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I. DEL 
DANMARKS ÆLDSTE PRÆSTEGAARD 

NYBORG Præstegaard indtager en enestaaende Stil• 
ling mellem danske Præsteboliger, fordi den med 

Hensyn til dens middelalderlige Dele: Stue• Etagen 
og Kjælderen ikke har noget Sidestykke, men ube• 
stridelig er Danmarks ældste Pr~stegaard, ja, sand• 
synligvis den ældste Præstegaard i hele N orden. Thi 
vel benyttes som Præstebolig f. Ex. Mariæ Præstegaard 
i Helsingør, St. Hans Præstebolig i Odense og Stifts• 
provsthuset i Viborg, hvilke som Bygninger enten ere 
ældre eller omtrent jævnaldrende; men medens det indre 
i dem er helt fornyet, er Nyborg Præstegaard middel• 
alderlig baade udvendig og indvendig, og medens de 
andre først blev Præstegaarde ved Reformationen eller 
- som Stiftsprovstboligen - var i privat Eje forud, 
saa har Nyborg tjent som Præstegaard alle dens Dage. 

Der er ganske vist fremsat to Formodninger: at 
den oprindelig skulde have været enten KCJlendegaard 
eller Kloster, hvorfor det er nødvendigt at modbevise 
disse Formodninger. Den første Opfattelse blev frem• 
sat af Sognepræst i Kongens Lyngby, Dr. phil. Holger 
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Rørdam, idet han i Samlinger til Fyens Historie og 
Topografi XIV, Side 176 f., mente at kunne bevise, 
at den gamle Præstegaard før Reformationen har været 
Kaiendelagets Gaard, og at den først blev Præste" 
bolig 1538, og 1909 skrev han til Forfatteren: »Jeg 
vedkjender mig den Ytring, at Nyborg Præstegaard 
utvivlsomt er den ældste til Præstegaard anvendte 
Bygning, der findes her i Landet, og det glæder mig, 
at De har kunnet constatere, at det virkelig forholde r 
sig saa. J eg antager forøvrigt, at Gaarden før R efor" 
mationen ikke har været Præstegaard, men Kalende" 
lagets Gaard, og jeg mener at kunne bevise, at det 
var i Aaret 1538, at Bygningen blev overdraget Præsten 
til Beboelse. Men dermed taber Bygningen jo ikke 
i Interesse«. Vi maa derfor undersøge Sagen. 

Nyborg By havde i Middelalderen flere Gilder: 
et St. Knuds Gilde, et St. Gjertruds Gilde og et 
Kalendegilde; men hvor laa nu Gildegaarden? 1546 
nævnes en Jord i Nyborg, »som ligger i den nørre 
Gade østen næst Calentehus et« (Erslev" Mollerup: 
Danske Cancelliregister 1535- 50, S. 212). 21de Juni 
1551 overlod Kongen >)en gammel Gaard i Nørregade 
i Nyborg, kaldet >)den store Calentegaard« til Mikkel 
Brockenhuus. (Cancelliets Brevbøger 1551- 55, S. 48). 
Af disse to Vidnesbyrd fremgaar tydeligt, at Kalende" 
lagets G a ard laa i N ørregade, medens den Gade, 
hvori Nyborg Præstegaard nu ligger, hed Sønder" 
gade indtil c. Aar 1650 og bestod af nuværende 
Korsbrødregade og Kongegade. Altsaa har Bygningen 
ikke været Kalendegaard, inden den blev Præstegaard. 
Naar Dr. Rørdam mener at kunne henholde sig til 
noget, som er sket 1538, maa ogsaa dette undersøges 
nærmere. I Holger Rørdams: Monumenta historiæ 
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8 T. LØGSTRUP 

Danicæ II R. 2. Bind findes S. 529- 62 Aktstykker 
fra Odense Bispearkiv og deriblandt XIII 1538 d. 13de 
Marts følgende Vedtægt angaaende Lønning af Sogne" 
præsten i Nyborg. 

\Xly efterne Niels· Lange, Høffuetzmand paa Ny" 
borgh, Jørghen J ensson Superintendent til Fyens stift, 
Niels Perssøn, prest i Nyborg, Hans Anderssøn, 
borgemester y samme stedt, Laurits Nielssen, by" 
foghet, Hans Brock oc Matz Perssøn kircke werier, 
haffuer nu anthen dagh sanct Gregorij dagh aar 
MDXXXVIIJ veret offuer en contract met noghre dane" 
mendt, flere af kaiende brødre om en viss rentte at 
udlægge till en predickers aarlig vnderholdning her 
i Nyborgh effter Kon. Matz ordinantzes beffaling, oc 
ære wy bleffne saa forent ther om, at hand skall 
haffue frytt thed hele sten hwws ved scholen medt en 
andhen maadelig styck iordt aff kirckens till en koe 
stall oc en swintgaardt. Item huer aar aff kircken 
XL marck, som capeHan pleyde at faa, oc III pund 
byg oc ther offuer aff den menige kiste, till hwilke 
kongelig maiestat haffuer lagt alle kaiendt godtz oc 
andre gilde oc alt godz icke heden bebreffuet er, oc 
skal hand haffue LX marck tiil handt kandt medt 
andre rentte bliffue forset. Gjøres oc tismellem mynt" 
ten geffuere, tha skall handt haffue XX marck myn" 
dre aff kisten.« - - -

Originalen i Bispearkivet, Vinding Herred 47, har 
7 paatrykte Segl, og Sognepræst Niels Pedersens 
Segl er adeligt med en skraatstillet Lillie i Skjoldet, 
paa Hjelmen 2 Vesselhorn og ved hver af disses ydre 
Side en Lillie. I denne Skrivelse tales jo ikke om 
nogen Kalendegaard, men naar Kaiendebrødre om" 
tales i denne Forbindelse, er det jo kun, fordi Præ" 
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DANMARKS ÆLDSTE PRÆSTEGAARD 9 

sten skal nyde 40 Mark af Kaiendegodset Skolen, 
som omtales, laa - lige til 1872, da den blev ned• 
revet - N ord for Kirken, og »S tenhuset ved Skolen« 
gives jo ikke Præsten til Beboelse, som Dr. Rørdam 
antog, men hele Stenhuset og et mindre Stykke J ord 
af Kirkens gives til Præsten, for at han her kan ind• 
rette sig en Kostald og en Svinesti. 

Men Nyborg Præstegaard har ikke alene aldrig 
været Kalendegaard, men det kan af historiske Kilder 
bevises, at den fra første Færd af har været Præste• 
bolig. De Vidnesbyrd, som her kommer i Betragt• 
ning, vedrøre Sten Basses Kjøb og Handeler. Han 
levede i første Halvdel af XV Aarhundrede som en 
rig, anseelig Ridder, der 1426 omtales som Lensmand 
paa Nyborg Slot, men maaske allerede har været dette 
en rum Tid forud. Hans Vaaben var et Vildsvine• 
hoved i blaat Felt. og paa Hjelmen et grønt Træ 
mellem siddende røde Egerner. Han var Sønnesøn 
af den ældre Sten Basse, som var med ved Dane• 
hoffet 1377, hvor Kong Oluf afgav Haandfæstning. 
Han døde 1448, og med ham uddøde de saakaldte 
>)gamle Basser«. Deeurnenterne vedrørende Sten Bas• 
ses Kjøb m. m. ere blevne indregistrerede i XVI 
Aarhundrede; denne Registrant over Gods i Fyen, 
som tilhØrer Antvorskov Kloster, meddeler følgende 
(Ældste danske Arkivregistraturen 45de Bind): 

J ens Findtzønns prouist i Asszøns solde her Steen 
Basse sinn Gaard vdj Nyborrig, som Oluff Orm 
iboede, liggendis i Synnder gaade emellom preste• 
gaarden och J es Perszønns Laffuendtzfars gaan;l, ock 
hvisz breffue, som liude paa samme gaardt att skulle 
høre forne her Steen thill. Anno 1405. 

(S. 206, Bogstav N, Nr. 7). 
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J es Perszønn Lauentzfar skiøtte Hendrick Hind t• 
zesson sin gaard liggenndis i Nyeborg emod thet 
westre syncire hiørne hoesz frue kircke 1421. 

(Side 206, N, Nr. 9). 

Forne Hendrick Hindtzseszøn soldte och schiødte 
Steen Basse forne gaard och grund. 1422. 

(Side 206, N, Nr. 10). 

Konning Erick thil dømmer her Steen Basze forne 
gaardt, forbiudendis nogre sig at beuare med den 

emod her Steens willlie. 1422. (Side 206, N, Nr. 11). 

(Dette betyder, at Sten Basse tog strax kongeligt Domsbrev paa 
Handelen). 

Her Steen Basze, riddere, Gud thill loff och alle 
siele thill salighed, stifftede et euigt vicariam i thennd 
synderste capell i wor frue kircke i Nyborg, som 
hand sielff bygge lod, thill huilckenn capell och vi• 
cariam hand gaff och schiødte thette efftersichne guodtz, 
som er - - - , item enn sin gaard i Nyeborg syn• 
den hosz forne capell med saa skell att presten, som 
forne vicariam fanger i bethaling skal1 holde huer dag 
tho siungendis meszer, och enn dag om vggenn skall 
s jungis vigiliæ. J tern skall prestenn och der aff føde 
och kost giffue hver dag v i j nøttørfftige fattige folck, 
och schall giffue huer dennem en kledningh och et 
par skoe om aaret; jtem schal1 the och føde och 
holde ther off enn fattig pebling och klerck till forne 
Gudtz thieniste, och sckall inngenn biscop macht 
haffue forne vicariam nogenn att forleene. Anno 1427. 

(Side 207-8, N, Nr. 15). 

Borgemestere och meenige a1lmue i Nyborg be• 
kiendelsze breff at haffue annammit her Steen Basze 
och fru Eline i borgeschab ther vdj byenn och ther 
till bekiender at haffue vndt thennem it Byens grund 
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och gaardt i Nyeborgh, liggendis synden hosz wor 
frue kircke fra prestegaarden, och som strecker sigh 
rett i wester l v alne langt oc schulle the giffue aff 
samme jord och gaard i j marck om aaret thill byenn 
och mue de siden der hoesz frii kiøbe och selge wdj 
Nyeborgh. 1431. (Side 206-7, N, Nr. 12). 

Borgemestere och meenige almue vdj Nyeborg 
bewilget her Steen Basze at mue beholde forne gaard 
med halfdeelen aff thennd jord, som byenn sielff 
kiøbte af J es Ipszønn med faaertaaeg, j n d gang och 
frij wdgang fra prestegaardenn och ind thill stredet 
fri och frelsze thill euig thiidt att skulle bliffue 'for 
ald wegt, oc schall hanndt haffue samme pladtz frie 
for ald skat och thynnge. 1431. 

(Side 207, N , Nr. 13). 

I 1432 faar Sten Basse en Art Domsbrev af Kon~ 

gen paa denne Gaard. 
Her J enns Findtzønn prouest i Asszens skiøtte her 

Steen Basze forne gaard och grund p,aa Windinge 
herritz ting, huilchenn som hand til forne kiøpte aff 
Olluff Orm. 1434. (Side 207, N, Nr. 14). 

Og endelig for sidste Gang tildømmer Kongen i 
1436 Sten Basse Gaarden. Originalen til det findes 
i Rigsarkivet, og det er trykt i Kr. Erslev Repertorium 
diplom. Nr. 6813: 1436 quarta proxima post Dom 
Palm. i Olstorp: Hr. Steen Basse hans Gaard i Ny~ 
borg »Sønden næst Vor Frue Kirkegaard og Vesten 
næst Præstegaarden med J ord til '>o c meth f ry F orto~ 
.vtgangh«, som han kjøbte af Henrik Hinzesen, og 
som Jess Pedersen og Oluf Orm fordom i boede, og 
den halve Jord med, som han kjøbte af Nyborg 
Borgere, og som de havde kjøbt af Niss J epsen, fra 
Præstegaarden og ned til Skibsbroen«. 
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Af disse Dokumenter fremgaar altsaa klart, at 
Nyborg Præstebolig nævnes som Præstegaard de tre 
Aar 1405, 1431 og 1436 og som liggende i Sønder• 
gade, Syd for Frue Kirke og Østen for Steen Basses 
Gaard. 

Men ikke alene nævnes Præstegaarden allerede 
1405, 1431 og 1436, men ogsaa Præsten, som boede 
der, nævnes 1405, nemlig i et Brev fra Zabiel Kor• 
chendrup. Om denne Mand vides, at »Borreby (ved 
Skjelskør) blev 1392 af Lave Nielsen U rne overdraget 
til hans Svigersøn Zabel Kerkendorp«, og at »Ridder 
Zabel Kirchendorff skænkede til Vor Frue Kirke 2 
Gaarde i Kullerup, 2 Gaarde i Bovense, 2 Gaarde 
i Søndersø, en Gaard i Nyborg og l Gaard i Ul• 
folt mod at Dominus Marquardus, rector eclæsiæ 
Nyburg og hans Efterfølgere skulde holde 3 ugen• 
lige Messer for hans Sjæl og hver Søndag bede for 
ham fra Prædikestolen med Navns Nævnelse til evig 
Tid«. Dette latinske Brev nævnes i en Registrant 
over Antvorskov Klosters Breve, skreven i XVI Aar• 
hundrede og trykt i Ældste danske Arkivregistraturer 
5 Bind, Side 1092- 1103. Se desuden Fyens Hist. 
og Topogr. 9 S. 177. 

Det er ganske tilfældigt, at det er i Aaret 1405 
baade Præstegaard og Præst omtales første Gang, 
thi Zabel Kerchendrups Gave til Kirken og Sten 
~asses p!;ivate Kjøb af Gaard har slet intet med hin• 
anden at gjøre, men det er to af hinanden aldeles 
uafhængige Vidner om, at Bygningen var Præste• 
gaard 1405. Der er endvidere intet, som beviser, at 
den senere skulde være bleven Kaiendegildets Ejen• 
dom, og intet, som tyder paa, at den senere skulde 
være kommet Sognepræsterne af Hænde. 
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Men foruden denne Misforstaaelse med Kalende~ 

gaard bliver den anden Misforstaaelse at gjendrive, 
nemlig den, at Bygningen skulde have været et Kloster, 
Denne Paastand støtter sig til en Indberetning, som 
Jesper Hansen Stampe, Sognepræst i Nyborg 1622-
39, sendte Ole Worm Aar 1623. Den meddeler, at 
Dronning Margrethe lod bygge Vor Frue Kirke, en 
Skole og et Klokketaarn samt Sønden for Vor Frue 
Kirke et Kloster kaldet ))Korsbrødegaard«. - - -
De tre grundmurede_ Huse, som dette Kloster bestod 
af, er endnu til; det ene gav Kong Chr. III Cantsler 
Johan Friis; det mellemste gav han til T oldergaard 
og i det tredie bor Sognepræsten. 

(Suhms Samlinger til den danske Historie, L Bd, L H., S. 73). 

Undersøger vi nu, hvad der kan ligge til Grund 
for disse Udtalelser, maa vi atter tilbage til Steen 
Basse og finder følgende: 

Her Steen Basze, ridder till Tiideberg gaff til 
Andtuorschouff eloster alt thet kiøbe guodtz och 
pante guodtz, som hand haffde i Fyenn liggendis. 
Jtem gaff hand it vicarj, som han haffde stiiftet till 
ett capell i wor frue kircke i Nyborg med enn gaard 
och steenhusz dersammestedtz. 14:41. Vidisse af 
samme skiøde findis infra X j. 

(Side 216, Z, N r. 1). 

I 4de Bind af ))Ældste danske Arkiv Registratur 
findes endvidere en )) Bekiendelse«; at F ru Eline b e~ 
kiender, at Steen Basses Gave til Antvorskov Kloster 
))war giort med hendis god villie, samtøcke och 
tilladelsze, der for och thend fuldbyrder och stad• 
fester. 1448. (Side 217, Z, Nr. 1). 

Heraf fremgaar klart, at først 1441 fik Antvorskov 
Kloster Sten Basses Gaard som Gave, men allerede 
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1405 bestod Præstegaarden som Præstegaard og Hjørne• 
huset Vest for Sten Basses Gaard var en privat 
Bolig, som 1405 ejedes af J es Persøn Lavindsfar, der 
1421 solgte den til Hendrik Hindtsesøn, som atter 
1422 solgte den til Sten Basse. Ikke T al e om, at de 
nævnte Bygninger har været Kloster. I Virkeligheden 
ved man i 1623 intetsomhelst paalideligt, men Præsten 
Stampe gjengiver i god T ro en Tradition, som er 
ukorrekt, og kun rummer den Sandhedskærne, at der 
kom en Tid, da Sten Basses private Gaard gik over 
til Klosterejendom. Antagelig fordi han ønskede at 
faa sit sidste Hvilested i Antvorskov Kloster ved 
Slagelse, skænkede han 14:41 dette Johannitterkloster 
sit Stenhus i Nyborg. Men dette Stenhus var hverken 
bygget til at være et rigtigt Kloster ikke heller kunde 
det indrettes til fuldt klostergivne Munke afJ ohannitter• 
ordenen; thi til deres Klostre hørte altid en Kirke og 
et Sygehus. Derimod kunde selvfølgelig Lægbrødre 
fra Antvorskov under Ledelse af en Forstander bebo 
Sten Basses Gaard, som den var, og derudfra øve 
Sygepleje og Fattigpleje og hæve Indkomsterne af 
fyensk J ordegods til Antvorskov Kloster. Men saa• 
danne Lægbrødre bar ogsaa Ordenens Dragt med 
det blaa Johannitterkors paa Brystet, saa N avnet 
»Korsbrødregaard«, der har holdt sig lige til vor Tid, 
er let forstaaeligt; kun maa man ikke deri lægge ind, 
at her har været et rigtigt Kloster. T rods sin store 
Betydning som Rigets forfatningsmæssige Centrum i 
omtrent 300 Aar har Nyborg ingensinde haft noget 
Kloster, ja, end ikke et Helligaandshus har der været. 
»Vigtige Byer som Nyborg har ganske savnet dem«, 
bemærkes der i >)De danske Helligaandsklostre« ved 
Lindbæk og Stemann, S. 15. 
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Hermed er det bevist, at Nyborg Præstegaard har 
aldrig været Kloster, men Præstegaard fra først af. 
hvor længe den har været til før 1405 kan ikke af• 
gjøres, men kun, at den allerede var til forud . N aar 
Præsten Stampe meddeler, at Dronning Margrethe 
har ladet den bygge, er det ikke usandsynligt; thi 
Kirken, som er indviet til Vor Frue har hun ladet 
bygge; netop Vor Frue Kirkerne har Dronning Mar• 
grethe støttet (se Carl N eergaard: ))En gammel Gaard 

Præstegaarden. Fra Gaden. >) Korsbrødregaard«. 

i Nyborg«, Særtryk af Aarbøger for nordisk Old• 
kyndighed og Historie 1902, S. 132, og Kr. Erslev 
))Dronning Margrethe«, S. 335). Kirken skal være 
grundlagt 1388, og da det baade var nødvendigt at 
skaffe Bolig til en Præst ved Kirken, og tillige nem• 
mest at udføre Byggearbejdet -samtidigt, taler al Sand• 
synlighed - ogsaa Ligheden mellem Materialet i 
Kirken og Præstegaarden og den fælles Stil - for 
at Nyborg Præstegaards Tilblivelse falder omkring 
Aar 1400. Det vides, at Biskop Johannes Ovesøn 
Krigebusk holdt Visitats i Nyborg Kirke 1402 og 1407, 
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og naar der holdes Visitats, maa der jo baade have været 
en Præst og hans Bolig. 1402 bliver derfor det første 
sikre Aar for Præstegaardens Tilværelse. De anførte 
historiske Vidnesbyrd lader os tillige faa et Indblik 
i, hvorledes Præstegaardens nærmeste Omgivelser op< 
rindelig har været. Gaden, som den Gang hed 
Søndergade, havde i sin østligs te Del paa N ordsiden 
Kirken og paa Sydsiden 3 Stenhuse, som ikke stødte 
op til hinanden. Østligst laa Præstegaarden, i Midten 
en Gaard, som først ejedes af Provst J ens Findtsen 
i Assens, men beboedes af Oluf Orm og 1405 solgtes 
til Sten Basse; og vestligs t overfor det sydvestlige 
Hjørne af Vor Kirke Jens Persøn Lavindfaers (:>: 
Langelænders) Gaard, som Sten Basse kjøbte 1422; 
saa fra 1422 til 1441 ejede Sten Basse begge Gaar< 
dene Vest for Præstegaarden. Præstegaarden var alt< 
saa den Gang ligesom nu det tredie Sted fra Hjf?rnet. 
Rækkefølgen fra Vest mod Øst var: 1405: J ens La< 
vindfars Gaard - Sten Basses Gaard - Præstegaarden. 
1923: Anders Hansens Gaard fra 1614. - Jens Madt< 
zens Gaard fra 1650. - Præstegaarden. Mellem Sten 
Basses Gaard og Præstegaarden var der en aaben 
Plads; de stødte ikke sammen. F o ruden de nævnte 
giver ogsaa andre gamle Optegnelser os Hjælp til 
at forstaa, hvorledes disse Bygninger, som var Præste< 
gaardens nærmeste N a bo lag, saa ud. H vad Steen 
Basses Gaard angaar, havde den jo 1436 >)fry Forto 
vtgangh«, altsaa fri U d gang til Gaden, saa at den 
har haft Gadedør ud mod Kirken, og Gavlene har 
sandsynligst efter Tidens Skik haft kamtakket Form. 
Huset har saaledes vendt i Nord•Syd med kamtakkede 
Gavle begge Steder. Men medens dette kun er An< 
tydninger, ved vi meget om Gaarden paa Hjørnet af 
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Adelgade. Efter Carl Neergaards fornævnte Afhand• 
ling har det Hus, som oprindeligt fandtes ovenpaa 
den sjældne Kj ælder i J ens Lavindfars Gaard muligt 
været en af Byens gamle Gildesgaarde. Kjælderen 
har 12 Fag spidsbuede Krydshvælvinger og fem fir• 
kantede murede Piller; i den østlige Endemur findes 
en Vindeltrappe, og ældste Tagdække har været halw 
circeldannede MunkestenstegL Kjælderen staar i dens 
oprindelige Skikkelse fra Middelalderen, men den nu• 
værende Overbygning i Chr. IV Stil med de pynte• 
lige svungne Renæsancegavle har Anders Hansen med 
Tilnavn Scheffer, Rigens Skriver, bygget 1614; endnu 
ses i Porten ind fra Adelgade - om end paa et helt 
andet Sted end dens oprindelige Plads - den gamle 
Porthammer mod Gaarden med Indskriften: » Christus 
porta salutis 1614«. Hvorledes den Bygning har set 
ud, der oprindelig har staaet ovenpaa den skjønne 
Kjælder, har vi lidt Vidnesbyrd om, idet Peder Lykke, 
Lensmand i Nyborg 1533 tilskriver Hr. Anders Bille, 
Høvedsmand paa Stegehus, at han havde paa hans 
Vegne gjort Akkord med Borgmestre og Raad samt 
Kirkeværgerne i Nyborg om, at Anders Bille mod 
en aarlig J ordskyld skulde have en Gaard med de to 
Huse, som derpaa staar, af hvilke det ene var »eet 
barfredt tw lofft høgt, mett en skøn kieller wndher«. 
»Barfred'en (en Art Vagttaarn ved en Stadsmur) 
kunde forsynes med Vinduer, »thet fattes icke and• 
het, sa i kandt selff were ther nv thill herredag« 
(Fyens Hist. og T op. 7 Pap. 306). Det andet er et 
6 Fags Hus, som I kan gøre Eder et Stegers udi«. 
Denne Barfred lod Anders Hansen nedrive 1614. 
Exam•jur. Fr. Crone, som har samlet 3 store afskrevne, 
ikke trykte, Bind med Efterretninger fra N y borg, 

2 
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18 T. LØGSTRUP 

hvilke ere benyttede med fornøden Kritik i dette 
Skrift, mener at nævnte ))Barfred« har ligget der, hvor 
nu Porten ud mod Adelgade findes. 

Til umiddelbare Naboer har Præstegaarden altsaa 
først haft Oluf Orm indtil 1450, fra 1405- 1441 Sten 
Basse, fra 1441 til Reformationen Lægbrødrene fra 
Antvorskov Kloster og derefter, da Bygningerne atter 
gik over paa private Hænder, Anders Bille. 

Vil vi danne os et Begreb om, hvorledes T erræ~ 
net rundt om Præstegaarden har været, da laa baade 
Kirken og alle de nævnte Huse paa en Lerbakke, 
som skraaede ned mod et Vandløb, der slyngede 
sig der, hvor nu Skippergade findes, og mod Fjorden, 
hvis Vande den Gang gik helt op til Skippergadens 
vestlige Ende. Skraaningen er saa stærk, at hvad der 
mod Gaden i Nord er Stenhusets Stue~Etage, svarer 
til 1ste Sals Højde mod Syd, et Forhold, der har 
Betydning, for at forstaa den gamle Præstegaards 
Bygning. Til Plads for Udhuse og Gaard har der 
kun været mindre Strækninger mod Øst og Syd, og 
det lille Stykke J ord, Sognepræsten - som nævnt S. 
9 - fik til en Kostald og en Svinesti har vist ligget 
ned mod Skippergade. Først Aar 1600 fik Præste~ 
gaardens J ordtilliggende i Byen dets nuværende Om~ 
fang, idet Borgmester Peder Jensen Skriver og Hustru, 
Johanne Knudsdatter skænkede til Kirken ))for deres 
Gravsted i det danske Kor« det Stykke J ord, som 
nu udgjør Hoveddelen af Præstegaardens Have, mel~ 
lem Vor Frue Kirkegaard og Skippergade. 

Hvorledes var nu den· Præstegaard, som 1402 stod 
paa detteJordsmon og i disse Omgivelser? Med Hensyn 
til Besvarelsen af dette Spørgsmaal er vi henviste til, 
hvad Bygningen fortæller om sig selv, men det er ogsaa 
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aldeles fyldestgjørende efter de af Nationalmusæet 
foretagne Undersøgelses" og Istandsættelses" Arbejder 
1908 og 1921, hvilke skyldtes den store Velvillie og 
Dygtighed, som udvistes af Musæets Direktør Dr. 
Mackeprang og dets Arkitekt C. M. Smidt. Tillige 
maa med Paaskjønnelse og T ak nævnes den sted" 
lige Arkitekt Aug. Coldings daglige Ledelse af Restau" 
reringen og den Hjælp Nyborg Turistforening, Ny" 
borg Sparekasse, den Raben"Lewetzauske Fond. For" 
eningen til gamle Bygningers Bevaring og Dr. C. 
Jakobsen, Ny Carlsberg, ydede til at faa Facaden og 
Kjælderen rensede og førte tilbage til deres middel• 
alderlige Udseende. Tilsammen ofrede de nævnte 
Institutioner omtr. 3000 Kr. i Aarene 1908- 11 og 
1921, men til G jengjæld kan Danmarks ældste Præste• 
gaard nu ogsaa selv fortælle sin Historie, idet Ste" 
nene tale. Det første, den fortæller, er, at den er 
bygget som et Stenhus, ikke en Bindingsværks• 
bygning, og derfor ville vi i den følgende Skil• 
dring kalde de middelalderlige Dele for ))Stenhuset« 
i Modsætning til senere tilbyggede og atter nedrevne 
Bygningsdele. At det var et Stenhus har man Aar• 
hundreder igjennem haft Øje for. Paa en Tegning 
fra 1748 af Kirkens Grundplan og dens Omgivelser, 
er der tydeligt sondret mellem Stenhuset og de øv• 
rige Bygninger, der sluttede sig til dette; det samme 
er Tilfældet paa den gamle Grundplan af Præste• 
gaarden fra 1750, hvor Stenhusets tykke Mure er 
mærkede med Rødt, medens Bindingsværkstilbyg• 
ningerne er mærkede med Gult. J a, selv paa en 
gammel Plan over hele Nyborg By og Fæstning 
1762 er Stenhuset tydelig mærket som middelalderlig 
ligesom Kirken, Latinskolen og Klokketaarnet. Sten• 

2* 
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huset havde stn længste Udstrækning i N ord~Syd , 

nemlig Østmuren 201/ 2 Alen, Vestmuren 203/ 4 Alen, 
medens Sydmuren var 151/ 2 og Nordmuren 141/ 2 Alen. 
T o Alen Vest for den nuværende Gadedør findes 
en Dobbeltfuge, som tydeligt fortæller, at hertil gik 
Stuehuset mod Vest, idet der er regelmæssigt Munke~ 
stensskifte i Stenhuset, medens Muren Vest for Dob~ 
heltfugen har Renæssanceskifte og saaledes er senere 
end Middelalderen.':') En Linie fra Nord til Syd 
som Fortsættelse af Dobbeltfugen angiver Vestmuren 
af Stenhuset Under den nordlige Del af Stenhuset 
er kun den Lergrund, paa hvilken hele Bygningen 
hviler, men under den sydlige Del af Stenhuset er 
to sideløbende Tøndehvælvinger, som danne en ejen~ 
dommelig Kjælder. Længe var det en Gaade for 
Nationalmusæets Arkitekt, at der syntes at være en 
mærkelig Mangel paa Sammenhæng mellem Kjælderen 
og det øvrige Stenhus, og der opstilledes den For
modning, at man oprindelig kun har villet bygge 
et Hus af Størrelse som Kjælderen, men allerede 
mens Byggeriet stod paa har ændret Plan og ud~ 
videt H uset mod N ord. Da Udgravningen under Øst~ 
muren i 1921 blev ført tilbunds, viste det sig, at 
N ord for Kj ælderen hviler Stenhuset paa 4 store, raa, 
fremspringende Natursten, og at Murværket derfor 
er ganske uregelmæssigt forneden; Murfladen er hver
ken lodret eller plan, men muret ud og ind. Derimod 
er der 21 Murstensskifter mod Øst i Kjælderen, af 
hvilke de 17 er under, de 4 over J orden. Ligeledes 
er der paa Stenhusets Sydside 12 Skifter Munkesten 

''') Munkestensskifte (Løber,Løber,Binder) er fra noget efter 
XII Aarhundredes Midte og afløstes først omtrent ved Midten 
af 16de Aarhundrede af afvexlende Løberskifte og Binderskifte. 
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()Venpaa hinanden under Jorden, 'og først under ne~ 
derste Skifte findes Syldstenene. Men dette forklarer, 
at Planen til hele H uset, er oprindelig, og at det er 
Terrænet, hvorpaa Bygningen skulde opføres, der har 
dikteret Byggemaaden. Paa T egningen S. 23 viser en 
tænkt Streg fra A- B Terrænets stærke naturlige 

Fundamentet. 

Skraaning. Dersom man nu havde haft den Hen~ 
sigt at ville lægge Kjælder under hele Stenhuset 
skulde man dels have gravet alt for voldsomt ud mod 
Nord, dels muret alt for meget i det udgravede 
Rum. Det var langt nemmere og langt mindre 
bekosteligt kun at indrette Kjælder under Hw 
sets Sydside og derimod stive N ordsiden af med 
store Syldsten, Fyldsten og Fyld. Altsaa: Planen 
til Stenhuset er lagt paa en Gang, med Kjæl~ 
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der kun mod Syd, og Bygværket er fuldført paa en 
Gang uden Ændring i den oprindelige Plan. Det er 
ogsaa Terrænet, som forklarer, hvorfor der er bygget 
to jævnsides løbende Tøndehvælvinger. Thi dersom 
man kun havde bygget en, skulde denne have 
buet sig saa højt, at hele Huset maatte højnes be~ 
tydeligt, og den maatte gjøres overmaade massiv for 
at kunne bære Bygningens T ryk, altsaa blive et 
sværere og dyrere Bygværk. Det eneste, som kunde 
·synes at stride mod denne naturlige F o r klaring, er 
en Trappegang, som fra Kj ælderens N ordside har 
ført op i H uset. Kun dens nederste 6 Trin er m id~ 
delalderlige, medens de øverste 6 er sildigere, og T rap~ 
pens Sidemure ere ikke i Forbandt med Muren over 
Døraabningen; derfor blev det, da man gjenfandt den 
1908, formodet, at det var en Trappe, som havde ført 
fra Kj ælderen ud af et Hus, der var planlagt til kun 
at bygges ovenpaa Kjælderen. Men ret beset 
bekræfter netop T rappen her vor fremsatte An~ 

·skuelse. Thi en Trappe med kun de 6 middelalder~ 
lige T ri n vilde slet ikke føre ud i det F ri e, men ende 
i et Sten• og J ordlag af omtrent 3 Alens Tykkelse 
opefter. N ej, det har været en indvendig T rappe, og 
fra det Sted, hvor de 6 Trin ender, har der været 
en Fortsættelse paralel med Kjælderens middelalder
lige Nordmur, saaledes som det i Middelalderen var 
almindeligt at lade en T rappe støtte sig til en Mur. 
Først senere - i Renæssancetiden - har man føjet 
T rappens øverste T ri n og Sidemure til. Altsaa: hele 
Stenhuset er planlagt og bygget paa en Gang, og 
T rappen var lige fra først af en indvendig T rappe. 
Gaa vi nu fra Kjælder•Etagen til Stue•Etagen, finde 
vi her den gamle middelalderlige Maade at indrette 
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en Bolig paa, nemlig med 3 Rum: en større Stue 
og ved dens Side en mindre og et Sengekammer, saa 
dette bekræfter jo paany, at hele Stenhuset er bygget 
ad en Gang og er efter en Plan. Tillige afkræfter 
det en Formodning, der ogsaa er bleven fremsat, at 
hele Stue<Etagen oprindelig skulde have været et 
eneste Rum, altsaa en vældig Samlingsplads under< 
neden med Beboels.esværelser ovenover. At Stue~ 

Tværsnit af Stueet<tge og Kælder. 

etagen lige fra fra først af har været delt i de 3 
Rum bevises ved, at det midterste Stykke af Muren 
mellem den større Stue og den mindre er middel< 
alderlig med regelmæssigt Munkestensskifte og med 
en fladbuet Niche i; sidstnævnte har aldrig været 
hverken Dør eller Vindue, men er oprindelig, af den 
Slags Nicher, man lavede i middelalderlige Bygninger 
til at skubbe et Skab ind i med Bund, Vægge, Bag< 
klædning og en Gesims over (gotiske Skabe). Der 
har saaledes oprindelig været en tyk Mur helt fra 
Vest mod Øst, men paa Grund af Ødelæggelse er 

B 
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den østlige Del af Muren henimod Middelalderens 
Slutning muret om af Murstensbrokker og kun P/2 

Sten tyk. De tre Rum ville vi her - uanset, at de 
nu ere Præstens Stue, Konfirmandstue og Gang -
kalde med de ældste Benævnelser, vi finde for dem: 
den søndre Stue, Dagligstuen og Sengekammeret 

Naar man kommer ind i den søndre Stue og har 
nydt det overraskende Syn af det store Rum med 
de 5 mægtige Egebjælker under Loftet, Dobbeltspids• 
buevinduet i Øst, de to Enkeltspidsbuevinduer i Vest, 
Lysspillet i de mørkrøde store Munkesten og de naive 
Tilbagespring i Muren mellem Bjælkerne, undres man 
over, at Vinduerne mod Syd har en helt anden Form, 
og man spørger uvilkaarlig: ))Ja, men hvorfor er der 
dog ikke Spidsbuevinduer ogsaa mod Syd?« Denne 
uvilkaarlige Følelse af Brud paa Stilen er rigtig, men 
Svaret paa, hvorfor disse Vinduer er anderledes end 
det øvrige, vil ogsaa forbavse . Dette gaadefulde For• 
hold fik uventet sin Løsning 1921, nemlig at hele 
Sydvæggen - ikke Vinduerne alene - er yngre end 
den øvrige Stue. Allerede 1908, da de middelalder• 
lige Dele b lev gjenfundne, lagde man Mærke til, at 
Sydvæggen ikke var i Forbandt med det øvrige, og 
at den frembød adskillige Uregelmæssigheder; uden 
at man dog kunde finde fuld Opklaring. Men da 
Gulvet skulde lægges om 1921, saa man kunde under• 
søge Rummet mellem Tøndehvælvingerne og Gulv• 
fjælene, overraskedes man ved at finde, at mod Syd 
har der oprindelig været en anden Mur, i Forbandt 
med Øst• og Vest•Muren, men omtrent en halv Alen 
indenfor den nuværende Mur. Og denne Sydvæg 
har haft 3 Spidsbuevinduer med Aftrapninger op til. 
Aftrapningerne og Murværket, som viser Vinduernes 
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Plads og Bredde, findes fremdeles under det nye Gulv, 
som maatte lægges. Tænk, hvilket Syn det maa have 
været, da Stuen oprindelig stod med Dobbeltspids~ 
buevindue i Øst, et Dobbeltspidsbuevindue i Midten 
mod Syd og ved hver af dettes Sider et Enkeltspids~ 

buevindue, og saa mod Vest 2 Enkeltspidsbuevin~ 
duer, en stor Niche i Nordmuren og den kjønne lille 
Niche i Østmuren. Men Stuen er altsaa slet ikke 
»ude af Stilen«, nej, den er bleven ødelagt mod Syd 
og en helt ny Mur sat til med Vinduer _efter den 
Tids Stil, og Nationalmusæet har saaledes her -
som overalt - ikke construeret, men restaureret, hvad 
der forefandtes, og givet hver Tid sit. Som Syd~ 
muren nu fremtræder, har den Reformationstidens 
Stilpræg. Men saa kommer jo det Spørgsmaal frem: 
H vorled es, og hvornaar kan da en saadan Ødelæg~ 

gelse have fundet Sted? J a, for XVI Aarhundredes 
Vedkommende er der jo en Begivenhed, som præ~ 
gede Nyborg aldeles, nemlig: Grevens Fejde. Hele 
det gamle .. Nyborg med Gammelkirke blev ødelagt, 
Slottet led meget, først da Christopher af Oldenburg 
1534 indtog Byen, og derpaa 1535, da Johan Rant~ 
zau atter tog den tilbage. Men at Præstegaarden 
skulde undgaa Hærværk under saadanne Begivenheder 
er jo næsten utænkeligt. Det grevelige Parti indtog 
Byen fra Søsiden af, og Præstegaarden laa netop som 
en af de første Bygninger fra den Kant og vendte 
just Sydsiden mod det Verdenshjørne, Belejrerne kom 
fra. H vad er derfor sandsynligere - naar Bygningen 
selv fortæller om Ruinering og ny Bygningsstil fra 
Reformationstiden, - end at Ødelæggelsen af Sten~ 

husets oprindelige Sydmur, hele øverste Etage og 
det øverste af N ordmuren er bleven udført under 
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disse Begivenheder. Nordmuren viser nemlig ogsaa 
tydelige Spor af Ødelæggelse, og vi kan læse Øde~ 
læggeisens Art ud af Stenene. Thi naar Sydmuren 
med dens middelalderlige Gavl faldt, saaledes som 
den vitterlig er borte, saa maatte som Følge deraf 
ogsaa N ordgavlen ødelægges derved. Og det er netop 
hvad vi finde: en helt ny SyClmur, og Nordmuren ødelagt 
ovenfra . Vi slutte deraf, at den nuværende Sydmur er 
opført efter Grevens Fejde c. 1540. Og en ejendommelig 
Bekræftelse herpaa dukker da ogsaa op af Stenene, thi 
rundt om i Murværket fandt vi 1908 Renæssancesten 
mærkede: S. P. i en Nøgle (næsten af Form som en 
YabNøgle). Stemplet er trykket ned i Leret, før Stenene 
blev brændte, og S. P. siger St. Peder. Thi St. Peders 
Kirke i Lybæk ejede et Teglværk, hvis aldeles udmær~ 
kede Mursten forsendtes rundt om til Østersøens Kyster, 
og ved Salget skaffede Kirken sig en Indtægt paa en Tid, 
da Ler~ og Bindingsværks~Huse var det almindelige, 
men de dyre Stenhuse en Sjældenhed. En absolut 
paalidelig Datering for S. P. Stenene er vanskelig 
at give, men antagelig stamme de fra XVI Aarhun~ 
ciredes sidste Halvdel og vise altsaa, at ved den Tid 
har der været Byggeri i det gamle Stenhus. For at 
bevare disse S. P. Sten blev der 1908 lagt henved en 
Snes af dem som Bund i Vinduesprofilerne mod Vest 
i den store Stue, og de ere lagte med Nøglen opad 
(St. Peders Nøgle). Efter den voldsomme Ruinering, 
har man saa stivet det gamle af ved at sætte en Skal 
udenom, en helt ny Mur udenom den gamle lige fra 
Syldstenene af. Nordmuren har derimod trods al Mis~ 
handling endnu bevaret meget af det oprindelige mid~ 
delalderlige. Muren i den gamle Dagligstue fortæller, 
at Præstegaarden har haft Indgang fra Øst, ikke 
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som nu fra Nord, og det hænger sammen med, at 
Byens Huse den Gang laa mest N ord for Kirken, 
saa det var lettest at komme Øst om Kirken til 
Præstegaarden. At den nordlige Mur har haft Spids• 
buevinduer, er der ingen T viv l om; Murværket viser 
mod Øst tydeligt Sporene af det ene, og da der findes 
Brudstykker af to Buer højt oppe, har der sand• 
synligvis været to Spidsbuevinduer, et under hver 
af disse Buer. 

Men hvorledes har nu det gamle Stenhus været 
ovenfor Stueetagen? J a, da Bjælkerne altid ligge paa 
Tværs i et Hus, og de her ligge i Øst•Vest, har 
Stenhuset altsaa haft Gavle i Nord og i Syd, og 
Gavlene har antagelig været kamtakkede. Af fundne 
Lævninger kan ses, at T aget har været af H ulsten 
(modsat Nutidens Vingesten) . Dette var Middel• 
alderens T agstensform, som k jendes lige fra c. 1300 
og ned til XVI Aarhundrede. Men endnu mere kan 
Stenene sige. Thi øverste Skifte paa Østmurens Inder• 
side er et Rulskifte; muligt er da dette Skifte Murens 
oprindelige Overkant, og i saa Fald har lste Sals 
Højde fra Gulv til Underkant af Loftsbjælker været · 
31/ 4 Alen, medens Stue•Etagens Højde er 4l j4 Alen. 
Dette taler for, at der kan have været en T rimpel• 
væg J: ikke en høj Etage, men et Stykke op til 
T aget, saa der godt kan have været Værelser og 
endda rigeligt Loftsrum oppe under Spærene. Der 
har næppe været Vinduer mod Øst, men derimod 
i Gavlene. Men i alle Tilfælde har Stenhuset op• 
rindelig været en anseelig Bygning. Naar vi betænke, 
at to Alen af Sydmuren nu ere gjemte under J orden, 
vil det forstaaes, at hele Stenhuset har været mindst 
lige saa højt at se til som den nuværende Bygning. 

Svendborg Amt 1924



28 T. LØGSTRUP 

Kan nu Stenhuset selv sige noget om Tiden for 
sin Oprindelse? ja, ved at sammenligne dette med, 
hvad der k jendes andenstedsfra, siger Arkitekt Smidt: 
))Det ligger nær at fæste Opmærksomheden ved de 
arkitektoniske Led, særligt de ejendommelige Vinduer 
med deres Profileringer. Efter en hastig Gjennem• 
gang af Materiale kan jeg nævne: Næstved St. Peder, 
St. Clara Kloster i Roskilde, Kapellet i Haraldsted, 
Køge Kirke, Brahetrolleborg Kirke, hvor lignende 
Profileringer ere fundne eller findes. St. Clara Kloster 
og Kapellet i Haraldsted er nu begge nedbrudte; 
Kjøge Kirkes Alder er vist ikke sikkert fastslaaet, 
og hvorvidt Brahetrolleborg Kirkes stavdelte Vindues• 
form er samtidig med den øvrige Kirke, tør jeg ikke 
udtale mig om. Derimod synes de · paagjældende 
Partier i Næstved St. Peder at kunne henføres til 
Tiden kort før og Efter Aar 1400 (se T egn. af ældre 
nord. Arch., Opmaalinger af V. Ahlmann. Tekst af 
Vilh. Lorenzen)«. Vi se, hvorledes Stenenes Tale 
ligesom de gamle skriftlige Optegnelser mødes om• 
kring ved Aar 1400. 

Vi have nu set, hvad Nyborg Præstegaard fortæller 
om sig selv lige fra c. 1400 til c. 1540, men naar vi nu 
gaa videre med Stenhusets Historie er der stærke Vid• 
nesbyrd om ny Ødelæggelse og dertil svarende nye Re• 
staureringer. Og denne Gang er det særligt Bjælkerne, 
som fortælle derom. Thi medens der i den søndre Stue 
findes 5 mægtige Egebjælker, 13 Al. lange, 1/ 2 Al. 
brede og 1/ 2 Al. høje, mangler tilsvarende Bjælker mod 
Nord i Huset. Og de har dog utvivlsomt været 
der, thi den øverste Række Munkesten er helt igjen• 
nem i samme Højde, og mod Nord er der Gibsloft, 
som netop udfylder det Rum, Bjælkerne har indtaget. 
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Men det er jo en given Ting, at naar saa mægtige 
Bjælker fjernedes og maatte erstattes af andet, maa 
der være lavet svært om paa det indvendige. Og 
den historiske Begivenhed, som bedst kan forklare en 
saadan Katastrofe, er Svenskekrigen, der jo ødelagde 
det meste af Byen og hele Egnen. Præstegaarden kan 
da ikke heller være gaaet Ram forbi, og intet Tids~ 
punkt kan bedre forklare, at Bjælker, Døre, Vinduer, 
Gulve ere forsvundne, end den frygtelige Vinter, da 
Carl Gustavs Hær drog over de frosne Sunde; thi 
Soldaterne tog jo alt brændbart for at værne s1g 
mod Kulden. Og derved forklares ogsaa det før 
omtalte ejendommelige Forhold med Trappen fra 
Kj ælderen op til Stue~ Etagen; thi her er aabenbart 
det Tidspunkt, da den er lavet om og dens øverste 
6 Trin føjede til, idet de er i Renæssancemurværk. 

Men foruden de gjennemgribende Ændringer i 
Murværk og Bjælkeværk, der saaledes har fundet 
Sted ved Aarene 1540 og 1660, vidner Levningerne 
under Gulvet i Syd~Stuen og Dekorering af Bjælker 
og Vægge om mange andre Forandringer i Stenhuset. 
Tværs over Tøndehvælvingerne findes nemlig det 
nederste af en hel Stens Mur i Munkestensskifte, saa 
inden Middelalderens Slutning har den store Syd~Stue 
været delt i en mindre Stue mod Øst og en større mod 
Vest. I Middelalderen opvarmedes kun et Rum i Huset, 
og hvor den middelalderlige Kamin har været, vides ikke. 
Men i nævnte Veststue fandtes under Gulvet Resterne 
af en Munkestenskamin paa 43 Tommer i N ord~ Syd og 
25 Tommer i Øst~Vest imellem 2den og 3die Bjælke fra 
Syd og mod T værvæggen, som har været en hel Stens 
Mur uden Forbandt i Nord og Syd. (Se Billederne . 
S. 40- 41 og 50- 51). Da hele Sydmuren maatte 
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sættes om c. 1540 sætter man en ny Tværmur af 
kun en halv Stens Tykkelse og i Forbandt mod Syd, 
men ikke mod N ord. Derefter hugger man - vistnok 
c. 1660 - hele denne T værmur og Kaminen bort og 
gjorde paany Sydstuen til en eneste stor Stue, hvad 
den saa vedbliver at være til 17 53. H vad De ko re~ 
ringer angaar findes tre forskjellige. I Dagligstuen 
er Rest af Vægmaleri (ikke Kalkmaleri, der er ikke · 
malet paa Kalk, men paa selve Munkestenene) og Spot~ 
af, at hele Partiet omkring den nordlige Niche har haft 
Dekorering. De tilbageværende Rester (Se S. 37) vise 
frodig maleriske Bladmotiver, en Gren svunget smukt 
opad, en anden er bøjet mod Siden og bærer et Bær, 
medens en Fugl sidder paa den, Bjælkerne i Syd~ 
Stuen ere dekorerede paa Siden med en brun og gul 
Frise af Bladornamenter og skraat svungne Baand, 
medens Bjælkernes Underside har nydelige brune 
og gule Rebsnoninge~. T ydelige Spor paa Bjælkerne 
viser, at Dekoreringerne, som stammer omtrent fra 
XVI Aarhundrede (c. 1550- 1580), da der for anden 
Gang blev en eneste stor Stue, brydes af Mær' 
ker af det en halv Sten tykke Skillerum, som blev 
sat senere. Og endelig fandtes Spor af Dekore
ring i det østlige Dobbeltvindue, der oprindelig var 
gotisk, men derefter er bleven tilmuret og dekoreret 
paa Murfladen: Renæssancefyldingsmotiv med Bue' 
fyldinger og over Buerne Gesimsled i Træ ligesom 
hele Fyldingen. Denne Dekorering findes nu kun 
paa Fotografi i Nationalmusæet, da Væggen og Vin
duet blev ført tilbage til deres middelalderlige Skib 
kelse, hvorimod de to andre Dekoreringer fra Renæs' 
sancetiden (1570- 1630) ere bevarede. Skildringen 
af Østvinduet og dets Forandringer fører os til de 

Svendborg Amt 1924



DANMARKS ÆLDSTE PRÆSTEGAARD 33 

andre Forandringer, der har hængt sammen med dette, 
at Sydstuen afvexlende har været et Rum og to Rum. 
Naar saaledes Sydvæggen mod Øst har en stor Blin• 
ding med Fladbue over, medens det øvrige er Flad• 
mur med affasede Vinduesfordybninger, forklares dette 
ved, at Blindingen har været Sydmuren i den mindre 
Stue, Fladmuren derimod i den større Stue; samtidig 
har der været Dør i Blindingen, saaledes som det 
nu er markeret, senere atter Vindue, da det Hele blev 
en Stue igjen. Under Sydmurens Dør ligger smaa 
sidelagte kvadratiske Murstensfliser (omtr. 5 a 61/ 2 

T omme, lidt vexlende) og ud for Dobbeltvinduet i 
Øst større, men ligeledes kvadratiske, krydslagte Mur• 
stensfliser (8 T o mm er); de ere fra den senere Middel• 
alders Tid til henimod Renæssancen. Og Gulvet har 
først haft store (91/ 2 T.) kvadratiske Stenfliser, der• 

·efter Munkestensgul v. 
Inden vi afslutte Skildringen af de middelalder• 

lige Dele, vil vi endnu anføre nogle Enkeltheder til 
Forklaring af det, som nu kan ses, og begynde da 
med Kjælderen. Den har oprindelig haft Udgang 
mod Syd lige· ud uden nogen T rappe. En af Stab• 
lerne, hvorpaa Døren har ·hængt, findes endnu Vest 
for den nuværende Dør, og ligeledes ses Rest af det 
gamle Klinkfald. Kgl. Bygningsinspektør Martin Borch 
har givet T egningen til den nuværende smukke Dør 
med Revler og skraalagt firkantet Vindue. Da der i 
Middelalderen efterhaanden hobede sig 2 Alen Kultur• 
fyld op Syd for Stenhuset, lavedes Trappen, som har 
renæssance Murstensskifte og derved vidner om, at 
den ikke er oprindelig. Den lille Niche i Kælderens 
Sydmur har aldrig gaaet helt gjennem Muren, men 
er et middelalderligt Skabgjemme. Medens der nu 
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kun findes 3 Vinduer, har der i nordre Tøndehvælving 
mod Vest været et 4de, hvis Sydrand tydeligt ses i 
Murværket. Ved Østmuren i samme Tøndehvælving 
findes en T a p, som viser, at der har været Luger for 
Vinduerne. Selve Vinduernes Murform viser, at de 
har været beregnede paa Forsvar, idet man indenfra . 
kan kaste Sten og andet Værge ud mod Angribere 
udenfor, medens disse ikke kan ramme Folk indenfor, 
fordi Hvælvingskapperne opfange Angrebet. Den 
gjenfundne middelalderlige Sokkel ses nu tydeligt. 
Ved Undersøgelse i Dybden har det vist sig, at under 
det nuværende Lag af gule Flensborgsten ligger et 
Lag Fyld, saa et Lag toppede Brosten, et Lag Grus 
og under dette Blaalersgrunden, saa at der oprindelig 
har været 67 T o mm er under Murbuen, medens der 
nu kun er 53. Tøndehvælvingerne endelig bestaa af 
2 Lag Sten, af hvilke det nederste, i Kjælderen syn• 
lige, har Buestik, medens det . øverste har H vælvings• 
forbandt; dog har den østre Del af begge Hvælvin• 
gerne ogsaa oventil 3 a 4 Buestik . . Den nordligste 
Tøndehvælving er forhugget mod Vest for at skaffe 
en senere anbragt Dør Plads til at svinge ind. I den 
vestre T rappevæg mod N ord findes en Aabning med 
affasede Sten, der viser, at man har haft en T værbom 
eller T ræslaa til at kunne lukke Døren med. I Syd• 
stuen, som er 13 X 9 Alen, findes mod Øst en lille 
Spidsbueniche, mod Nord den østlige Halvdel af en 
Fladbueniche, der ialt har haft 13 Sten og saaledes 
ganske svarer til Buen over Kjældertrappen i samme 
Mur. Den Rille-Fordybning, som findes paa Vest• 
væggen gaar kun til Gulvfladen og er 38 Tommer 
lang. Paa Billedet af Tøndehvælvingen ses to Huller 

Murværket, og disse tilligemed Rillen har tjent til 
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Støtte for Træværket mod Øst og Vest i en Alkove, 
som fra Sengekammeret gik ud i Sydstuen. Denne 

·Alkove er indrettet ved Restaureringen efter Grevens 
Fejde. I Pillen Vest for Blindingen i Sydmuren findes 
ved 15de og 22de Skifte fra Gulvet Træklodser -
den øverste med spydformet Krog, og i de tilsvarende 
Skifter findes i Pillen mellem Vinduerne lignende 
Mærker, hvilket kunde tyde paa, at der paa disse to 
Piller har været anbragt noget, der har hængt i samme 
Højde. Sydvinduerne har næppe haft muret Midter• 
pille, men kan godt være originale, og de har deres 
Tids ejendommelige Profiler; de kan godt have haft 
en Egetræsbjælke som Afslutning oventil. 

Dette hvad Stenhusets Indre angaar, og om det 
Ydre følgende: den nye Sydmur, som kom efter 
Grevens Fejde, har paa l ste Sal haft 3 Vinduer; af 
det vestligste staa de 2 nederste Skifter i Murværket, 
af det midterste 7 Sten hdret over hinanden, og det 
østligste var samme Sted som nuværende østligste 
Vindue. Nordsiden af Huset viser, at Partiet mellem 
Stuen og l ste Sal ligeledes tr fra Tiden efter Grevens 
Fejde, og de runde Buefyldinger vidner om, at der har 
været to Vinduer i Stueetagen og to lavt siddende 
rundbuede Vinduer paa l s te Sal; der er nemlig Re• 
næssanceskifte indenfor Buefyldingerne. 

Som en Kuriøsitet maa endnu nævnes, at ved 
Restaureringerne fandtes i Fyldet mellem T ønde• 
hvælvingerne og andensteds Lævningerne af omtrent 
25 Slags Dyr: Svinetænder, Ben af Gæs og Høns, Skin• 
neben af Ko eller Kalv, Halehvirvel, Forben, Bovben 
af Ko, kort sagt man har den Gang spist de samme 
Dyr som nu. Af Værdisager fandtes slet intet ud 
over et Par Smaamønter fra Valdemar Sejrs og 
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Erik Menveds Tid, hvilke nu findes i Nyborg 
Musæum. 

Naar vi nu følge Præstegaardens Historie videre, 
faa vi meget fyldig Vejledning dertil. Det hænger 
sammen med, at 16de April 1539 udfærdigedes paa 
Nyborg Slot et Kongebrev om, at ))alt det Gods og 

Gammel Vægdekoration. 

Landgods, som laa til Nyborg Kirke, skulde frem• 
ticlig anyendes til samme Kirkes Bygninger samt til 
Præstens, Prædikanternes (J: antagelig Slotsprædikan• 
ternes) og andre Kirketjeneres Behov og Ophold« 
(Fr. Crone B., S. 4.) Dette synes at være Reforma• 
tionstidens Bekræftelse paa et Forhold, som allerede 
fon~d havde bestaaet, at Præstegaarden .og Kirken 
hørte sammen lige fra deres omtrent samtidige Til• 
blivelse, saa at Kirkens Bestyrere ligeledes sørgede 
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for Præstegaarden og dens Vedligeholdelse. Og saa~ 
ledes vedblev det indtil et kgl. Rescript af 24. April 
1741 bestemte, at Sognepræstens Residens, som hidtil 
havde tilhørt Kirken, herefter skulde »skænkes til 
Sognepræsten«. Fra 1741 til vor Tid maatte Sogne~ 
præsterne selv bære Vedligeholdelsen, men nu -
1923 - vender det gamle Forhold tilbage: Menig~ 
heden overtager selv Kirkens og Præstegaardens T arv. 

Ved Restaureringen 1908-9 fandt Forfatteren 
hengjemt i en gammel tillaaset Kiste Nyborg Kirkes 
Regnskaber lige fra 1670 til 1741. Disse Regn~ 

skaber, som nu findes i Landsarkivet, vise, at Kirke~ 
værgerne en Gang hvert Aa~ holdt Syn over Præste~ 
gaarden, forvissede sig om Bygningernes Tilstand og 
om de nagelfaste Ting i den, som tilhørte Kirken og 
skulde vedligeholdes for dens Midler. Men disse 
gamle Fortegnelser give et fyldigt Indblik i hele
Præstegaardens Indretning saaledes som det lyder 
allerede 1670: 

V di den dagligstue. 

l Jern Kakk~loffn med J ernbeen och tud (altsaa Bi~ 
læggerovn med den af Sten murede T ud, saa at 
man udenfra fyrede ind i Ovnen). 

2 Skaffue i Muren med Laasze och N øgler _til!. 
l lucht Seng (J : lukket, Alkoveseng; senere ogsaa 

stavet »en lugt Seng«). 
Friszer mesten Runden omkring stuen. 
2 Malet Spield til Skorsteenen. 
l Dør, som g a ar N eder i Kielderen med N øgell och 

Laasz til!. 
Till det lille Sengekammer ved Stuen. 

2 Dørre med Laasz och N øgler till och ellers intet 
andet i samme Kammer. 
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Udi den Synderstue 

findes intet wden 3 skaffue, som er Indmurit, det 
ene er h uerrken N øgell eller Laasz till, de andre to e 
med N øgler och Laasze till. l .Dør for samme Stue 
med Laasztryker och Nøgell. Vore en Dør ibid. 
med Laasz och Nøgell till et Loco Privato, som 
i Aar blef gjordt. 

Paa Studerekammerit 

findes inttet wden Døren med Laasz och Nøgell till. 

Paa et Lidet Kammer nest wed 

findis z och inttet w den Døren med Laasz och N øge Il till. 

Paa det Kammer, ·sz. Hr. Gregers waar paa 

findis z N øgell och Laas till Døren och inttet andet. 

Paa Ma ldt Lofftet 

findis z en Dør med Laasz och N øgell. 

V di Steggersit 

findis z ey andet end trej smaa Hylder, Imellem Skor• 
stenen och Vinduerne. 

W di Spiszkammeret 

findisz l Liden Hylde och en Dør med Laasz och 
N øge U till. 

I Brøgersit. 

2 gammel wbrugelig skaffue och inttet andet. 

Wdj Melch=Huusit 

findisz inttet andet end en Dør med Laasz och 
Nøgell. 
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Paa Spiszkammerit paa Lofftet. 

l Dør med N øge li och Laasz till och inttet andet. 

Paa det Kammer nest ved Sl. Hrr Gregersis Kammer 

er l Dør med Laasz och N øge U till och e y andet 

Paa Kuli Lofftet. 

Inttet v den en Dør med N øgell och Laasz. 
l Kjølne (J: Maltkølle) paa Lofftet. 

I Kielderen 

er 'i~ttet vden 2 D ører med Laasze och N øgler till. 

W d j Schoelen 

findisz ey heller andet end l Dør med Laasz och 
Nøgel. 

W dj det Kammer vest wed. 

l Dør med N øgell och en w brugelig Laasz till, 
till samme Kammer 3 Winduisz Karmme med J ern• 

stenger och skodder for. 
l Dør for Haustuen med Laasz och N øgell. 
l Dør indtill p restegaarden med N øgell och Laasz till. 

Saaledes · gjentages det fra Aar til Aar lige til 
1741 kun med de smaa Forandringer, Aarene har 
ført med s'ig. Der anføres saaledes: 

1700 kaldes ))den Synderstue« for ))den store Stue«. 
)702: 2 H alfport fra Gaarden ud til Graven (J: 

))Byens Grav«, ))Rosenbækken«, som danne.de Ha• 
vens Sydgrænse) med behørig Hængsler och Laasz. 

1732- 33:. U di d end daglig Stue: ))eet skillerum 
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udj samme stue opsat af det lidet Contoier og al• 
<:hove, som vaart tilforren udj samme stue, derpaa 
een Dør med laas og nøgel til«. Udj Senge Kam• 
meret: >)Een Dør til Kjøckenet med Klinke for«. For 
Indgangen fra Kirchegaarden: en n Kir c h e Laage med 
La as, N ø gel och Klinke for. Enn Dør for Indgangen 
til Forstuen med Clinke for. 

Derefter fortsættes: U di d end store Stue: En n 
Dør ind fra Forstuen, med Hollands Laas og nøgel til. 

F o r d end Stue paa den venstre Haand af Forstuen: 
En n Dør med Laas og N ø gel til. Der inden Enn 
Dør med Laas og Nøgel til det Nye Studere Kam• 
mers. U di Forstuen: En n T rappe op til Studere• 
kammerset ovenpaa, der neden under Eet liidet And• 
hus med Dør for. 

U di Brøggerset: derfra til Gaarden 2de Døre med 
Kramper paa. Enn T rappe op til Lofftet. Paa samme 
Loft eet Kul Kammer: derfor en Dør. For Fadbordet: 
Enn Dør. For ett lidet Kammer een Dør. Noch eet 
Kammer med Dør for. Paa det øverste Loft Eet lidet 
Kammer med Dør for uden Laas og Nøgel. Udi 
Vognhuset: Enn Port med sit Behør. For Kelderen: 
Een Dør med Laas og Nøgel. En dito Dør for øl 
'Keld e ren med La as og N ø gel. F o r Stuevinduerne ud 
til Gaarden og Kirchegaarden derfor behørig Skodder 
eller Lukkelse. 

Endelig afsluttes det Hele saaledes; >)Uddrag af 
Kirkens Regnskaber 1788- 89. Kirkebetienternes saa• 
som Sognepræstens, Capellanens (laa i Mellemgade 
paa Nordsiden. Fr. Crone) og Klokkerens Residencer 
(laa i Kirkegade. d0

) ere Bemeldte Betientere Aller• 
naadigst skienkede efter det Kong!. Rescript af 24de 

April 1741, i hvis Følge dennem samme Boeliger ved 
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Synstingsvidne sluttet d. 21 Aug. Næstefter Enhver 
ere Overleverede, saa at Kirken dermed ingen videre 
Ansvar eller Bekostning med Reparation eller Ved• 
ligeholdeise haver. Og saaledes har nu Kirken ingen 
andre Huuse til Eje eller Vedligeholdelse foruden 
sin egen Hoved-Bygning, uden Alleene den Latine 
Skoeles Bygning. 

Tre Ting falde i Øjnene ved disse gamle Beskri• 
velser. F ør s t nemlig den T arvelighed og Nøjsomhed, 
som har præget Livet i Tiden efter Svenskekrigen 
saa ikke mindre end 6 Præstefamilier efter hinanden 
har haft saadanne Boligkaar: Hans Mule Clausen 
1660- 92, Claus Hansen Mule 1692- 1703, "\Vandal 
1703- 14, Nyrop 1714- 20, Sechmann 1720- 29 og 
Frick 1729- 46. 

Det andet er den Nøjagtighed i Beskrivelsen, 
hvormed man kan følge Huset fra Rum til Rum hele 
Bygningen igjennem, et Forhold, der ligeledes findes 
ved Nyborg Slot, saa man derefter kan bestemme, 
hvorledes alle Værelser og Kamre har ligget i Forhold 
til hinanden. For Præstegaardens Vedkommende støttes 
dette ydermere ved en gammel Tegning fra 1750; 
som heldigvis blev reddet fra Undergang 1908. B e• 
skrivelsen i Forening med T egningen siger os føl• 
gende: Fra en Gang mod Øst kom man Øst fra ind 
i Dagligstuen, hvorfra man kunde komme baade ned 
i Kjælderen og op til Loftet. En Dør førte fra Daglig• 
stuen ind til et lille Sengekammer, derfra en Dør 
ud til Kjøkkenet. Syd for disse to var den søndre 
Stue med Indgang fra Dagligstuen af. Vi følge Be• 
boelseslejligheden videre gjennem en Dør i Stuens 
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nordøstre Hjørne forbi det 1670 indrettede Locum 
Privatum og komme saa over Gangen ind til Studere• 
kammeret og derfra ad en lille Dør mod Syd ind til 
»det lidet Kammer næst ved«. Alle disse ligge i 
Stue•Etagen. Men »det Kammer SI. Hr. Gregers waar 
paa« og »det Kammer nest ved SI. Hrr. Gregersis« 
Kammer har været et Loft højere op. Hvem denne 
Hr. Gregers var, stod som en Gaade, men tilsidst 
lykkedes det Forfatteren at finde Løsningen ud fra 
spredte smaa Vink hist og her. »Hr« pegede paa, 
at han maatte have været Præst, »salig« at han var 
død, og det viste sig, at dette passede med Gregers 
Hjort, som blev Sognekapellan i Nyborg 1660, lige 
efter Ødelæggelserne i Svenskekrigen, den 16de No• 
vember 1664 besværede han ,sig for Magistraten over 
sine daarlige Indkomster, og om sin Bolig forklarede 
han, at der i den ikke var et eneste Sted, hvor han 
kunde sidde eller ligge tør l Studerekammeret stod saa 
fuldt af Vand, at hans Bøger og andre Ejendele snart 
vare fordærvede. 18de Juli 1665 vedtog Magistraten 
derfor at lade bygge et nyt Hus paa 2 Etager til 
Bolig for Kapellanen. Han døde 1668 i saa ringe 
Kaar, at han næppe kunde blive anstændig begravet, 
og hans Enke Elisabeth fik 1671 kgl. Bevilling til 
at lade ombære en T avle i Kirken for at medlidende 
Christne kunde yde hende deres Understøttelse. Hr. 
Gregers omtales som »en hæderlig, meget berømmelig 
og skikkelig Præstemand«. Denne stakkels fatrige 
Præst har altsaa under hans Bolignød faaet Lov til 
at bo paa l ste Sal i Præstegaardens østlige Del, me• 
dens Sognepræst Hans Mule Clausens Familie boede 

Stueetagen. 
Beskrivelsen fører os videre rundt i Huset, idet 
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vi gaa tilbage gjennem Dagligstuen, der 1732- 33 
havde faaet et Skillerum opsat af >)det lidet Contoier 
og Alchove« (>)den lucht Seng«), som var der tidligere, 
komme vi gjennem det lille Sengekammer ad en Dør 
med Klinke for ud i Kjøkkenet, forbi de 2 smaa 
Spisekammere til Bryggerset, hvorfra et Par Trin føre 
op til et i Gaarden udbygget Mælkekammer. Fra 
Bryggerset førte en Dobbeltdør ud til Gaarden og 
en T rappe op til Loftet, hvor >)Spizkammeret« var. 
Dette var en stor Historie, thi her opbevaredes alle 
mulige Fødemidler, som forefandtes i et Hjem, der 
baade havde Landbrug og Kreaturbrug sammen med 
alle Byens øvrige Avlsbrugere (F ællesgræsning for 
Kreaturerne og Svins Opdræt ved Bog og Olden osv.), 
saa dette ))Spizkammer« kan godt have fyldt stor 
Plads paa 1 ste Sal, hvor desuden ))Kulloftet« var. Men 
desuden. var Maltkøllen der, og til den hørte jo 
Skorstenen for at tørre Malten. Om samme Kølle 
vides for Resten, at 21. August 1727 tillod Magistraten 
Sognepræst Sechmann >)at lade nedtage en Kjølle, 
som stod paa Loftet i hans Residents og var ham til 
Besvær«. Endelig føres vi ned i Kjælderen og der• 
med er Synet over Stenhusets Rum endt. 

Det tredie værdt at lægge Mærke til er, hvor 
meget der endnu efter næsten 250 Aars Forløb findes 
Spor af: Stuernes Form, Skabene i Murene, Trappen 
ned til Kjælderen, ja, selv Locus Privatus gjenfandtes 
1908, og langs alle Vinduer til Gaden i Stue•Etagen 
Kroge, som fortælle, at der har været Skodder for 
Vinduerne. 

Men de gamle Documenter og Tegninger fra 1750 
fortælle jo tillige, at baade Vest og Øst for Sten• 
huset er der kommet Bindingsværksbygninger til, og 
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nu er Spørgsmaalet: hvornaar har Tilbygningen fundet 
Sted? ved Ombygningen efter Grevens Fejde c. 1540 
eller efter Svenskekrigen, c. 1660? Mon ikke 1540. 
Thi dels hedder det, at Borgmester Jens Madtzen 
1650 byggede sit Nabohus »helt hen til Præstegaarden«, 
altsaa at Bindingsværket mod Vest var først, og at 
han byggede helt hen til det; dels kan . en 1660 op• 
ført Bygning næppe 1741 have været saa skrøbelig, 
som den da skildres, men derimod vel, dersom den 
er fra 1540 og har døjet Svenskekrigens Kaar. Derfor 
gaa vi ud fra, at Bindingsværksbygningen mod Vest 
om end dens Alder er ubestemmelig dog er den næst• 
ældste Tilbygning; Kjælderen under den synes nu 
at være saa lav med Krydshvælvingerne næsten lige 
over Hovedet, men oprindelig har Afstanden mellem 
Gulvet og Hvælvingerne været godt 5 Al., ikke som 
nu kun 3 Al. l T. Dette har Udgravning af Gulvet 
vist, ja end mere, at det gamle Brostens Gulv ligger 
under Fylden. For at faa Forbindelse mellem Middel• 
alderens T øndehvælvingskjælder og denne Kryds• 
hvælvingskjælder brød man Hul gjennem Stenhusets 
Mur og . ødelagde derved det vestlige Vindue i den 
nordlige Tøndehvælving og tilmurede det tilsvarende 
Vindue i sydlige Tøndehvælving. Derimod er det 
ikke sikkert, at Bindingsværksbygningen mod Øst er 
fra 1540, men snarere fra 1660. Den kaldtes nemlig 
lige til den blev revet ned 1908, »Kapellanboligen«, 
og det Navn stammer vist fra den nævnte Sogne• 
kapellan Hr. Gregers, som boede der og døde 1668. 
Desuden er denne Bygning, som senere blev helt 
sammenbygget med Stenhuset, paa T egningen ikke 
nær saa forbunden med Stenhuset som Bindings• 
værket mod Vest. 
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Hvorledes Stenhuset og det øvrige har set ud 
fremgaar ydermere af Optegnelser efter Besigtigelse 
og Taxation af 19 July 1741 af Sognepræstens Gaard, 
Kaarsebrødre Gaard kaldet (vi se med hvilken Sejghed 
den urigtige T rad i ti o n bliver ved med at knytte 
Navnet ))Korsbrødregaard« til Præstegaarden). Her 
gjengives det væsenligs te af, hvad deri staar: 

l. Stue Huset 

bestaar af ni e F ag to e Loft høyt, paa alle fire Sider 
grundmuuret, som er tvende Stuer og et Sengekammer 
i underste Etage, som haver indgang fra gaarden ved 
en Stentrappe og derved Befindende haandrække af 
Jern. Derfra een for•Stue unden den østen for til
bygt Bindingsverks Stue Bygning med Forstue. 

·Dagligstuen, som bestaar af 5 F ag haver sin Ind• 
gang fra Forstuen ved Dør samt Laas og Hengsler. 
I samme Stue er et fieliegulv og tvende i Veggen 
indmurede Skabe, til Inventarium en Jern Vindovn 
af Bremmer Støbning omtrent paa 24 LisWs Vægt. 
Fra samme Stue er ind til Stoer•Stuen toe Dobbelte 
Dørre, den eene een gammeldags Panelet og den anden 
een hollandsk med Dør gericht, et gammel og meest 
ubrugelig Steen Gulv af de saakaldede alstra (J: 
brændte Ler•Fliser; egl. ))Astrag«), 3 fag Vinduer i 
samme Stue. Camminen med Spield og Carnis. Fra 
samme stoore Stue ud til forstuen befindes ogsaa een 
hollandsk Dør med Gericht. Imellem daglig Stuen 
og Sengekammeret befindes et fielle Skillerum med 
een gammel Dør og hengsel, mens ingen Laas. Senge• 
kammeret haver et fiellegulv. Vinduerne i Senge• 
kammeret kand i Stand settes. 

Østen for denne grundmurede Bygning findes een 

+ 
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Tilbygning af fire fag toe loft høyt Bindingsverk 
Stuehuus. - Fra forstuen og need til Kammeret 
Østen for, befindes een Dør og Karm. I samme 

Afdækkede Kælderlwælvinger. 

Kammers er tvende Kammerv.indver. Under den føl• 
gende Skildring kommer idelig igjen Ordene: for• 
raadnet, ubrugelig, brøstfældig. 

Et lidet tilbygt Kammer af tree fag huus et loft 
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højt; derudj toe fag Vindver, et fieilegulv og tvende 
Dørre. U di forstuen et Locus, et Sandhus og ellers 
een T rappe op til den anden Etage. Vesten til for• 

Afdækkede Kælderhvælvinger. 

nevnte grundmurede Bygning befindes een Bygning 
af fire fag Bindingsværk, toe Loft høyt, som bruges 
til Kiøkken og Spiiskammer. Døren fra Sengekammeret 
til Kiøkkenet er gammel og ubrugelig. Døren mellem 

4* 
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Kiøkkenet og Brøggerhuset er gandske ubrugelig. De 
tvende i Kiøkkenet befindende Vindver er gandske 
Brøstfeldige. 

(Efter Siuns• Tings•vidne over Sogne• Præstens 
Gaard 19 July 1741 - 21 Augusti næstefter (Nr. 132 
Nyborg Sognekald B. 7. Dokumenter ved Sognekaldet 
1664- 1869). 

Med denne Beskrivelse for Øje er det intet Under. 
at vi hører følgende Klagesuk fra den Præst, i hvis 
Lod det faldt 1750 at overtage og istandsætte den 
saa ødelagte Præstegaard: 

))Efterat denne Sogne Præsternes Residentze Kaars 
Brødre Gaard kaldet hafde samlet en utrolig Brøst• 
fældighed under Kirkedirectørernes slette Opsigt, 
og dend Aar 1741 var bleven Sogne Præsterne som 
en høyst besværlig Gave ved et Kongeligt Rescript 
paadraget, Blev dend fra Grunden af Aar 1753 
deels af nye opbygt, deels Bedre indrettet og til• 
strækkelig repareret af mig som da værende Sogne 
Præst. Gud bevare dend nu herefter fra ald Ruin, 
i hvorfra dend endog kunde have sin Oprindelse. 
Nyborg 1753 Dagen efter Alle Helgens Fest 

Peder Schonning.(< 

Dette Hjertesuk steg bogstavelig talt frem fra den 
østlige Mur i ))den daglig Stue« - 155 Aar efter at 
det var gjemt hen der - idet vi under Restaureringen 
1908 fandt den i et af de Vægskabe, de gamle Dokw 
menter omtale. men hvis Tilværelse vi den Gang 
ikke anede, før vi opdagede dem i Murværket. Det 
skete 25de August, og det gamle Papir laa gjemt 
mellem to Træklodser (øjensynligt kun Affald fra 
Restaureringen 1753), som holdtes sammen ved et 
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tarveligt, flosset, tykt Seglgarn fra samme Tid. ))Kirke,. 
Directørerne, som omtales i Documentet, var ikke en 
Institution i Kjøbenhavn, men det er Datidens Til,. 
synsførende her i Nyborg. Documentet findes nu 
bevaret i Glas og Ramme i selv samme Stue, hvor det 
fandtes indmuret, og det er et talende Vidnesbyrd 
om, hvor ødelagt og forfalden Præstegaarden var 
bleven efter Svenskekrigen, og om, hvorledes det saa 
langt fra at være ))en Gave« tværtimod var ruinerende 
at modtage. Sognepræst Schonning fik det da ogsaa 
kun klaret ved selv at maatte tilskyde 500 Rdlr. , at 
faa tilstaaet 400 Rdlr. af Kirkens Midler og desuden 
l Rdlr af hver Kirke i Fyens Stift (l Rdlr havde 
den Gang omtrent den Købeevne som 14 Kr. havde 
før Krigen 1914-19). 

Som Schonning forefandt Præstegaarden - se T eg" 
ningen S. 53 - var der 1750 en stor Stue og Vinduer 
med dybe Skraanischer i hele Stueetagen j disse 
stamme sikkert fra Restaureringen 1660. Hvad Schon" 
ning gjorde er følgende: Han satte Murstensvægge 
i Stedet for Bindingsværkstilbygningen mod Vest. 

· Han lavede Rundbuen i N ordfacaden og s~tte Gade-. 
dør midt i den j ligeledes er ))de lige Stik« over Vin" 
duerne til Gaden fra hans Tid. Han lukkede for den 
indre middelalderlige Kjældertrappe og lavede Træ" 
Vindeltrappen i Stedet. Vinduerne og Dørene i Nord-. 
stuen er hans Værk, ligeledes Vinduerne mod Syd. 
Alkoven ud til Sengekammeret ryddede han bort 
samtidig med, at han forvandlede Sengekammeret til 
Gang. Hele Restaureringen blev udført saa vel, at 
Justitiarius Nyholm, en Præstesøn fra Nyborg, Ute 
Marts 1909 som 80-aarig Mand bevidnede, at hverken 
i hans Bedstefaders Tid (1800- 1825) eller hans Fa" 
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ders Tid (1825- 59) fandt Restaurering i større Stil 
Sted. Derfor kan følgende Meddelelse af J ustitiarius 
Nyholm om, hvorledes Værelserne paa første Sal laa 
i hans Barndom sige os, hvorledes Schonning ind• 
rettede det, eftersom Nyholmerne ikke ændrede der• 
ved: ))Mod Syd Mormoders Værelse, ved Siden et 
stort Rum, der benyttedes til Pigekammer; mod Nord 
to store Værelser, det ene til Børnene, det andet til 
Gjæsteværelse. En lang, tildels mørk Gang skilte 
Nord• og Syd• Værelserne; der var Adgang til denne 
Gang ad en mægtig Egetræstrapp~ i en stor Korridor; 
Gangen endte mod Øst ved en mindre T rappe paa 
3 Trin nedad, som førte til Fasters to Værelser i 
øverste Etage af Sidebygningen«. 

Denne Firdeling paa l ste Sal, 2 Værelser mod Syd 
og 2 mod N ord, stemmer saa aldeles med hele Bygnin• 
gen, at Forholdet sikkert har været det samme forud for 
Schaannings Tid, og saaledes var l ste Sal, indtil Ny• 
hobnemes Eftermand, Pastor Schaper 1862 rev hele 
første Sals Etage og Loftet med T aget ned og byg• 
gede det om, saaledes som det nu staar. Det hedder 
derom i Præstearkivet: ))Schaper, Barnebarn af den 
bekjendte Arkitekt Harsdorff (t 1798), istandsatte og 
forsynede Præstegaarden med et nyt Stokværk; det 
er paasat med stort praktisk Snille og Kunstfærdighed, 
idet alt ovenpaa forhen var skævt og vindt bygget«. 
Med de sidste Ord har vi altsaa det eneste Indblik 
i l ste E tages forrige Forhold. Hans Eftermand, Provst 
Hjort (1870- 1907) ændrede intet væsentligt ved 
Stuehuset, men ved Restaureringen 1908 kom det 
middelalderlige frem og kom til sin Ret. 21 de Juli 
fandtes Dobbeltvinduet i Sydstuen, 22de August Bjæl• 
keloftet, 25de August den lille Nische i Østmuren, 
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Vægmaleriet og Peder Schaanings Skrivelse; (se S. 52) 
26de August det nordlige Spidsbuevindue i Sydstuen, 
8de September det sydlige, 11 te Septbr. Spidsbuevinduet 
i N ordstuen og endelig 19de Septbr. Døren i Sydstuens 
Sydvæg. N ationalmusæet istandsatte de middelalder~ 
lige Fund, og Stuerne blev fredlyste og staar under 
N ationalmusæets Beskyttelse. 

F o ruden de omtalte Bygninger findes paa T eg~ 
ningen 1750 en Del Udhuse fra XVI Aarhundrede, 
hvilke nu alle ere nedrevne. Syd for Stenhuset den 
Bygning, om hvill~en det 1732- 33 hedder: ))Udi 
Vognhuset Enn Port med sit Behør og en Kostald 
til 12 Køer indrettet paa holstensk Vis«. Denne Byg~ 
ning, som tog baade Lys og Luft fra Præstegaardens 
Stueetage, blev efter Øvrigheds Ordre 17c1e Juli 1803 
brudt ned, da en frygtelig Storm havde ødelagt det 
forud brøstfældige Hus. Den kjønne lille Bindings~ 
værksbygning, som nu findes mod Vest i Gaarden, 
er fra omtrent 1830. I ældre Tid hørte jo Avling 
til Præstegaarden - Birkhoved og Præstevænget -
og Øst for Stenhuset viser T egningen os Ladebyg~ 

ningen, til hvilken Adgangen oprindelig var Øst om 
Kirken, saa at »i Bygningens grundmurede nordlige 
Gavl blev Præstens Høe indført«; men da Kirke~ 

gaarden udvidedes mod Øst 1748 og Adgangen der~ 
ved blev spærret, fik Præstegaarden i Stedet lndkjørsel 
fra Syd ad en Bro, der blev lagt over Rosen bækken, der 
hvor nu den store Stendysse i Præstegaardshaven findes. 
Og samtidigt opførtes den store Mur mellem Kirke~ 
gaarden og Præstegaardshaven. Indtil for faa Aar 
siden bar en Stenplade paa Muren Indskrift derom: 
»Denne med mere af Kirkegaardsmuren er af Nye 
opsat o c al d den øvrige fuldkommen repareret 17 48«. 
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Præstegaardens føromtalte - da meget brøstfældige 
Ladebygning - blev nedbrudt 1862. 

Ved Aar 1655 omtales, at Kirkegaardsmuren blev 
fornyet. Denne Mur gik fra Hjørnestedet mod Adel~ 
gade forbi Kirketaarnet og stødte op til Latinskolen, 
og derved lukkede den helt af for Adgang Vest · fra 
til Præstegaarden, saa man kun gjennem en Laage 
ved Hjørnestedet kunde komme ind den Vej, og hele 
Pladsen mellem Kirken og Præstegaarden brugtes til 
Begravelser. Derfor hedder i gamle Optegnelser, at 
Præstegaarden ))er liggende paa Kirkegaarden«. Des~ 

uden sprang det T aarn, Borgmester Anders Hansen 
1614 byggede til Hjørnegaarden, saa langt frem, ))at 
man næsten ikke kunde finde Præstegaarden«. Først 
1805 fjernedes Muren, men lige til 1850 skjulte An• 
ders Hansens T aarn Indgangen til Præstegaard en. 

Af Have var der oprindelig meget lidt, indtil den 
Havejord, som ses paa Tegningen 1750, (S. 53) skæn• 
kedes 2Qde Juni 1600 af Borgmester PederJensen Skriver 
og Hustru Johanne Knudsdatter ))for deres leyested 
(leyested J: Begravelse) under Kordøren«. Det skæn~ 
kedes til Kirken, men denne ejede jo den Gang Præste~ 
gaarden, og det skænkedes udtrykkelig til Have for 
Sognepræsten. Samme Ægtepars Epitafium findes i 
Kirkens nordre Gang, og det er dem, som ogsaa 
skænkede Kirken den sjældne Fontelukkeise 1585 og 
1602 Kalk og Disk til Hjemmebrug for Sognepræsten. 

Den stolte Lind i Gaarden, de nydelige Acasie~ 
træer og det mægtige Valnøddetræ i Haven er plantet 
c. 1830 af J ustitiarius Ny holms Fader. Stendysserne 
ere fra 1910 og den murede Veranda fra 1908, tegnet 
og planlagt af Arkitekt Colding, inden man anede at 
alt det sjældne middelalderlige skulde findes. Fra 
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1908 er ogsaa det murede Lysthus. Set fra Lyst~ 
huset tager Kirke og.Præstegaard sig saa sjældent ud, 
at en K jender som D r. J. C. Jacobsen, Carlsberg, 
sagde, da han 1909 besaa Præstegaarden: >)Man skal 
til Hildesheim for at finde noget lignende«. 

løvrigt kom D r. Jacobsen til saa at sige at sætte 
Kronen paa Værket med Hensyn til Restaureringen 
af den mindeværdige gamle Præstegaard. I Sommeren 
1911, da Kjælderen skulde bringes tilbage til dens 
oprindelige Stil fra Dronning Margrethes Tid, stod 
vi en Dag og havde opbrugt alle Pengene, og der 
var endnu hverken sat Vinduer eller Dør for. Under 
Trykket af denne Forlegenhed skrev Forfatteren til 
Dr. Jacobsen og spurgte, om han ikke ud af sin store 
Interesse for gamle Bygværker kunde og vilde komme 
til Hjælp. Faa Dage efter kom et smukt Pengebeløb, 
og da dette var lidt rigeligere end til det strengt nød~ 
vendige, anvendtes sidste Rest af Summen til Ind~ 
lægning af elektrisk Lys, saa siden det Aar har den 
sjældne gamle Kjælder kunnet forevises ved Mørke 
som ved Dagslys. Middelalderlige Bygninger skal jo 
helst ses ved Lys indenfra. Men er det ejendomme~ 
ligt at se Kjælderen ved Lys, saa er det helt betagende 
at se den store gamle Stue ved Lys; thi ikke alene kom~ 
mer den da fuldt til sin Ret, men naar det elektriske Lys 
tændes i Stuen ved Siden af, og man lader selve den 
gamle Stue ligge i Mørke, er det, som om man sad 
udenfor en Kirke og saa Lys gjennem Kirkevinduerne. 
Paa Billedet Side 31 ses disse Vinduer, saa Læseren 
kan selv danne sig en Forestilling om, hvad Indtryk 
det kan gjøre, naar alt ellers er mørkt, men Lyset 
straaler gjennem disse to Spidsbuevinduer. Det mod~ 
satte kan ogsaa finde Sted: den gamle Stue kan ligge 
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i fuldt Lys, mens Sideværelset er helt mørkt, og da 
skinner Lyset ud gjennem Viqduerne paa Billedet 
Side 35. Man skal til Nyborg Præstegaard for at 
se saadant. 

Som allerede omtalt (Side 54 f.) besøgte den gamle 
Justitiarius Nyholm sit Fødehjem kort efter Restau~ 
reringen, 1909. Da han fik Brev om Fundet af de 
middelalderlige Dele, vilde han knap tro det; han 
sagde: »Hvor kan det unge Menneske (Forfatteren, 
som den Gang var. 55 Aar, - men Justitiarius var jo 
801) mene, at han forstaar det bedre, end jeg, som er 
født og opdraget der«. Dog da han saa kom og fik 
Syn for Sagn, dukkede ikke alene et Væld af Barn~ 
domsminder op i ham, men da han om Aftenen saa 
det Hele ved Lys, udbrød han: »Og her har min 
Bedstefader, min Fader og jeg selv levet, og har ikke 
anet alt dette l« Hans gamle 79~aarige Søster, Fru 
Asser fra London, kom ogsaa samme Sommer paa 
hans Tilskyndelse for at se det altsammen. Og da 
hun kom ned i Kælderen og saa de Kasser, vi havde 
fundet helt inde i Dagligstuens Østmur uden at vide 
nærmere om dem (se Side 38: >)to Skaffue i Muren«), 
udbrød hun: »Aa, det er mit gamle Legetøjsskab og 
Moders Parcellænsskab l« - En 79~aarig Dame, som 
finder sit Barndoms Legetøjsskab l ja, Nyborg Præste~ 
gaard gjemmer Minder. I næste Aarsskrift nærmere 
om, hvorledes her Slægt har fulgt Slægters Gang. 
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