
N y borg Kirke. 
I Anledning af 500 Aars Jubilæet 1928. - Et Festforedrag, 

bearbejdet og udvidet. 

Af P. Severinsen. 

l\. T AAR man kommer sejlende fra Søen, ser man 
1 '~ langt borte Nyborg Kirkes høje Spir. Det be• 
hersker Bybilledet. Og gaar man ind ad Døren, staar 
man i et anseligt, festligt Kirkerum, der ganske vist 
ikke er gammelt som vore rigtig gamle Kirker, men 
dog er af imponerende Æ lde, naar man rigtig tænker 
over det. I Pintsen 1428 har Biskop N avne J ens en 
Gyrsting indviet den i dens fulde Udstrækning, og 
det holdt man Mindefest for 1928 og søgte at samle 
sig om, hvad dette Minde taler om. Det er ikke 
Mindet om, at der første Gang kom Kirke i Nyborg, 
thi .i Forvejen havde man Gamlekirke. Det er heller 
ikke den nuværende Kirkes Tilblivelse, thi man har 
Efterretning om, at den er grundlagt 1388, saa den 
har været brugt i en mindre Form. Men den færdige 
Storkirke for Staden, der da var Danmarks politiske 
Hovedstad, naaede 1428 sin Fuldendelse. 

Kristendommen var gammel i Danmark den Gang. 
Vi tør vel regne den danske Folkekirkes Begyndelse 
fra den Dag i St. Albani Kirke ved Mainz 826, da 
Danmarks Konge og Dronning og 400 ædelbaarne 
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6 P. SEVERINSEN 

danske Mænd blev døbt, og efter den Regning var 
der gaaet 600 Aar. Paa Fyn havde det vel ikke be• 
tydet stort i mere end knap 500 Aar. Nu er der lige 
gaaet 500 Aar igen, et halvt Aartusinde. Saa gammel 
er Nyborg nye Kirke! 

Hvor tidlig Fyn har faaet Sogne, er ikke let at · 
sige. Bispedømmet i Odense nævnes i 988 og er vel 
ikke stort ældre. Formentlig er Fyn i det store og 
hele blevet kristnet ved denne Tid og midlertidige 
Kirker bygget. Omkring 1100 har Sognedelingen nok 
omtrent været fuldbyrdet, og omkring 1150 er Sten• 
kirkerne godt paa Vej, - de kendte romanske Kampe• 
stenskirker, bestaaende af et Skib og et Kor med en 
Buevæg imellem. Efter 1170 fortsættes med T eg l• 
stens bygning. 

Dengang var Nyborg ikke til som Stad. Det 
gamle er Landsognene Vindinge har givet Herredet 
Navn og skal have faaet sin Stenkirke indviet 1181 
til St. Nicolaus. Paa den anden Side ligger Bovense 
med en Teglstenskirke indviet til St. Blasius. Men 
Nyborgs nuværende Grund har formentlig ikke hørt 
til noget at disse Sogne men til Hjulby Sogn. Hjulby 
er i Valdemars J ordebog Krongods, og baade 1180 
og 1183 ser vi Kongen opholde sig i Hjulby med et 
ikke ringe Følge. Her har aabenbart været en Kongs• 
gaard. Og ved Kongsgaarden har Kongen bygget 
Kirke. Hjulby Kirke var under Kronens Patronat 
helt op til Reformationen, og det stammer formo• 
dentlig fra, at den er stiftet af Kongen paa kongelig 
Grund. Det kan allerede Harald Blaatand have gjort. 
Der synes senere at have staaet en Kirke af Kamp~· 
stenskvadre. 

Men omkring 1170 eller saa byggedes den nye 
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NYBORG KIRKE 7 

Borg, der afløste en ældre, som vist ikke var særlig 
gammel, og som laa nede ved Vindinge Aa. Det 
kunde være fristende at tænke sig, at der er ment 
denne Borg med Dateringen Hjulby 1180 og 1183, 
men den har nok bogstaveligt været en Borg, en 
Fæstning og ikke et Slot. Snart er der dog til Fæst• 
ningstaarne · kommet Kongebolig, og en Stad gror op 
i Borgens Ly. I Staden var der snart kommet en 
Kirke. Den er der i Aaret 1256. Da skete inde i 
den det bekendte Optrin mellem Kong Christofer 
Valdemarsen og Ærkebiskop J ak o b Erlands en. Ærke• 
biskoppen kom fra Vejle, hvor han havde faaet ved• 
taget Forholdsregler mod Kongen og Stormændene, 
og derfor kom han for sent til Kongens Stormands• 
møde. I Kirken tog Ærkebispen sin Hætte af og 
hilste Kongen underdanig, men Kongen sagde mut: 
»Sent kom Studedriverne !« Og bag efter holdtes of• 
fentlig Forsamling paa Kirkegaarden, hvor der faldt 
haarde Od til Ærkebiskoppen (J ak o b Erlandsens 
Fremstilling. Valdemar Sejrs Sønner, ved Jørgen Ol
rik, S. 135). Hvor gammel Kirken da har været, 
vides ikke. Naar Aaret ca. 1175 nævnes, er det vist 
helt Gætværk. Den kaldes Helgekirke - et gaade• 
fuldt Navn - og Helgetofte ude ved Sygehusene 
har vel Navn af den, men selve Kirkens og Kirke• 
gaardens Beliggenhed synes ubekendt. 

Denne formodentlig beskedne Kirke var og blev 
Nyborgs Sognekirke Middelalderen ud, ogsaa da den 
kun hed Gammelkirke. 

Dog Byen trak den anden Vej, ned mod Stran• 
den, og Borgerne ønskede et anseligere Kirkehus, 
Dronning Margrethe maaske ogsaa. Saa tager man fat 
1388. I Løbet af nogle Aar har man saa meget lavet, 
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Dronning Margrethe. 
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NYBORG KIRKE 9 

at Kirken foreløbig kan bruges, ja, at Tilbygningerne 
kan begynde. Og endelig 1428 er det stolte Værk 
fuldført, og den højtidelige Indvielse kan finde Sted. 
Om den Tid staar Kirken som et Monument for os. 

* * 
Hvad er det da for Tider, vi føres tilbage til? 
Vi kan vel allesammen saa mange Aarstal, at vi 

ved, at det politisk er Erik af Pommerns Tid. Han 
var midt i den store Strid for at bevare Sønderjylland 
som dansk Land, og Hansestæderne og de holsten• 
ske Grever havde sluttet Forbund mod ham. Aaret 
før havde en hanseatisk Flaade plyndret Kysterne og 
gjort et mislykket Angreb paa København, - hvor• 
fra Lybæk har den nu berømte Dannebrogsfane hæn• 
gende - og atter 1428 i April foretog de et nyt 
stort Angreb paa København med det Formaal at 
ødelægge Havnen. 

Men vi vil se at holde os til det kirkelige Dan• 
mark. 

Biskoppen, der kom for at foretage Indvielsen, 
var Navne Jensen Gyrsting. Han var en Mand af 
dansk Adel. Faderen J ens Gyrsting var Låncisdommer i 
Sjælland og skrev sig til Aas i Faxe Herred. Biskop• 
pens Broder Morten Gyrsting var Kongens betroede 
Mand, der for Tiden sad som Høvedsmand i Flensborg 
og værgede Staden drabeligt mod Holstenerne under 
militær Bistand af sin Svoger Biskop Gert Gyldenstjerne 
af Børglum, der i flere Aar passede den Bestilling 
og derfor ikke blev bispeviet for det første. 

Hr. Navne havde været den yngste af tre Brødre 
og var derfor forsørget ad den gejstlige Vej. Han 
var født 1384, siges der (eller 1383), saa det forbløf~ 
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fer noget, at vi allerede 1401 træffer den sjællandske · 
Herremandssøn i Paris som Magister,. hvor Studen• 
terne af den >)engelske« Nation valgte ham til deres 
Procurator (17 Aarl) . 1410 er han Kannik i Roskilde 
Domkapitel og Kongens Kapellan, og 1415, altsaa 31 
Aar gammel, bliver han indtrængt af Kongen i Bispe• 
embedet i Vesteraas i Sverige mod Kapitlets Ønske.' 
Svenskerne klagede over ham, at han førte et pragt• 
fuldt og kostbart Liv. Hovedfejlen var dog maaske, 

· at han var dansk, da man i Sverige kun vilde have 
svenske i de høje Stillinger. Saa blev Odense Bispe• 
stol ledig 1421, og ved Ærkebiskop Peder Lykkes 
Hjælp lykkedes det Hr. Navne at blive Fyns Biskop 
til sin Død 1440. I Fyns Stift roses han. Han stif• 
t ede en Skole for Ungdommen, og han var meget 
gavmild, især med Afladsbreve. 

Ja, vi er i Tiden efter >)Pavernes babyloniske 
Fangenskab« i Avignon. Disse vanskelige Aar havde 
faaet Pavestolen til at misbruge sin Magt til at lave 
Penge, særlig ved at lade sig betale for de store Em• 
beder rundt om i Landene. Saa gik det sommetider, 
som det kunde, med hvem der fik dem. Protektion 
skulde der til. Kongens og Standsfællers Hjælp har 
nok betydet noget for den unge Mand. Denne Gang 
var det dog vistnok gaaet godt. Biskoppen synes at 
have været en god Mand af dansk Adel. Det er en 
Tid, da Biskopperne er Herremænd og Politikere og 
kan fa a Hverv som Bl.sko p Gert med Borgen i 
Flensborg. . 

Det er Tiden mellem de store Reform•Kirkemøder. 
Man krævede >)en Reformation baade paa Hoved og 
Lemmer«. 1414-18 havde man holdt det store Kir• 
kemøde i Konstanz. Vi kender det mest af, at man 
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da brændte Johann Huss. Men det havde meget an• 
det for. Danmarks Afsending ved Konciliet var 
Biskoppen i Ribe Peder Lykke, der 1418 blev Ærke• 
biskop. Han var meget virksom i Retning af at faa 
Pavemagten holdt inden for visse Grænser. 1425 
holdt han et Nationalkoncilium i København, hvor 
en Del Reformer vedtoges, vistnok dog uden at der 
skete ret meget. Hr. Navne havde været med. 

Der kom ogsaa kraftigt Bud fra Paven, at Kong 
Erik skulde hjælpe Kejseren med at slaa Hussiterne 
i Bohrnen ned med Vaabenmagt, og han skal have 
hjulpet noget. 

Det er den Tid, da Karmeliterordenen holdt sit 
Indtog her i Landet og fortalte vidunderlige Ting 
om sig selv; hvordan den nedstammede fra selve Pro• 
feten Elias paa Karmel Bjerg, og hvordan Vor Frue 
havde tilsagt, at den, der døde i Ordenens Skapuler 
(et Skulderklæde) aldrig kunde gaa fortabt og vilde 
komme ud af Skærsilden senest næste Lørdag. 

Det er en Tid. da det var 55 Aar, siden den 
hellige Birgitte døde. Hendes Orden var altsaa endnu 
temmelig ny, og hendes Aabenbarelser med al deres 
Alvor og al deres sværmeriske Inderlighed, virkede 
endnu paa Folkesjælen; og hendes Spaadomme satte 
Spænding i Sindet. 

Det var Nyborg nye Kirke, der skulde indvies 
i en ny Skikkelse. Rigelig Halvdelen havde jo staaet 
som Kirke i en Aarrække. Men Planen for det store 
hele Anlæg har dog nok været til fra Begyndelsen. 
Ellers byggede man gerne fra Øst, Korpartiet først, 
og fortsatte saa siden mod Vest. Her maa: man have 
baaret sig omvendt ad af en eller anden Grund, og 
lidt stumpet har Kirken jo været, da man indviede 
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NYBORG KIRKE 13 

et foreløbigt Hovedalter i en lille Runding ud for 
den nuværende Prædikestol. Men Kirken havde sin 
T eglgaard og sin T egllade. Man blev ved at brænde 
Teglsten og at bygge og at samle Penge. Biskop 
Navne har nok hjulpet til med et Afladsbrev for 
dem, der vilde støtte Foretagendet. Og endelig havde 
man nu kunnet rive Sk.illemuren ned. Kirken stod 
der i hele sin Længde, og vor Frues nye Højalter 
kunde indvies. 

Dermed afskaffedes jo ikke, hvad der allerede 
var. Borgerskabet havde allerede forsynet Kirken med 
Altre, og et Par Kapeller var tilbyggede, formodent~ 
lig allerede ca. 1400 St. Gjertruds Kapel, og >)ifjor« 
(1427) havde Hr. Steen Basse stiftet sit Kapel (lidt 
af dets Plads indgaar i søndre Kapel nu). Det har 
vel næppe været bygget endnu, men Hr. Steen har 
været saa økonomisk at bruge de staaende Kapellers 
Mure og bare lukket Hullet imellem dem. Det var 
naturligvis stiftet med Sjælemesser for ham og hans 
Slægt. Senere skænkede han Kapellets Præstekald 
(>) Vikarie«) med dets Gods til Antvorskov Kloster. 
Saa naaede han med de samme Penge at gøre en god 
Gerning to Steder. Sjælemesser stiftedes ogsaa ved 
de bestaaende Altre, og der har vel allerede været 
en Del af den Slags at passe. Ved det gamle Høj~ 
alter - som nu 1428 afløses af et nyt - var f. Eks. 
Hr. Zabel Kirkendrups Stiftelse fra 1405. Han skæn~ 
ker nogle Gaarde til den salige Jomfru Maries Kirke, 
som nu er bygget i Nyborg By. Dog skal Sogne~ 
præsten Marquardus ·og hans Efterfølgere >)læse 3 
ugentlige Messer for Højaltret samt med Navns Næw 
nelse hver Søndag bede andægtigt for mig fra Præ~ 
dikestolen«. Saadan er den Tids Kirkegaver altid 
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14 P. SEVERINSEN 

efter Prin·Cippet : noget for noget, i Modsætning til 
i den evangeliske Tid. 

Men disse Gaver gjorde, at der blev Midler til 
at bygge og vedligeholde og til at lønne Præster. 

Kirken havde jo, som Skik var, flere Altre, og 
ligeledes efter Skik var de indviet til Helgener. Der 
var: 

l. St. Mariæ Højalter, som nu skulde indvies til 
Guds Moder, og· var ombølget m~d alle de T anker, 
man gjorde sig om hende. 

2. St. Catharinæ Alter, paa dansk St. Karens. 
Det er Catharina af Alexandria med Bogen og Svær• 
det (25. Novbr.), hun som. bringer Husvalelse i al 
Bedrøvelse. Hendes Legende er vist fuldstændig Digt, 
men den gaar da ud paa, at hun i Dødsstunden fik 
Tilsagn om, at alle, der gennem hende søger Guds 
Hjælp, skal faa deres Bøn hørt. 

3. St. Olai Alter, d. v. s. Norges Kongehelgen 
»Hellig Olav med det luerøde Skæg«. Han sejlede 
jo sin Broder sønder og sammen og synes i Danmark 
at have Kirker eller Altre i alle Søkøbstæder. Han 
var god i Havsnød. 

4. St. Nikolaj Alter, d. v. s. Nikolaus af ·Myra, 
Bispen, som kan alting, og bl. a. frelse i Havsnød. 

5. St. Gjertruds Alter, og det var særlig rigt ud• 
styret og havde sit eget Kapel fra ca. 1400. Hun er 
en frankisk Helgeninde, en ung Dame af halvfyrste• 
lig Slægt. Hendes Fader Pippin af Landen spillede 
en stor Rolle i Frankerriget som Majordemus i det 
østlige Frankerrige, og han hører til Kejser Karl den 
Stores Forfædre. Pippin var gift med Iduberga, eller 
med Kælenavn ltta. Slægtens Fromhed staar under 
Paavirkning af den irske Munk Columba (t 615), 
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der indledede en kirkelig Fornyelse Frankerriget og 
navnlig genoplivede Kloster•Idealet. Pippin døde 
639. Efter sin Ægteherres Død stiftede Iduberga 
Klosteret Nivialla, nu Nivelles tæt ved Briissel. Hun 
forestod det selv og ))ofrede« sin unge Datter til_ det, 
og da Iduberga døde 652, fulgte Datteren hende som 
Forstanderinde. Hun havde trolovet sig med Kristus 
og afslaaet Friere, endog en Konge. Strengt holdt 
hun sin Klosterregel, og allerede 659 døde hun kun 
32 Aar gammel. Den samtidige Forfatter, der har 
fortalt hendes Levned, fortæller, at hun var nedbrudt 
af den strenge Forsagelse, hun i Klosteret havde paa• 
lagt sig selv. Hun er een af disse sværmerisk fromme 
Skikkelser, man kan finde i Klostrene i den raa Tid. 
Efter hendes Død taltes der om Mirakler, og hun 
blev Helgeninde. Hun duer til meget. Hun fordri• 
ver Rotter og Mus, og det samme gør Vandet i en 
Brønd i Krypten i hendes Klosterkirke. Derfor af• 
bildes hun stundom omgivet af Mus. Men først og 
fremmest tager hun sig af Vejfarende. Derfor lyder 
de gamle danske Bønner til hende saaledes: 

En Bøn af saneta Gertrude. 
J t> g hilser dig, hellige J om fru Sande Gertrud! 
Du est af kongelig Slægt. Din Moder lod bygge et Kloster 

efter sin Herres Død og haver offret dig der, Gud til Lov, og 
du var en Forstander i samme Kloster og leved der meget gude, 
lig og frygted Gud. De som vilde fare, dennem haver du vist paa 
rette Veje. Ad alle de, som paa Gud troede, haver du !æt (laant) 
Hus, og de nøgne haver du klædt, og altid haver du øvet dig 
i gudelige Gerninger. Derfor vart du Gud behagelig, og mange 
utallige Jertegn haver du gjort efter din Død. O du J om fru baade 
ren og klar, bed for os til Gud, at vi maatte fange godt Herberg, 
nu og paa vor sidste Tid, og evindelig Liv efter den naturlig 
Død, og frels os af al vor Nød. Amen. -

Collecta. Almægtige Gud, du som haver givet den ædelig 
J arnfrue sande Gertrud: hvo som hel< de hædrer, de skulle fange 
godt Herberg her i Verden og siden Himmerige, - giv os for 
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hendes Bøn og Værdskyld." at vi maatte fange den evige Glæde 
med dig i Himmerige. Amen. 

Derfor stiftedes der St. Gertruds Gilder, særlig 
i alle Havnebyer. Et saadant, og et meget anseligt, 
fandtes her i Nyborg. Nyrop har i sin Udgave af 
Danmarks Lavgs• og Gildesskraaer fra Middelalderen 
desværre ikke opdaget Gertrudsgildet i Nyborg, skønt 
Pontoppidans Atlas har et lille Pluk af Gildesskraaen. 
Det vilde være interessant, om den kunde findes i 
Byens Arkiv, da den synes at have været udførligere 
end de andre bevarede. Der synes ogsaa at have 
været en Medlemsfortegnelse. Danske Atlas fortæl• 
ler, at Valdemar Atterdag og Dronning Helvig var i 
Gildet, og saa fortælles der, hvornaar Sammenkom• 
sterne skulde holdes »med Spisning af Flæskebørster, 
trende ferske Retter, Steg, Sild, Stokfisk, fersk Smør 
Ost, Kage og godt Øl«. Det er, hvad der har inter• 
esseret Afskriveren, men der maa ogsaa have staaet 
andre Ting i Gildesskraaen. Et saadant Gilde var 
egentlig paa aandeligt Omraade, hvad man i vore 
Dage har gennemført materielt, -- et F orsikringssel• 
skab. Hver Uge lader Gildet afholde en Messe for 
levende og afdøde Medlemmer af Selskabet. Om en 
Gildebroder dør, betales der Sjælemesse for ham, og 
Gildebrødre holder Vaagenat hos den døde før Be• 
gravelsen. Og dersom en Fremmed dør i Staden uden 
Slægt, saa skal St. Gertruds Gildebrødre vaage ved 
Liget om Natten med Lys og følge ham til Grav 
(Hellested Gildeskraa). Christian II gav 1514: St. 
Certruds Gilde i Helsingør de Penge og andet, der 
fandtes paa Strandvaskere mellem Nivaa og Horn• 
bæk, fordi Brødrene »ere pligtige at lade begrave og 
begaa de døde Lig, som der af Søen inddrivendes 
komme, med Messis og Vigiliis.« 
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Til alle disse Messer byggede da St. Gertruds 
Gilde sit eget Kapel ved Kirkens Sydvesthjørne, hvor 
det havde sit eget Alter og sit eget Præstekald, hvor~ 
til der hørte 7 Bøndergaarde og 6 Gaarde i Nyborg. 
Sognepræsten har vel i Almindelighed haft Stillingen 
som "Vikar« ved Alteret. 

Disse Enkeltheder vil allerede have givet et lille 
Billede af, hvad der foregik i Nyborg Kirke i den 
gamle Tid. Kongemagten, der var stærkt knyttet til 
Nyborg Slot, har vel nok tilskyndet og hjulpet med 
den store nye Kirke, men især har dog Borgerskabet 
og den nærmeste Omegns Adel lagt sig i Selen. Det 
var noget af en Æressag, men det var mere, fordi i 
denne hellige Stiftelse skete de hellige Handlinger 
efter Herrens Bud og med Herrens Naade i. 

Saa har da Biskop Navne indviet det nye Alter 
og det nye Rum. Med hellig Salve blev Alteret sal~ 
vet og ligeledes Indvielseskorsene, hvoraf eet ses paa 
Væggen i Koret. De mange latinske Ord har lydt, 
og Kirkevielseshymnen, den ældgamle, kantede Urbs 
beata Hirusalem, dicta pacis visio, - den som Grundt~ 
vig mere end frit har brugt i »Paa Jerusalem det ny« . 

Siden skulde Dagen hvert Aar højtideligt og 
glædeligt fejres som "Kirkemesse«. Det blev gerne 
til en Dag, da det gik lovlig lystigt til. Derfor af~ 
skaffedes den i evangelisk Tid her i Landet og er 
glemt, men rejser man syd paa, kan man opleve Skib 
ken (Kirmess). 

* * 

Saa stod Huset der da, helliget til Guds Tjene .. 
ste, og er blevet staaende i samme Tjeneste. Man 

2 
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har sikkert følt den som Nyborg Hovedkirke, men 
i det formelle var man langsom. Gamle Kirke var 
Sognekirken med Sognepræsteembedet N aar der saa 
bygges een Kirke til i samme Sogn, bliver den nye 
et Kapel, selv om den er nok saa stor. Vor Frue 
Kirke blev ved i officielle Papirer at hedde Kapel den 
katolske Tid ud. Gammelkirke med Annexet Hjulby 
var et kongeligt Patronatskald, hvortil Kongen »præ• 
senterede« den nye Præst til Biskoppens Godkendelse. 
Vi har endnu den sidste Præsentais i Behold, hvor• 
ved Frederik den Første præsenterer til Biskop J ens 
Andersen 1528 Hr. Niels Pedersen til at være Sogne• 
præst for Gammelkirke og Hjulby med Vor Frue 
Kapel udi Nyborg (Hofmans Fundatser V. 432). 
Først 1555 gøres Vor Frue Kirke til Sognekirke, som 
Sognefolket skal søge. 

* * 

Det Kirkehus, man nu havde rejst, var bygget 
paa Tidens Maade, en gothisk Kirke. 

Der uddannedes tidlig i den kristne Menighed 
en ret fast Kirkeform, hvori Grundplanen dannede 
et Kors, d. v. s. et latinsk T. I Tværbygningen havde 
Gejstligheden Plads, og den vendtes gerne mod Øst, 
idet det var kommet til at staa fast, at naar man 
skulde bede, skulde man rejse sig op og vende sig 
mod Øst. Derfor vilde man have Herrens Bord mod 
Øst. Denne Kirkeform uddannedes i Middelalderens 
første Halvdel til den saakaldte romanske Stil. Grund• 
planen er stadig et Kors, men Længdeaksen er blevet 
forlænget ud over Tværstykket Derved opnaas et 
større Kor. Vore romanske Domkirker og Kloster· 
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kirker har denne F orm. Til almindelige Sognekirker 
nøjedes man gerne med Længdeaksen: et bredere Skib 
og et smallere Kor, skilt ved en Væg med Korbue 
i. Alle kender saadanne Landsbykirker, thi det er jo 
jmponerende at tænke, at i vort Land holdes Guds• 
tjenesten de allerfleste Steder i en Bygning fra om• 
kring 1150, der saa endda gerne er Afløser af en 
ældre T rækirke, saaledes at Altret er paa samme 
Plads som i T rækirken. 

Den gothiske Stil lever paa helt andre Konstruk• 
tionsmethoder. Den vil til Vejrs med lyse lette 
Hvælvinger, og vil have et frit, aabent Rum uden 
Skillerum. Korsformen bevares ofte men kan falde 
bort, og dette er sket her. Her var jo ikke noget 
regelbundet Domkapitel eller lignende, som ·skulde 
samles ))i Kor« og holde de kanoniske Tider. Det 
var en Borgerkirke, hvor kun Altrene skulde betjenes. 

Disse Altre har gjort Rummet rigt, baade for 
Øjet og for Andagten. Og de afsondrede Kapeller, 
der hver var Kirker for sig, har gjort Kirken til en 
hel Andagtens Verden, hvori man kunde vandre fra 
.det ene hellige Sted til det andet. 

Opad Væggene og oppe paa Hælvingerne har 
der sagtens været Kalkmalerier. I den senere gothiske 
Tid var man rask med at anbringe saadanne, og de 
var gerne raske i deres Maner med livlige Figurer 
eller med stærke Skildringer af Lidelser. 

Og saa er det nu 500 Aar derefter interessant at 
prøve at faa et Billede frem af, hvordan den oprin• 
.delige Kirke var og at fæste Opmærksomheden ved 
de endnu bevarede oprindelige Dele. Hovedskibet 
og de to Sideskibe er jo det væsentlige. Man ser 
.disse Murstenspiller, der oprindelig har været noget 

z. 
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højere, idet Gulvet har ligget lavere, og som Mur"' 
mesteren er kommet helt prydeligt fra. Højere oppe
er der Triforier, de tredelte Bueslag, og derover de
let svævende Hvælvinger. 

Men det er egentlig interessantere at iagttage,. 
hvordan hver af de fem Aarhundreder har sat sit 
Stykke. Det er ikke blot en 500 Aar gammel Kirke. 
Det er en Kirke fra 5 Aarhundreder. 

Lad os lade de 5 Aarhundreder passere forbi os .. 

Det første er 1428- 1528. Det var lige 100 Aar· 
til at blive i den gamle Skure i. Af Stykker fra dette: 
Tidsrum lægger vi Mærke til det store Krucifix, der 
i sin Tid maa have hængt ned fra H vælvingsbuen. 
foran Koret. At fremstille Herren til Gud Faders 
Ære i sin Nedværdigelse paa Korset, var noget, de
gamle Kristne oprindelig slet ikke vilde. N aar de 
vilde have et rigtigt Kristusbillede i Kirken, saa 
spurgte de om Kristus, som han er nu, eller endnu 
mere som han kommer, siddende paa sin Herligheds• 
trone. Thi han er jo ikke en afdød, som vi skal 
have et Fortidsbillede af. I vore romanske Kirker er 
han malet saadan i Korhvælvingen. Men da havde 
man -ogsaa begyndt at lave Billeder af den Kors• 
fæstede, dog noget undvigende og symbolsk. Det er 
ikke den lidende eller døde med T ornekrone men en 
majestætisk med Kongekrone. Men Senmiddelalderen 
fordybede sig i Tanken om Jesu Lidelse, ligefrem 
dyrkede hans »hellige fem Vunder«. Og saa blev 
Krucifixerne realistiske, ofte grovt realistiske. Dette: 
er smukt realistisk, Lidelsernes Mand. Og i MedaiJ"_ 
Ionerne paa Korsarmene er der ejendommelige sym"' 
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b olske Fremstillinger: Syndefaldet, Abrahams Offer, 
Kobberslangen, Absalons Død. 

Det hænger som Minde om den alvorlige, angst• 
fulde Fromhed, der fyldte den sidste Tid af Middel• 
.alderen og gav Forudsætningen for den lutherske 
Reformation, da en Angsternes Mand i en Kloster• 
.celle havde fundet rigtig ind til Naadens Evangelium. 

1528- 1628 kan man godt kalde det første Iuther• 
:ske Aarhundrede, thi netop 7. Aug. 1528 bortbyttede 
Hr. Jakob Knudsen (der havde været her fra 1523) 
Nyborg Sognekald imod Lunde, hvor Hr. Niels 
Pedersen havde været siden 1526. Hr. Niels kom 
:saa her og blev til sin Død 1557. Han kom til 
.at tjene i den lutherske Reformation. Han var af 
Adel, maaske en ung Lutheraner, siden Kongen hjæl• 
per ham til Nyborg, der jo var et meget kongeligt 
.Sted. Det gik da allerede løs med luthersk Prædiken. 
Aaret før var det i Virkeligheden allerede aftalt, at 
Domprovsten fra Viborg Knud Gyldenstjerne (en 
Herremandssøn fra Iversnæs, d. e. Wedellsborg) skulde 
.afløse den gamle Jens Andersen som Biskop, og Aa• 
ret efter gik det i Orden. 1532 kaldte han Jørgen 
Jensen Sadolin til Medhjælper, og paa Landemodet 
i Odense 27. Maj paalagde denne paa den fraværende 
Biskops Vegne Fyns . Præster at belære deres Menig• 
heder efter Luthers Katekisme. 1537 blev samme J ør• 
gen Sadolin evangelisk Biskop for Fyn, og den Iuther• 
ske Reformation indførtes. Alt dette har Hr. Niels 
Pedersen og hans Kirke oplevet med. 

Det betød slet ikke, at nu kunde den gamle 
Kirke ikke bruges mere. Baade Præst og Menighed 
og Herrens Bord blev der. Der skulde bare gøres. 

Svendborg Amt 1927-1928



Svendborg Amt 1927-1928



NYBORG KIRKE 23 

lidt rent. Kalkmalerierne blev formodentlig endnu i 
et Hundrede Aar eller mere ved at se ned paa Folk. 
De reformerte sidevendte Kirkerne og fjernede Bille• 
der og Altre. Lutheranerne fortsatte simpelthen, og 
vi bruger endnu vore Kirker i den Rum•Anordning, 
hvori de byggedes, selv om de er fra Erik Lams Tid. 

Men mere end før skulde Kirken være Rammen 
om en Menighed og om en Forkyndelse. Regel• 
mæssige Kirkestole har rykket ind. Man havde ikke 
Brug for de mange Altre. De overflødige fjernedes. 
Dog stod der endnu 1589 to Altre foruden Hoved• 
alteret. Man tog ret roligt paa saadanne Ting. Men 
Sjælemesser og den Slags ophørte. Gildegods og lig= 
nende Stiftelser forsøger man at faa til at tjene Op• 
lysning og Fattigpleje. Dog gik heller ikke det saa 
forjaget til. Først 1572 lægges St. Gertruds Gildes 
Gods under Kirkeværgerne. "Dog skulle fornævnte 
Kirkeværger være pligtig, hvert Aar til evig Tid at 

. give af fornævnte Gods 300 Bagerbrød, 3 Sider Flæsk 
og l Tønde Øl, og fornævnte Brød, Flæsk og Øl 
udi fire agte Borgeres Nærværelse uddele til fattige 
Peblinge og fattige Folk der udi Nyborg". 

Og nu blev Vor Frue Kapel ·til Nyborg Kirke. 
Gamlekirke var bleven ødelagt i Grevens Fejde 1534, 
og 1555 nedlagdes ogsaa Hjulby Kirke, og Beboerne 
henvistes til Vor Frue som deres Sognekirke. Derfor 
skulde den ogsaa gøres rummelig. Der var et Kapel 
mod Nord. Det forlængede man nu til at være 
langs hele Kirkens Længde, saa at der blev et helt 
ydre Sideskib mod Nord. Det gav Plads, men Be• 
lysningen led ved alt dette. Men ogsaa udvortes 

· skulde den fremtræde stærkt. 1581 brændte man 
T eg l sten, og saa rejste T aarnet sig og fik 1597 det 
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høje slanke Spir som Afslutning. T aarnet er altsaa 
luthersk, og det er i høj Grad dette, som præger By• 
billedet. Kort efter anbragtes et lille Østspir. Man 

F ontelukkelsen fra 1585. 

pynter ogsaa ivrigt indvendigt. 1585 er den kunst• 
færdige »Fontelukkelse« anskaffet, og 1596 anbragtes 
et "Forværk« ved Koret. 1592 kom der en ny Alter• 
tavle. Maleriet i den (Opstandelsen) findes endnu i 

Svendborg Amt 1927-1928



NYBORG KIRKE 25 

Menighedshjemmet og er nok ikke meget bevendt. 
Men sandsynligvis har Altertavlen haft en Opbyg• 
ning og et Rammeværk, som har været en Pryd for 
Kirken, præget af den nye Renaissancestil. En Præ• 
-dikestol har man ogsaa faaet men ikke den nuvæ• 
rende. 

Alt dette viser, at det første lutherske Aarhun• 
-drede har haft Brug for sin Kirke, hvori nu dansk 
Messe og danske Salmer lød, ledsaget af en fornyet 
Forkyndelse. 

1628- 1728. Det er Tiden, da gennem Hans 
Poulsen Resen den rene Lutherdom har sejret i Dan• 
mark. Vi kan ogsaa huske paa, at det var i Nyborg, 
Biskop J ens Dinesen Jersin døde paa Genne1nrejse. 

Johan Arndts Vækkelse hører ogsaa dette Aarhun• 
drede til. Og det er Kingos Aarhundrede. Som syn• 
ligt Minde staar Prædikestolen, omend Stolen selv 
er lavet 1605 paa Mads Lerkes Bekostning til Kapel• 
let i H umlevænget, og Opgangen er bekostet 1620 
.af Fru Karen Skram til Prædikestolen i Slotskirken. 
Anders Billedhugger i Odense skabte af de to Styk
ler den nuværende Enhed 1653 og har Ære deraf. 
Det er rigtig en Prædikestol, som den Tid glædede 
s ig ved at lave den, »Guds hellige Ord til Ære« , 

Og Lysekroner hænges op af Borgerskabet. 
Og samme Borgerskab vil ogsaa nok have Ære• 

minder i Kirkerne. Epitafierne rykker ind. Skikken 
var opstaaet i Renaissaucens Italien i Slutningen af 
Middelalderen. Disse Paver og Fyrster, der havde 
Kunstnere som Michelangelo til Raadighed, havde en 
hel hedensk Tørst efter monumental Forevigelse. Ef• 
ierhaanden vandrer Maneren nordpaa og breder sig 
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ogsaa i de evangeliske Kirker. Godtfolk, der har 
Raad til det, synes, de skal ogsaa have noget sat op• 
»Gud til Ære, Kirken til Zirat og sig selv til Amin• 
delse«. I Begyndelsen er Billedet ofte et Kristushib 
lede, og kun en meget beskeden Indskriftplade har 
Amindelsen. Senere bliver Billederne til Familiepor• 
trætter. Det er noget paatrængende. Men nu er de 
alle døde. Det er interessant, og det liver det store 
Rum op. Og vi ser d6rigennem nogle af dem, saa• 
dan som de sad i Kirken her i deres bedste Puds. 

Kapellerne paa Kirkens Sydside blev til private 
Gravkapeller, undtagen St. Gertruds. Det var ogsaa 
paatrængende. Men nu er de jo borte. 

1728- 1828 er igen et Aarhundrede med skarpe 
Skel for og bag og et Skel midt igennem. Kirken 
havde stadig Brug for alle 4: Kirkeskibe, thi Folk 
kom i Kirke, og de skulde komme. Fra Christian 
den Femtes Tid var der ligefrem sat Bøde for at 
blive borte. Frederik den Fjerde fornyede Loven 1730. 
Christian den Sjette begyndte med at ophæve den i 
Mistvivl om, at man opnaaede noget ved Tvang. 
Men 1735 kom den igen, lidt lempet men stram nok 
endda. J a, Gulvet forslog ikke, man byggede Kirken 
fuld af Pulpiturer. De kunde formes som Separat• 
kahytter, og det var fornemt men var egentlig ikke 
noget godt Udtryk for, at her skulde en Menighed 
være samlet i et helligt Fællesskab. Den lovbundne 
Kirkegangs•Pligt var jo en Karrikatur, men den var 
for Resten et Udtryk for, at man ikke havde glemt, 
at det er Kristnes Pligt at gaa til Gudstjeneste og en 
Synd at lade være. Kristne skal ikke efterligne heden• 
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.ske Mystikere og gøre Gudstjenesten til en Ene• 
boersag. 

D~n Tid holdt endda meget stærkt paa Kirken 
som Stedet for Gudsdyrkelsen. 

1729 blev Hr. Hans Lemming residerende Kapel• 
lan i Nyborg. Han var Nyborger, Kæmnerens Søn, 
havde et Aars Tid været Hører (Adjunkt) ved Nyborg 
Latinskole, og var endnu kun 32 Aar. Det er gerne 
Ungdommen, der gribes af det nye, og han var gre• 
bet af den nye aandelige Bevægelse i Tyskland, som 
man kaldte Pietismen. Men Sognepræsten, Nord• 
manden Hans Frick, Herredets Provst, var af den 
gamle Skole. De var ikke altid rigtig rare imod hin• 
anden. Søndag efter Mikkelsdag 1736 skulde der for 
første Gang holdes Konfirmation i Nyborg Kirke . . 
Forordningen havde lavet det saadan, at samtlige Sog• 
nets Konfirmander skulde tages med. Præsterne skulde 
overhøre hver sine, og saa skulde den Præst, hvis 
Tur det var, konfirmere dem alle. Første Gang var 
det naturligvis Sognepræstens T ur, men han nægtede 
at modtage Kapellanens Konfirmander. Det var jo 
ikke nogen smuk Begyndelse. Og næste Aar klagede 
Sognepræsten og Borgmesteren og en af Raadmæn• 
dene til Biskoppen over Hr. Hans Lemming, at han 
lavede om paa Ritualerne (han vilde ikke sige: »Kære 
Kristi Venner« til Altergæsterne i Flæng, og ikke: 
»I gode Kristne« til Faddere), og at han >)om Søn• 
.dagen i sit eget Hus inden lukte Døre holdt Con• 
ventus og Forsamlinger for nogle visse og particulaire 
Personer, som tildels i Henseende til Lærdommens 
Renhed ere suspect<<. Lemming har udførlig forklaret, 
hvad han har gjort. Han har holdt Bedestund i sit 
Hjem og taget med, hvem der vilde være med. Han 
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har begyndt med Bøn. Saa har de sunget en Salme, 
som han undertiden har knyttet en Formaning til, 
hvorefter han har læst et Kapitel af Bibelen og for• 
klaret noget af samme og undertiden ogsaa læst et 
Kapitel i den herlige salige J o han Arndts ))Sande 
Kristendom«. Derpaa atter en Salme og saa med 
bøjede Knæ Bøn og T aksig'else. Biskop C. Rarnus 
svarer med at foreholde ham, at Bedestund i Hjem• 
met er kun for Hjemmets Beboere, men offentlige 
Bedestunde er anordnede i Kirkerne. Og derfor skal 
han formane enhver at søge de offentlige Forsamlin• 
ger paa de dertil anordnede Tider og Steder. 

Det gik nu ikke saa nemt med at regulere, hvor 
Kristne maatte finde hinanden, og selv om der var 
nogle sværmeriske Personer iblandt, saa har denne 
østfynske Bevægelse i Pietismens Tid været Grund• 
lag for meget godt i de følgende Tider. 

Der kom en Vintertid, da de dannede atter fik 
andre Ideer. Ikke Kristendom men »Religionen« 
skulde forkyndes, og Religionen var atter væsentlig 
det samme som Moralen. At dette ogsaa har lydt i 
Nyborg Kirke, det kan man forvisse sig om ved at 
læse P. Thonboes lille Bibelhistorie for Skolerne 
fra 1804. 

Men 1821 sad Husmand Kristen Madsen fra 
Bregnør Mark i Kerteminde Arrest, fordi han havde 
holdt gudelige Forsamlinger. Sognefogden havde an• 
truffet ham læsende i en Huspostil for 3 Tjeneste" 
piger og en Karl. Kristendommen fra de gamle lutherske 
Tider og fra Pietismens Tid viste sin Kraft hos jevne 
Mennesker og bæres atter ind i de gamle Kirkehuse. 

Dette er ogsaa et Stykke af Nyborg Kirkes Hi• 
storie. Vil man se paa Bygningen, er der ikke særlig 
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meget fra dette Aarhundrede. Men udvendig ser man 
dog det morsomme lille Østtaarn, der er opført og 
har faaet sin nuværende Form 1779, efter at det æl• 
dre, der saa anperledes ud, var blæst ned. Og inde 
i Kirken er der en Lysekrone i søndre Sideskib netop 
fra 1728, og fra 1814 er der et Maleri af J es u s Skær• 
torsdag Aften. Det er vel ikke betydeligt, men bag 
paa staar der, at det er givet af Glarmester H. C. . 
Borring >>for mange Guds imod mig beviste store 
Velgerninger«. Ogsaa i den tørre Tid har der været 
levende Kildevæld, hvor et Menneske fik noget at 
takke Gud for. -

1828- 1928 er det Aarhundrede, vi nu har bag 
os. Der er meget at sukke over og meget at glædes 
over. Den danske Kirke har gennemgaaet en mærke• 
lig Udvikling og - blandt de lutherske Kirker -
en særlig luthersk U d vikling, hvori Grundtvigs Ind• 
sats hævder sig paa en mærkelig Maade, ikke mindst 
blandt dem, der ikke vil kaldes efter ham. Nyborg 
Kirke har en aandelig Historie i disse 100 Aar. Men 
den har ogsaa i højeste Grad en Bygningshistorie. Det 
ses af, at Kirken hele to Gange har maattet indvies 
paany, 1835 og 1871. 

Restavreringen 1834 var endnu i Tidens Stil, der 
radikalt gik sine egne Veje. Navnlig for man van• 
dalsk frem imod Anders Billedhuggers vældige >>For• 
værk« foran Koret. Det var maaske upraktisk at 
have, men man havde nok kunnet bevare dets Dele. 
Men et smukt Stykke ydedes, C. F. Eckersbergs Al• 
tertavle. Malemaaden er jo ikke vor Tids, men Ar• 
hejdet er dygtigt. Det var værd at vide, hvordan det 
oprindelige Rammeværk fra 1834 har været. Det har 
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formentlig været i Tidens klassiske Stil, og denne 
vilde formodentlig have klædt Malerierne bedre, da 
de saa havde været i deres egen Tids Omramning. 

Men 1858 fik Kirken en ny Omgang, atter i Ti• 
dens Maner, kun at da vilde man i al Naivitet lave 
det >>gothisk« med stærk Farvning og meget Guld 
paa meget Træ. Blandt andet blev ogsaa Alterets 
Træværk forandret til den Stil, man nu er saa ond• 
skabsfuld at kalde »maskingothisk«. 

Men der var store Skader, som ikke kunde dæk. 
kes ved Afpudsning. Gravkældere havde undermi• 
n e ret Kirken, Jernankere havde sprængt Pillerne, og i 
det hele viste Følgerne sig af, at Huset var blevet 
gammelt. Under Arkitekt Tvedes Ledelse 1870•71 un• 
dermuredes og sikredes alt dette. Men nu var man 
i den Periode, da man vilde rekonstruere i >>Kirkens op• 
rindelige Stil«. Og da det yderste Sideskib og alle Ka
pellerne unægtelig ikke var jævnaldrende med Kirken 
og tildels brød den kære Symmetri, saa fjernedes de 
ubønhørligt, og i Stedet opførtes de to anselige Ud• 
bygninger i Nord og Syd. De slutter sig godt til 
Kirken, giver gode Lysforhold og en hel Del Plads 
og vil i Fremtiden staa som det 19. Aarhundredes 
Indsats i Nyborg Kirke. Men der er ingen Tvivl 
om, at en Bevarelse af nogle af de gamle Kapeller 
vilde have gjort Kirken mere interessant og minderig. 
Og lidt Uregelmæssighed modvirker Tilbøjeligheden 
til at blive kedelig. Man kunde have lavet de nu• 
værende Udbygninger og endda bevaret S~. Gertruds 
Kapel, maaske med interessante Kalkmalerier. Men 
det svarer til, at samtidig- kunde det ikke tillades, at 
Viborg Domkirk~ beholdt St. Kjelds Kapel. 

1908- 1909 maatte man have fat igen med det 

3 
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indre, og nu søgte man nænsomt at faa bevaret, hvad 
bevares kunde, fik Krucifixet og Caspar Finckes Git• 
terporte reddet ind i Kirkerummet igen, ja, endog en 
lille Rest af Kalkmaleri frem. Ivrigt og interesseret 
har Kirkens daværende Sognepræst T . Løgstrup taget 
sig af hver Enkelthed. I hans smukke Bog om Kir• 
ken aander denne Kærlighed fra hvert Blad. 

Og nu skal Nyborg passe paa sin Kirke, netop 
saadan, at den egner sig til at vidne om, at Guds 
Menighed ikke blot er et stort Fællesskab i mange 
Lande og Sprog men ogsaa et stort og helligt Fælles• 
skab . af Slægter, der er fulgt efter hinanden. 

Slægt skal følge Slægters Gang. 
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