!

3.
Catharina Brun hensov den 26 Novbr. 1662 i sin AldcrS 

54 Aar.

Anm. No. 2 har rimeligviis, som Hovedindsirift, staaet paa Midten, 1 
og 3 derimod rundt om ved Randen af Stenen.

(21)
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Mette Kotte som dode den 20 Martii 1613, og trende dens elste- 
lige Born, Lau ritz Mule som dode den 24 Martii Ao. 1603, 
Marin Mule, som dode den 5 Juli Ao. 1607, Elfe Mule som 
dode den 25 Zanuar 1605. Gud give dem en gladelig Opstandelse. *)

Under denne Steen ligger begraven erlig oc velact Mand Jörgen 
Nielsen Vorsemester udi Othense som dode Ao.

Med stn kiere Hustru Marg rett Bangsdatter som dode Ao. 
1616 d. 5 Juli. Hvis Siale Gud haver.

Herrens Bolig er yndelig, 
Min Sial derester langdis, 
Der jeg hersta til Himmerig 
Jgjennem D-den trangdiS 
Mit Lif og Sial med Attraa stör 
Til Dig min Gud og Herre: 
Til din Forgaard der som Du boer, 
Havde jeg ald min Negiere.

*) Jblandt Liigstenene i Vor Frue Kirke anforer Bircherod ogsaa een 
over HanS Mule og Mette Kotte; men, oa paa samme AarS- 
tallene ei have varet udfyldte, og ingcn af Bornene navnte, er det 
heist sandsvnligt, at det har varet en Mindester», som Foraldrene, 
efter DatidenS Skik, have ladet forfardige og anbringe i Frue Kirke, 
maastee endog mange Aar for dereS Dod. — Af Grunde, som nu 
ere ubekjendte, kan Konen, der ifolge den fuldstandige Jndstrist, var 
den Langstlevende, have forandret Destemmelsen med Hensyn til Bal
get af Hvilested, maastee endog allerede ved MandenS Dod, og det 
er saaledes rimeligt, at denne Familie er bleven begravet i St. 
Knudö Kirke. Er denne Farmodning rigtig, da höre de Afdode 
til de Jndivider af Mulernes Familie, som i Stamtavlen (S. 227) 
stulle betegneS med *
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Salig er den det var min Tro, 
Som i dit HuuS maae blive, 
Der som Du est vil jeg og boe 
Og have ald Tidsfordrive.

Nie ^'aeet äonnnus A^Aister ^oliunnes Urne canouious otte» 
nienrils et pikvpnsilu8 idillem ^ui obüt Lnno vewini A1VX1V. *)

Mo ^aoet 6omlnu8 Asa§l8ter X!colau8 Xnärerv ^nonäLM äecL- 
nu8 ottonienüiL ecoIe8iW 8t. Lkrautl, anno vomlnl vl. . .

*) Her hviler Herre Mag. HanS Urne, Kannik i Odense og Provst 
sammestedS, som hensov Aar efter Christi Byrd 1514.

At AarStallet V4VXIV er urigtigt — enten hugget paa Stenen, 
eller last af Bircherod, blandt hvis Tegninger den findeS — er vist. 
Formodentlig stal der laseS A4VIV (1504); thi HanS Urne var 
allerede ded 1505. Denne Provst var een af de Kanniker, som 1474 
indsatteS i St. Knuds Kloster istedetfor Benedictincrmunkene; han er 
bleven beromt i Literaturhistorien ved sine störe Opofsrelser, for üt 
faae Boger trpkte i en Tid, da GuttenbergS Kunst gjorde sine forste 
Trin ind over Elben. Efter et endnu bevaret Document stal han, 
om det er rigtigt last, have ünvendt i det Mindste 50054 Mark paa 
Bogers Trykning: — en Sum, der vel omtrent svarer til 3 » 
400,000 Rbdr.! See D. Mag. 1, 289 ff.

Hans Gravsted henforer Bircherod i sine Xotm über. S. 97 be
sternt til St. KnudS Kirke, ved Siden af Claus Andersen 
UlfeldS; Danste Mag. siger, at han ligger i Vor Frue Kirke; 
men dette hidrorer maaflee derfra, at Urne i sit Testament udvcrlger 
sit Leiersted i Vor Frue Kirke i Odense, — en Bestemmelse, som af 
oS ubekjendte Grunde kan vare forandret.

**) Her hviler Herre Mag. Claus Andersen fordum Degn ved St. 
KnudS Kirke i Odense (dod) i HerrenS Aar Tusinde . . .

(21*)
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Her ligger begraven erlig oc velact Mand Pavel Pedersen for
dum Slotzscriver paa DiSborg Slot paa Gulland som dode her i Othense 
Ao. 1606 d. 3 Juli, oc Jörgen Mogensen, fordum Bvrgemester 
her i Othense, som dode d. 5 Novbr. Ao. 1634 med sin kiere Hustru 
Karen Richarts'datter, som dede den 6 Augusti samme Aar.

Her ligger begraven erlig oc velact Mand Jens AnsgarS Borger 
oc Byfogit udi Othense som dode Ao. 16 . . d. Med sin kiere 
Hustru erlig oc gudfrpgtig Qvinde Maren Rasmusdatter som 
dode Ao. 1620 d. 2 April. Gud give dem en gladelig Opstandelse oc 
det avige Lif. Amen.

Hindis Alder 66 Aar.

Her under hviler erlig Mand Hendrich Torkelsen fordum Bor
ger oc Bvstrifver udi Othense som dode d. 28 Sept. Aar 1658. Saa 
oc HanS kiere Hustrn erlig oc gudfrpgtig Qvinde Elfe PederSdat- 
ter som dode den 10 Febr. 1648 udi hendiS AlderS 54 Aar. Gud 
give dem en gladelig oc arefuld Opstandelse paa den pderste Dag. Og 
Hörer denne Steen oc Sted indtil Pillen dennem oc deris Arvinger til.

Her under ligger begraven erlig oc velact Karl HanS RemberS 
som dode den 27 Mai Ao. 1644.

Gud give ham en gladelig oc arefuld Opstandelse med alle tro 
Christne oc GudS Udvaldte Born paa den pderste Dommedag.

Denne Claus Andersen var, ligesom Provst Hans Urne, 
een af de 1474 i St. Knuds Kloster indsatte Kanniker. Han var 
Degn, dengang en anseelig Pralat, ved Domkirken og blev siden 
Prior i Dalum Kloster samt Danmarks RigeS Raad. Naar han er 
dod, videS ikke med Vished; men formodentlig har han ladet sin 
Gravsteen, der efter Bircherods Tegninger viste UlfelderneS Vaaben, 
forfardige imod Slutningen af det 15de Aarhundrede, siden han af 
AarStallet ikkun har sat et As, -verladende til de Efterlcvende at til- 
foie Resten. See om ham D. Mag. 3, 33 ss.
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Ao. 1610 den 7 Julius ist der ehrbar Gesel 
ThomeS Olvsen 

von FlenSborch in Odense gestorben und ligt hier begraven, desen 
Seele Gott gnedig sey. 

Dette Steen oc Sted tilhorer mig Mathias Didrichsen oc 
mine Arfvinger Ao. 1633.

Under denne Steen ligger begrafven erlig Mand Jacob Lett for- 
dum Borgemester i Othense oc dode d. 19 Aug. Ao. 1622 mcd sin 
kiere Hustru erlig oc gudfrygtig Ovinde Marine JorgenSdatter 
som dode den 5 Sept. Ao. 1603.

Nie Moet öomiau8 ^rsäerieuZ varbeok mUes üe LIvit ouw 
uroro äow'ma velie nuno vomioi AlOVI^XXXXIII. *)

Her ligger Klaus Bang som dode Ao. 1624 den 12 Mai.

Her ligger begrafven erlig oc velact Mand salig Peder Hansen 
Borger udi Ottense som dode i sit AlderS 64 Aar den 24 Juni Ao. 
1610 efter Hand havde lefvit i Ectestab 30 Aar med sin kiere Hustru 
erlig oc gudfrygtig Ovinde Anne LauritSdatter som dode i sit 
AlderS 68 Aar d. 1 Januarii Ao. 1620.

HviS Siele Gud hafver.

Hcrunder hviler erlig oc velfornemme' Mand HanS Christen sen 
fordum Skrifver oe Ridcfoget paa Ottensegaarb som afdode for Derden 
Aar efter GudS Byrd 1650 den 16 Novemb. i sit AlderS 55 Aar 
med sin kiere Hustru erlig oc gudfrygtig Ovinde Karen Jenödatter 
som bortsov i Gud Aar 1679. Gud forlene dem med alle beständige

*) Her hviler Hr. Frederik Darbeck, (KrigSmand), til Elvit mcd 
sin Hustru Fru Belie. Aar cstcr Christi Byrd 1493.
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tro Christne cn gladelig Opstandelse oc paa HerrenS Tilkommelsts Dag 
ALrens Krone.

Her under ligger begrafven erlig oc velact Mand Anders Ras- 
mussen fordum Borger i Ottense som dode den 20 Oct. Aar 1624. 
Disligeste ligger her under erlig oc velact Mand Anthoni Zohan- 
sen som dode den . . . Med begge deris kier Hustrue erlig oc gud- 
fryctig Qvinde Maren JacobSdatter som dode 1667.

Gud give dem en gladelig Opst. Ao. 1640.

Her under ligger begrasten erlig oc velact Mand sal. Hendlich 
Jo Hansen Viintappcr fordum Borger udi Othense som dode den 17 
April Ao. 1641 i sit AlderS 41 Aar. Disligeste erlig oc velact Mand 
salig HendrichJohansen Riber fordum Borger her sammesteds 
som dode i Othense d. 12 Martii Ao. 1651 udi Hans Alders 37 Aar 
med begge deris kiere Hustruer erlig oc gudfryctig Ovinde Mette Pe- 
dersdatter som dode Ao. saa oc Hendrich Wiintappers 
oc hendiö 2 Senner Iohan Hendrichscn oc Peder Hen- 
drich sen.

Her ligger begrasten haderlig oc gudfrygtig Matrone Birgitte 
Mester Michel MollerS Hustru af Kjobenhafn som dode her i 
Othense d. 11 Mai 16.. der hos hendis kiere Daatter hederlig oc 
gudfrvgtig Qvinde Barbara sal. Mester Niels Mulis som dode 
Ao.

Her under hviler udi Herren erlig viis oc velforstandig Mand Ha- 
bacuch Koch fordum Borger oc Handelsmand her udi Othense som 
salig hensof udi Herren den 21 Zanuari Ao. 1660 udi HanS AlderS 
40 Aar med sin kier Hustru erlig oc gudfrygtig Qvinde Alheid Kar- 
chof som dode d. 22 Apr. Aar 1673 udi hendis Alders 63 Aar. 
Gud give dem en gladelig Opstandelse.
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Her under ligger begrafven erlig oc velact Mand Olve Olvesen 
Skrivcr paa Othensegaard oc dode Ao. 1648 d. 28 Martii oc blef be- 
grafvcn d. 3 Apr. Gud give hannem en gladelig Opstandelse.

Her ligger begrafven erlig oc fornemme Mand MogcnS Hansen Bor
ger v Othense som dode Aar 1561 d. fembte Dag Map med sin kiere 
Datter Karen Mogensdatter Hr. Jörgen Pedersens Hostru 
i Hospitalet som dode den 31 Oct. Ao. 1604 i sit AlderS 53 Aar.

Her ligger begrafven erlig oc velact Mand HanS Ibsen Borger 
oc Byefogit her i Odense som dode d. 30 Sept. Ao. 1621 oc HanS 
licre Hustru erlig oc gudfrpgtig Ovinde Susanne JacobSdattcr 
som dode d. 23 Juni Ao. 16.. med begge deris kiere Datter Mä
ren Hansdatter som dode d. 16Dccbr. 1618.

verrtis kauli -üelsovü manidus puler Alulcnus cuiadat 
XXI 8opt. än. MVXOVH

Lxspvetet pariles 
Viktor umbras 
kless!» merlto 
Hoä'mte§rknäa8.

Paa Danst: Oprettet af Faderen Mule for salig afdode Paul Nielsen 
d. 21 Sept. 1597.

Gud give Dig, Bandrer! et lignende Hvilested og en salig Op
standelse for JesU'.Skyld!

2tnm«rkning afHr. Dr. pa lud an-Müller til S. 113.
Naar det i Holger Jacobsens Reisejournal (Suhms Nye 

Saml. 3, 180) hedder, at det var Kong Christian den 
Fjerde der lod Jfr. Margrets Skovgaards Billede i
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S. Knuds Kirke oversvcerte, da er dette troligt nok; og 
man behover ikke at tye til de lose Sagn om at hun stulde 
have dandset flg ihjel, eller have negtet Kongen et Pengelaan 
i Krigstider, for at forklare Hans Adfcrrd. Som Monumen
tet oprindeligen har seet nd, med den asvode Dame i hendes 
fulde Smykker, ifort Gpldenstykkes Under- og Solvstpkkes 
Overkjortel, med stukken Perlehue, Guldkjeder, Ringe o. s. v., 
har det ikke alene havt et saa verdsligt Udseende, at den na- 
turlige Sommelighedsfolelse maatte forarges over fligt et 
Minde om adeligt Hovmod i GudsHuus; menKong Chri
stian havde ogsaa bcdre Grund, end nogen Anden, til at 
Harmes over dette forfcengclige Billede. Han selv, Hans 
Fader og Hans Farfader havde oste og strengt indskoerpet, at 
slig utilborlig Overdaadighed i Adelens Klcedcdragt stulde af- 
fiaffeS. Saaledes forbydeS det i Kong Christian den Tredies 
kjobcnhavnste Neces af 1547 at bcere Gpldenstykke, Blyant 
eller Solvstykke eller noget andet Silkestylke, som er istaget 
med Guld eller Solv, Guld- og Solvborter, Guld-ogSolv- 
snore til Bescetning paa Moderne o. desl. Dette Lndstcerpes 
atter i den koldingste Rcces af 1558. I Kong Frederik den 
Andcns kallundborgste Neces af 1576 ivres mod de adelige 
Fruers og JomfruerS Overdaadighed med ZEdelstene, Perler, 
Guldstifter, Guldkjeder paa Klüederne o. s. v. Og i sin ReceS 
af 1615, altsaa samme Aar Margrets Skovgaard dode, for- 
byder Kong Christi an den Fjerde alvorligen den ovcr- 
drevne Prägt ved Adelens Brplluppcr, navnlig i Fruentim- 
mcrnes Klcedcdragt. Hvo kan da undre sig over, at Hans 
Blöd kom i Kog ved Synet af et Gravminde, der med haan- 
lig Trods tilraabte ham og al Werden, at baade i Liv og i 
Dod traadte Adelen Hans og Hans Farfaders Love under 
Fodder.
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Berigtiaelser.

Side 12. Lin. 18 laS: Messeredhe.
— 99 — 4 l. SkjonhedSpletter.
— 114 — 3 1. ^aeodaü i sit Itinorarium.
— I3S — 6 ncdenfra laö: 81.
— 150 — II ovenf. og 2 nedenf. l. 1695.
— 165 sidste L. l. Knudsen.
— 222 L. 21 l. Otttkarmae.
— 223 — 9 ncdenfra l. 1658.
— 224 — 6 „ l. Bomarke.
— 228 o) Maren Hanödatter Mule stal vare dod 1607; Aar 1581 dode 

hendes Mand Caspcr Mule, Domprovst i Ribe, ifolge Hans 
af Bircherod i Notae uden. S. 147 anforte Gravstrift.

— 280 L. 3 udsietteS L foran 8vo.
—-------- 8 udsietteS Punctum efter m»nedunt.
I JndstriftcrneS Interpunktion, forsaavibt en saaban forefindes, er 

ikkun foretaget de uundgaaeligste Forandringer. Nogle u-etpdelige Uvver- 
eensstemmelser i Bogens Orthographie, der saa yderst vansteligt kunne 
nndgaaeS ved et Ar-eide af denne Natur, an-efaleS til LaserenS günstige 
Over-arelse.




















