
Bestyrelsens Medlemmer er: 

Proprietær F. Hjort, Baagegaard pr. Tommerup, Fmd. 
Lærer N. M. Elling, Søndersø pr. Odense. 
Pastor A. R. ldum, Føns pr. Nr. Aaby. 
Landsarkivar Hans Knudsen. Odense. 
Baron H. Berner Schilden Holsten, Langesø, Næstfmd. 
Rektor H. S Holbeck, Odense. 
Ingeniør C. Andreasen, Odense, Sekretær og Kasserer. 
Apoteker de Neergaard, Odense. 
Provst G. Schovsbo, Nørre Aaby. 
Gaarejer R. J. Madsen, Mygind pr. Assens. 
Læge V. Meicr. Fjerritslev. 
Fru M. Hansen, Christiansminde pr. Guldbjerg. 
Branddirektør Behrends, Middelfart. 

Tillige i 

Skrift

udvalget. Træk af Vandalisn1en i Fyen. 
.-\f Gustav Ludvig \V(l(/. 

Under denne Titel har jeg i det til Kr. Erslevs 75 Aars Fød
, selsdag udgivne Festskrift paavist, hvilken Vanrøgt og der

' 1·d foraarsagt~de Tab mange fyenske Archiver, saavel offentlige 
-,om private, have været udsatte for. Under min mangeaarige Em
h·dsvirksomhed som Landsarchivar for Fyen har jeg haft Lejlig
IH·d til at folge Vandalismen paa et andel Omraade, hvor dens 
\ irkninger ere mere iøjnefaldende, idet dens Resultate,r ere til
;..:a·ngelige for Enhver, der vil se dem, nemlig Mishandlingen af 
l\\'gninger, især Kirkebygninger med deres Inventar og andre For-
1 i dens monumentale Bygningsværker. At følge alle disse Ødelæg
;..:1·lst'slystens og Vankundighedens Bedrifter vilde være et uover-
1, onuneligt Arbejde, hvorfor jeg i det følgende har begrænset mig 
>l<1Tkt, idet jeg dog har omtalt alle gamle fyenske Købstadskir 
kn. Man vil ved Læsningen give mig Hd i den Betragtning, al 
111:1ngen Provst, Kirkeværge og ))Architekl « vilde have været selv
, k rt>ven til de højeste Charger i Vandalerkongcns Hær. -

Det er bekendt nok, at Odense St. Knuds Kirke, Stiftets Dom-
1, i rk<', i Midten af det 18. Aarhundrede gennemgik en Hoved-
1>l:111dsættelse, der saavidt muligt forvandlede dens Gothik til Ro
' 'wo, og hvorunder man mishandlede, ja bortsolgte talrige Mindes-
111:1·rker, Epitaphier og Ligstene; disse sidste havde man nu al
cl 1 ig været videre øm over; af tilfældig bevarede Skøder i Kir
l,1·11~ Archiv ses, at Magistraten, Kirkens Forsvnr, 1685 solgte den 
.il ( :1iristian III stærkt yndede Læge og Apotheker Cornelius Hams-
1", b (død 1580) Gravsted med derpaa liggende Ligsten til Han
cl1·l~111and, srnrre Raadmand Thomas Baltzer Freithof, at man 
I 1'1~1;1 ~olgll' sal. Raadmand Henrik Chmsens (død 1655) Gravsted 
11io ·d Ligste11 til nuntmager Henrik Folmer og at et Gravsted mf'd 
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derpaa liggende Sten 1697 afhændedes til Bager Christen Hansen 
Friis' Enke Lykke .Jørgensdatter. End ikke Kingo undsaa si~ 
for at erhverve sin 11)06 afdøde Forgænger, Biskop Jacob Mad
sens Ligs ten og lade den afslibe til eget Brug.1

). Huitfeldt 2
) for

tæller om den 133H hensovede Biskop Peder Paghs GravstPn, at 
den »er udi vor Tid bortført af en fordum Lensmand til Odense«; 
»men hvad gjør ikke den umættelig Gjerrighed, som er en Rod 
til alt ondt,« udbryder han ved at omtale Ødelæggelsen af Kong 
Christopher l.s Grav i Ribe Domkirke. 3

) 

En saadan Sten var nu ogsaa en ret kostbar Genstand, naar 
den skulde købes fra ny; paa Skiftet efter Stiftsskriver Hans 
Brodersen i Odense 1663 blev for hans Ligsten beregnet 100 Rd., 
en betydelig Sum efter Pengenes daværende Værdi.') 

I 1870'erne underkastedes St. Knuds Kirke en i det hele 
smagfuld Restaurering og blev afklædt sin Rococodragt, men og
saa ved den Lejlighed hævede Vandalismen Hovedet og havde 
nær faaet ødelagt det paa Kirkens Nordside af Henning Valcken
dorff 1633 opførte smukke Graveapel. 5

) Det paa samme Side 
staaende Vaabenhus af 1619 lykkedes det ikke at redde. Enkelh' 
Stykker af Kirkens gamle Invent~r, som Restaureringen 175:\ 
havde skaanet, havde man nu Held til at faa fjernet: saaledes 
solgte man den særdeles smukke Egetræs Balustrade for Ebbe 
Munks (død 1622) Gravsted. 

Den ved Kirken liggende minderige Beldenaks Gaard havde 
man 1857 faaet jævnet med Jorden uden saa meget som at lade 
den opmaale og aftegne. 6 ) 

Ogsaa vor Frue Kirke i Odense har maattet gennemgaa Re
staureringer, der have ryddet stærkt op i dens Inventar. Den 
smukke, kunstfærdigt udskaarnc Prædikestol havde man, forment-

1
) Fra Fyens Fortid IV, 60, 156-63, 168-75. 

2
) BispekrØnike S. 40. 

3
) Danmarks Riges Krønike S. 257. 

•) Odense Skifteprotokol Vil, 444 ff. - Thomas Broderus Birchcrod 
fortæller dybt rystet, at han i en Kirke, hvor han havde set en 
prægtig Ligsten over en Rigsraad og Ridder med Vaabenskjold1•, 
nogle Aar senere - nauseabundus - [ti.I at faa Kvalme af] 
fandt Stenens Indskrift udslebet og erstattet med Navnene paa 1•11 

Drejer og hans FamHie (Dan. Bibl. IV, 411 f.). 

") Fra Fyens Fortid IV, 181 f. 
6

) Fra Fyens Fortid IV, 179 f. 
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lig ved den uheldige Restaurering 1851-52, overmalet saa grun
digt med sort og hvidt, at end ikke Indskriften paa Lydhimlen, 
der fortæller, at Jomfru Ide Skinkel 1639 har skænket den til 
~linde om sine Fastre, var skaanet; ved Istandsættelse af Kirkens 
Indre 1897 blev Prædikestolens Overmaling fjernet og dens Vaa
lien, Indskrift o. s. v. kom igen frem. Utvivlsomt ere adskillige 
:1f Kirkens Epitaphier i Tidens Løb solgte eller ødelagte, bl. a. 
1-r det, som Ide Skinkel satte over sine Fastre i Choret, længst 
forsvundet; om et andet, der var brøstfældigt og uden Indskrift, 
indstillede Kirkeinspectionen 1837 til Stiftsøvrigheden paa den
nes Foranledning, at det blev fjernet, da Intet var henlagt til dets 
\'edligeholdelse og der fra Kunstens Side ej heller var nogen An
l1·dning til dets » Vedbeholdelse«; da der efter Indkaldelse i Avisen 
naturligvis Ingen meldte sig med Fordring, blev det af den kunst
l'orstandige Inspection kasseret.7) Ligsten har man ogsaa Tid 
dter anden kasseret eller solgt til nyt Brug. Forsvundet er saa
ll'des en Sten eller snarere et Epitaphium over Kirkens Sogne
præst, Mag. Bertel Lang (død 1597), med følgende Indskrift, der 
lier meddeles, da den indeholder ukendte Oplysninger om ham 8 1: 

Cimbria progemzit me Bartholomum, rernbantis 
Hoc marmor cu,ius ossa quicta fovet. 

Ann os tres ferme moderabar publicus urbe in 
Othenis pubem gymnasiarcha scholæ. 

Fulgida fax veræ hac virtutis pastor in æde 
Pascebam Christi lustraque quina gregem. 

Bis sex lustra fere vid i nzmc conjuge 1\1 etta 
Cum socia hic recubo, spiritus astra tenet. 

Obiit hic quiescens 1597 Dec. 5. zma cum uxore Metta 
Jacobi, quæ obiit anno 1602 Jan. 16.9

) 

') Bispearch., Copibog og Odense Købstads Breve 1837. Hempels Av,is 
~2. Jan. 1838. 

") Bircherods Mscr., Univ. Bibi. Add. Nr. 161 Fol. 
") Paa Dansk lyder Indskriften saaledes: Cimbrien avlede mig Bertel, 

der hvUer her og hvis rolige Ben dette Marmor gemmer. Om
trent tre Aar styrede jeg som offentlig Skolemester Ungdommen 
i Odense By. Som en skinnende Fakkel, den sande Dyds Hyrde 
i denne Helligdom, nærede jeg Christi Hjord fem Lustrer [et 
Lustrum er fem Aar]. Næsten to Gange sex Lustrer saa jeg, nu 
hvilPr jeg her med min Hustru Mette, Aanden naar Stjernerne. 
I lan dØde 1597, 5. December, her hvilende med sin Hustru Mette 
.l:H'ohsclatter, som døde Aar 1602, 16. Januar. 
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Ligeledes er Gravstenen over hans Eftermand, ::\fag. Niels 
Glad (død 1602) forlængst kasseret.'") At' den stormægtige Han
delsmand og Adelsmand Hans Mules pra·gtige Ligsten, der endm~ 
ved Midten af det 18. Aarhundrede Yar uskadt, er HalYdelen 1 

nyere Tid havnet i Odense Museum, reddet fra en Ejendom paa 
Byens Nørrebro. 11

) Hans Søn Claus Mules Kirkestol, prydet med 
hans fædrene og mødrene Vaabcn, er ogsaa borlryddet.12

) 

I 183() havd1· Kirkeinspectionen forarget sig over det pna 
Orgelet anbragte danske Kongevaahen, hvorfor clen søgte og vir
kelig ogsaa fik Stiftsovrighcdens Samtykke til at lade det ovc~·
male som Marmor og fjerne »de stygge Vildmænd«; rn senere Tid 
har dog givet Vaabnl'l sine Farn~r og sine Skjoldholdere igen.'") 

End ikke den smukke, midddaldcrlige Skolebygning paa 
Kirkegaarden h:u kunnet undgaa harharisk Moclerniscri11g, efter 
nt den 1860 blev omdannet til Ligcapcl; nye Vinduer, ny Gavl, 
Skifertag, ny Indgang og over Døren - Thorvaldsen:; s~irgt:11dt' 
Genius! Kunstneren, der var Mester for dette, var en 111dtodt, 
selvgjort Architekt, hvis Mangel paa virkelig kunstnerisk Dannels<' 
desværre har pnegl't mangPn gocl, gammel Bygning i Fy1•n. 

At vor Fnu• Sogns gamle, lo Stok\:crk hojc Bindings,wrks 
Præstegaard 184fi maa lle falde for AldcTsgrændsrn, var dPr Intet at 
sige til; men 11forsyarligt \'ar del, at man ikkP redded1• Doron'r
liggerl'n med Indskrift af 1();3;3 eller l:enklt' paa at aftegn!' og 01:

mnale Rygningen, om hvis UdsCL'ndc og Tndn•tning nu lnlt't som 
helst vidcs. 1 <) 

Den Odense St. Hans J\irkc 1878-80 owrgaaede sidsk Ht•
staurering har udsll'ttet dt> lh•slc Spor af Lidiigen• Flikningn, nwn 
til Gengæld tilladt sig et meget alvorligt Overgreb, idet man, som 
drt udtales af Chr. Ax.Pl .Jensen i den af Il. SL. IIolhe('k udgiYIH' 
Odense Bvs Histori(• S. fJ24, for at gm·t' 1\ordsiden symmdrisk 
med Sydsiden nedhrod Fa\acler1w af de to vestn· Capelier og ryk
kede dem tilhagr i sanmw Forhold ti 1 Korsa rnwn som mod Sy' I. 
og selv om man e1JpicrC'de dl' gamlt' Y:1abC'nhlendinger (C.ylden
stjernernes syvoddl'dt• Stjenw og Johannittenws ~(altt•sprkors l i 

10 ) Birchcrods nnf. Mscr. 
11 ) Fra. Fyens Fortid I, 45 IT. 
12 ) Anf. Skr. I, 107. 
") Bispenreh., Odense Køhstncls Breve 1836. 
") Fra Fyens Fortid I, l 07. 
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den nye Mur, berøvede man derved Kirken et væsentligt Stykke 
af dens Architekturhistorie. 

Heller ikke her har man skaanet gamle Monumenter; Epila
phiet over Sognepræsten .Tat:ob Henriksen (død 1577) og Grav
mælet over Hr. Henrik Mikkelse-ns Døtre (døde 1628-29), hvis 
Inscriptioner ere aftrykte i Blochs fyenske Gejstligheds Historie 
(I, 818, 824), findes nu ikke mere; til Sognepræsten Henrik Mi
chael Achens (død 1798) Enke solgte Kirkeinspectionen en Lig
sten til hendes Mands Grav; hun klagede senere over de store Ud
gifter "den forrige Inscriptions Udslibelses Vanskelighed• havde 
forvoldt hende."') En ejendommelig Behandling fik en i Kirken 
staaende Ligsten derved, at man 1715 solgte den for 10 Sldr. for 
al komme Præstegaardens Rrnstfældighed lil Hjælp med det ind
komne Beløb. ir.) 

Ved at t>fkrse Kirkens Inventarium fandt man 1831 en af 
Sognepræsten, Mag. Wichmand Haselvart (død som Biskop i Vi
borg) og Hustru Hl39 skænket Sølvkande, en gammel Sølvkalk 
og nogle smaa Sølvklokker; i Stedt~t for at lade Kanden gøre i 
Stand, lod man med Stiflsovrighcdens Samtykke det hele omstøbe 
til en ny fi:ande, der dog fik den gnmle Kandl's Indskrift nogen
lunde corrcd ovcrl'ørt. Nogle gamle Armslager af Malm hleve ved 
samme LejlighPd solgte til Gørtleren. 17

) 

Om den forsmædl'ligc Behandling, der i forrige Aarhundre
des Begyndclsl:' blev den gamle, minderige Franciscanerkirkc, 
Odense Grrwbroclre Klo:;terkirke, til Del, er der skrevet saa meget 
prn et contm. som her ikke skal gentages. Det var i 1804 (ancel
liPt, hvis Præsidl'nt havde beset Kirken og fundet dPn forfaldPn. 
d1T udhnd sig Stiftsøvrighedens Betænkning, om den ikke gan
skt~ kunde 1wdlægges. llospitalsdirrclimwn, Odense Præster, kort 
s:igt rill<> \'Pdkommendt', \'are Pnige om Kirkens Unyttighed, hvor
for den burdt• nedbrydes: den brugtes kun lidet, og dens Istand
s:l'lklsl' samt \'pdJigehold<·lse vildt~ YR'rt' t•n utanlelig Byrde 
fm HospiblPt. paa hvis Rygningn man i 1790'erne havde ofrC't 
Pn Del, hl. a. ved al Ill'dhryde StørsteparlPn af dt~n interessante. 
hvælvedt> Munkegang. Man har med Føje lagt Biskop Peder Han
sen (1804-10) til Last, at han var med til at iværksætte Ødelæg-

") Bispearch., Odense Købstads Bn:ve 180:l. 
1
") 01lense Amtsarch. Nr. 37 S. fi85. 
") Bispe:irch., Odense Køhstmls Breve og C:opibog 1831. 
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gelsen af en Kirke, der hørte til vore smukkeste og mest conse
qvent gennemførte golhiske Kirkebygninger 18

); og forgæves har 
en af hans Eftermænd paa Bispestolen, C. T. Engelstoft, med sin 
milde Dom gjort sig Umage for at redde sin Forgængers Efter
mæle, bl. a. under Henvisning til Kirkens ringe Værdi i architekto
nisk Henseende, en Opfattelse, som Nutiden ikke deler. 19

) Aar 
1805 begyndte man Oprydningen i Kirken; men selve den endelige 
Nedbrydning af Bygningen fandt først Sted 1817-19, efter at 
det mishandlede Guds Hus i en Aarrække havde henstaaet til For
argelse for alle. Enkelte af de kongelige Monumenter og Grave, 
Kirken rummede, bleve naturligvis reddede og overførte til St. Knuds 
Kirke; men ellers gik det ubarmhjertigt ud over Mindesmærker 
og Inventar. Kirkens prægtigste Smykke, Claus Bergs berømte 
Altertavle, blev reddet ved, at Sognepræsten ved vor Frue Kirke, 
Tobias Christian Wirth (død 1821), udbad sig og fik Stiftsøvrig
hedens Tilladelse til at byde paa den til sin Sognekirke - "paa 
denne Maade kunde denne Alderdommens Sjeldenhed endnu red
des fra Undergang og maaske forblive her i Byen«.2°) Et andet 
værdifuldt Stykke, Oluf Bagers Mindetavle med hans og Families 
Portræter, blev efter Anmodning af Bladudgiveren Christian Iver
sen, der - forøvrigt med Urette - mente at nedstamme fra den 

"
8

) Lorenzen, De danske Franciskanerklostres Bygningshist. S. 65. 
1
•) Nyt theol. Tidsskr. IX, 330-73. Foruden de i Dansk biogr. Lex. 

VII, 36 anførte Ki,Jder til Biskop Hansens Levned findes Bidrag 
til hans Charakteristik i Museum 1894 II, 329 ff., Norsk hist. Tids
skr. 5. R. V, 109 f., Fra Fyens Fortid II, 455, Norsk bibJfoteks
forenings smaaskrifter 3, 5-18, Bob&, Efterladte Papirer fra den 
Reventlowske Familiekreds IV, 226, IX, 160; han omtales gen
nemgaaende lidet velvilligt, og efter hans Død skriver Amtsprovst 
Wedel i Skaarup 3. Marts 1812 til sin Embedsbroder Liitken i 
Lumby, idet han udtaler sin Tilfredshed med hans EfterfØlger, 
Biskop Fr. Plmn: »det er en Mand, som vil det rette og som ikke 
er bes,at af Hovmods lede Djævel som afgangne Hansen« (Orig. 
i Landsarchivet i Odense). Landa.Jmuen synes ikke at have været 
imponeret af hans Op'trædcn; i Diernisse viste Karilene det ved 
demonstrativt at udeblive fra hans Catechisation, og i Nørre Lyn
delse spillede nogle af de til Overhøring indkaldte Kort i Kirke
stolene. Den manglende Ligevægt i hans Sind har maaske staaet 
i Forbindelse med hans langvarige Sygdom; aUerede 1806 om
tU'ler han sine Lidelser af »de smertel1igste hæmorrhoidale Til
fælde« (Bispearch., Copibog). 

20
) Bispearch" Odense Købstads Breve 1806. 
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berømte Handelsmand, l1<1m 1.vlleYeret tillige med de under Tav
len liggende Ligsten, "da jeg - skriYer han 21

) - er Ejer af 
samme Plet Jord i Tolderlund, sc;n JPnne min afdøde Fræi.1de 
ejede i Oldtiden, hvor jeg kunde have Lejlighed til at hædre hans 
Minde og endnu en Tid fang ved mine EftPrkommere redde fra 
Forgængeligheden". Derved trel-.tes disse ~'[indPsmærker, der se
nere ere komne til St. Hans Kirke. 

Rasmus Nyerup, der besøgte Orl.cnse i .~''t(llst 1~0-~t, skildrer 
i sin antiqvariske Fodrejse i Fyen (Kjøbenh~vn 1-806) det t:.h:"·gge
lige Indtryk, han fik ved et Besøg i den dodsdømte Kirk<'. l1Vnr 
»man var i Færd med at opbrække Kirkegulvet og omstyrte GraY
mælerne, saa der saa ud som i Jerusalems Forstyn·ing." Han hen
leder derhos Opmærksomheden paa nogle Mindesmcerker, »Som 
Efterverdenen ventelig allernødigst vilde se sig skilt ved,« nemlig 
Epitaphierne over Præsten Jacob Frost (død 1549) og over Gert 
Hantzau (død 1589) samt Ligstenene over Biskop Jørgen Jensen 
Sadolin (død 1559) og over samme Rantzau. Ikke desto mindre 
bleve disse Monumenter solgte sammen med det meste øvrige In
ventar ved Auctionen i Kirken 30. April 180(); men En eller Anden 
maa bagefter have henledt Directionens Opmærksomhed paa 
Nycrups Forbøn for dem; thi 31. Maj fik Hospitalsforstanderen 
Ordre til at meddele de højstbydende, at Budene ikke kunde ap
proberes.22) Alligevel ere Epitaphierne over Jacob Frost (vurde
ret til 8 Sk., solgt til en KlC'jnsmed for 1 Mk. 2 Sk.) og over Gert 
Bantzau (vurderet til 1 Mk. 8 Sk., solgt til en Købmand for 1 Rd. 
:1 Mk.) forsvundne, mecfrns Ligstenene over Hantzau (vurderet til 
:1 Mk., solgt til en Tømmermester for 1 Rd. a Mk.) og Biskop 
Sadolin (vurderet til 2 Mk., solgt for 1 Rd. 4 Sk.) ere reddede og 
'-t's nu i St. Knuds Kirke. 2

") 

Hvor omfattende Ødelæggelsen var, viser en Fortegnelse i 
I :.ispearchivet, hvoraf ses, at der ved ovennævnte Auction og en 

') Bispearch., Odense Hospitals og Communitets Breve 1805. 
'i Bispens Copibog 1805-07 S. 421. 
'I llospitalsforstanderens Skr. 31. Maj 1806 i Bispearch. At man og

s:ia i gamle Dage har solgt Ligstenene fra denne Kirke, derom 
vidner fplgende Notits i dens Regnskab 1690: for en Ligsten, som 
j!'g t'fil'r Bevilling solgte og havde ligget paa en Grav .i Kirken udi 
~00 Aar, derfor hekom 6 Rd. 
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følgende blev solgt omtrent 12 Epitaphier, ca. 60 Ligsten, Lyse: 
krone, Prædikestol (nu i Frørup Kirke), Klokker (deraf en nu 1 

Gadbjerg Kirke, Nørvang Herred 24
), Altertavle m. m. Man km~de 

siden finde Kirkens Stolestader anvendt til Plankeværker og Sta
kitter, Ligstenene ophuggede til Trapper og Brosten.

2
") 

Den manglende Pietet overfor Fortiden, dens Personer og 
Minder, har i Odense sat sig mange Spor ogsaa i Behandlingen 
af profane Bygninger; det smukke Umdstingshus fra Frederik IV.s 
Tid blev hundrede Aar efter grundigt mishandlet og er senere helt 
forsvundet 26 ); de faa endnu staaende af Oluf Bager opførte Gaarde 
ere ved skaanselløs Behandling gjorte næsten ukendelige 

21
) ; da 

man i 1880'erne nedbrød Jomfru Margrete Skovgaards (død 
H\15) Ejendom paa Klingenberg, forsvandt Gaardens smukke, ud
skaarne Porthammer af Aar 1600 med hendes fædrene og mødrene 
Vaaben.28 ) Ogsaa Stadens minderige, middelalderli~e Rm~dht~s 
maatte 1880 falde, uden nt man sørgede for Opmaallng og anh-

qvarisk Undersøgelse af det. . , . 
Af de øvrige fyenske Købstadskirker synes St . Laurenlws 

Kirke i Kerteminde i ældre Tid at være bh~ven nogenlunde skaan
s01nt behandlet. Men ved en ret h~tardllændet Hovedist:rndsættelse 
Kirken underkastedes 1855-56. med en Bekostning af over :""i400 
fld., viste man paa mange Mander en iøjnefaldende }lange! 1Xl3 

Pietet og Kunstsans. De Ligsten., som i Kirkerummets Gange dæk
kede over de henfarne Slægters Grave, optog man og mibragtc 
som Gulvfliser i Materialrumml't i s~mdre Sidcskih, hvor de hen
laa for nogles Vedkommende med stærkt udslidte Indskrifter, ind
til ~n Kirkebestyrelse med mere Agll'lse for Byens Minder i mm 
lod dem, med et Par Undtagelser, optage og indmure i Kirkens 
Forhal under Taurnct."") Et af Rorgmesll'r .Tohan (;lysing og 
Hustru ved Testamente af 1696 skænket »prægtigt og kostharl 
Bilohuggerarhejde on·r Chordøren, hwJJ" de tolv Apostle staar, mPn 

"') Vejle Amts Anrb. 1!l11 S. 46. 
"'') Mi.ilertz, Noget om Altertavlen i Frue Kirke i Odense S. 10. Om 

det tilfældig reddcrle Brudstykke af Ligstenen over Søren Let o~ 
Hustru, se Frn Fyens Fortin I, 39 if. 

"'') Fra Fyens Fortid III, 59 ff. 
: 7 ) Anf. Skr. IV 27. 
·0·') Afbildet i Lauritsen , Odense i Bille<IPr S. 25 . 
"'J Pcrsonalhi~L. Tidsskr. 7. R. IV, 183 ff. 
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over dem Christus med sine Engle kommende til Dommen" solgte 
man ved Auction 1855 mellem »noget Træmateriale«; efter flere 
Omskiftelser havnede sex af Apostelfigurerne paa Ulriksholm 
i Kølstrup Sogn, hvor de vare anbragte ved Trappegangen; med stor 
Beredvillighed overlod Ejeren dem 1925 til Kirken, hvor de nu 
igen ere opstillede; to Cheruber, der antages ogsaa at stamme fra 
Kirken, kom samtidig igen tilbage til den fra samme Herregaard. 
Paa lignende Maade forsvandt adskillige andre smukke gamle Bil
ledskærerarbejder ved samme Istandsættelse; man skannede saa 
lidt som muligt af Inventaret, end ikke Borgmesterparret Glysings, 
Kirkens VelgMeres, Gravsted."0

) 

Heller ikke Bogense St. Nicolai Kirke synes at have lidt stærkt 
under Fortidens Behandling; desto beklageligere er det, at man 
i nyeste Tid har mishandlrt Kirkens udskaarne Prædikestol af 

1604, idet man ved at afætse dens senere Oliemalinger fuldstæn 
dig rensede den ogsaa for dens oprindelige Staffering, og det med 
saadan Omhu, at et Fag, der var Yendt ind mod Væggen og df'r
ved havde undgaaC't senere Overmalinger, er blevl't ætset lige san 
grundigt som de synlige Dele. 31

) Til Gengæld maa det panskøn
nes, at nogl1· g::imle .Gravsten, af hvilke flere ere genfundne 1914 
efter en lang Tid at ha ve ligget skjulte af Stolestacler, med Omhu 
ere opstillede i Kirken. 32

) 

I Assens er man derimod faret haardt frem mod vor Frue 
Kirke og dens historiske Minder. I 1807 nedbrød man med Can
cl'lliets Samtykke det lille Spir over Choret. Ved en 1842 foretagen 
Hestaurering, der prydede Kirken med Støbejernsvinduer, blrvc Kir
kens Ligstcn, hvor::if flere fra det 16. Aarhundrede, laglC' omkring 

"
0

) Velvillige Me1ldele.lser af Politimester Wol/, antiguitalum Charle
m11ndanar111n indagalore sagacissimo peritissimoqur. 

' 11 ) Fortid og Nutid II, 110. 
") Tild0ls beskn'vnt• og afbildede i Orlense og Assens Amters hist. 

Aarbog If (1921). En i en Pille indmuret graa Sten, af hvilken 
den venstre Side, vistnok )I.I af hele Stenen, mangl0r, har været 
lagt over en 1644 afdød Borger .i Bogt'nse og hans Hustru; af 
hans Navn er paa Stenen nu kun bevaret Xielsøn Boldemn, 
medens tlen afbrudte Del har indeholdt Fornav1wt Jacob (Sk.ifte 
i l\jærsgaards Godsarchiv; jfr. Ny kirkehist. Saml. VI, 765-76, 
Kirkehist. Saml. 3. R. V, 614). Stenen minder meget om Gravste-
1wn i ~Uddelfart Kirke over den 1637 afdØdP Byfoged Mads Sø
rensl'n. 
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Kirken som Fortov, hvorved de naturligvis lede megen Skade ") ; 
den sidste Hovedistandsættelse 1881-84, der forøvrigt behan d
lede Kirkens Ydermure med haard Ha:md, søgte at gøre Øde
læggelsen god igen ved at optage Stenene og opsætte ~em. i 
Sideskibenes Indervægge og Omgangen om Alteret. Men 1 hvil
ket Omfang Kirkeinspectionen med Stiftsøvrighedens Samtykke 
for omtr. 100 Aar siden ryddede af Kirkens Inventar, fremguar 
af Datidens Brevskaber.34

) Den 26. Marts 1828 indstillede lnspec
tionen til Stiftsøvrigheden, at det maatte tillades den at nedtage 
en Del Epitaphier, ))hvilke ere lige saa smagløse og brøstfældige 
som vansirende for Kirken «; »af bem eldte Epitaphier ere tvende 
ophængte i Choret, som bære Erindring om, hvad disse Ejere 
have skænket til Kirken, « hvorfor Inspectionen m ener, at deres 
Erindring bør bevares, og derfor indstiller, at der i en af Pillerne i 
Choret maatle anbringes en Sten med en kort Forklaring om, hvad 
disse Mænd have virket for Kirken. I Pillerne i Choret findes tvende 
saadanne Stene indmuret ; det vil derfor ikke være til Vansir, nt 
en 3die eller 4de Sten paa passende Sted anbringes. Forslaget bi
faldtes af Stifsøvrigheden, der dog understregede Ordet brøst
fældige. Forskellige Foranstaltninger til ))Kirkens indvendige For
skønnelse« tillades: Gitteret mellem Kirken og Choret maa nedl?ry
<les og erstattes af en Balustrade, Indelukket om Daabcn maa_ bort
tages og Fonten hensættes ved en Pille m ellem Choret og Kirken, 
Skriftestolen i Choret maa borttages og en ny og passende opføres 
paa det Stiftamtmanden foreviste Sted. 

Den 1. August solgte nrnn alle de gamle Sager ved en Auction, 
der ialt indbragte 52 Rd. 5 Mk. 8 Sk. Foruden o Epitaphier, af 
hvilke det billigste gik for 1 Mk. 12 Sk. , og 2 Ligsten skilte man 
Kirken bl. a. ved 42 Postamenter, 4 Sokler, 10 Figurer 35

), 4 Stk. 

33 ) En historisk interesseret Procurator Wilhelm Marckmann havde 
den gode Ide s. A. at tage Afskrift af alle de endnu læselige Ind
skrifter paa de p.aa den gamle Kirkegaard liggende Ligsten og paa 
de af Kirken udførte Ligsten og Monumenter. Hans Haandskrift 
bevares siden 1913 i Landsarchivet. 

") Bispearch., Fyens og Langelands Købstæders Breve 1828. Assens 
Kirkcinspections indkomne Breve s. A. Assen s Byfogeds Archivs 
Auctionskat. 

35 ) Af disse ere to omsider reddede til Fyens Stift.smuseum (Berctn. om 
Odense Bys offentl. SarrnJinger 1926-27 S. 6). 
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Panel, 1 Chorstol og »noget Maleri «. Kirken rummer nu kun to 
Epitaphier. 

1 Middelfart handlede . l. Nirnlai Kirkes [nspection paa egen 
llaa n I, d :1 de11 i Hempels Avis 27. ~fa.i 1850 bekendtgjorde, nt 
. au fr ml vedkomm nde Sl:r«lningc ikk dldt' paatage sig Ved
lig hoh.l el en nf l\·ende Epi l::tphier. det r 1w O\ t•r Raadmand Peder 
Lauritsen Biørn (død 1661), det andet over Raadmand Niels Niel
sen Kindstrup (død lli85) og hans to Hustruer, vilde de blive bort
lagnc. :i d r ·om m a n kund fornd !.e. in°en . Jæ11 lningf' af di. . c 
fo rl:rn". l afuotll' Ra:iwn 11cl m ldtc si", Jod Kirkri11 .;; p(' ·Lio nen 
n·d u ti n . wlge di " C to og endnu el Epilaphium forucl<'n hd 
rigc> undre g;unlc Ciens laud c>, clcrihl:ind l 1-1 F igu rt>r af 1-:gr tr '. cl 
trema ·tcl kib, I 0 . mna · ig11rrr, l'll garunwl Lænp lol. c l ~fr · ·ing
hækken, en Lyse'· rm I ~ammel D:rnh . 3 >Gravfliser « - a.1 1 
kun udbragt til 26 Rd. 12 Sk. Nogle af Epitaphiefigurerne anvend
tes senere til Udsmykning af to Skabe paa Hindsgavl. 

Da Stiftets Revisor af Regnskabet for 1852 saa, hvad man 
uden Approbation havd lill ::ult <iig. gjnrde han Antegnelse der 
ved, der besvaredes saal<'dC~ . nl V~l' rdien nf det solgte viser i øv
rigt, at samme var uden \', n i ; Fi"'11ren1l' ,·nr saa hæslige og ram
ponerede, at de umuligt i kun ·tu eri. k Hc11sccnde kunde have den 
mindste Betydning. « Saaledes skønnede man allsaa i Middelfart 
om gammelt Kirkeinventar uden Raadførsel med Sagkyndige, og 
Antegn elsen bortfaldt ved Regnskabets Decision. 3 0

) 

Under Benævnelsen »et gammelt Daab « skjuler sig utvivl
somt en Døbefont af Billedskærerarbejde fra 1663; den var saa 
vidt overflødig (uden at man dog behøvede at sælge den), som 
Kirken ved Generallieutenant Chr. Ulr. S1111dts Gavebrev af 1845 
I 1avde modtaget en af Bissen udført skøn og kostbar, ny Døbe
font af Marmor, hvilende paa en Mahogny-Afsats , indrammet af 
I'! Rækværk af broncerede Søjler, med Baggrund af et Mahogny-
1 \mel, alt i overordentlig smukt Arbejde. Dette enestaaende Inte
rior har man i nyeste Tid uden plausibel Grund forstyrret ved 
:it fl ytte Fonten ud fra sine Omgivelser. 

Nyborg vor Frne Kirke har ligesom Kirken i Assens været 
! ;,•nstand for en haardhændet Restaurering med delvis Ombyg · 
11i11g (1870-71) ; ogsaa dens Mindesmærker crc tildcls udryddede, 

'") Bisp(,arch., Kirkens Regnskab 1852. 
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Idet mangfoldige Ligsten ved Reparationer 1805, 1822 og 18:34 
Jilevc solgte ved Auction, uden at Nogen tænkte paa at afcopierc 
Indskrifterne, og af Køberne anvendte til Trappesten, Fortovsfliser 
o. desl.17 ) lsær Restaureringen 1834 handlede ilde med Kirkens 
mange smukke gamle Billedskærerarbejder, der dels solgtes, dels 
mishandledes paa barbarisk Vis. Kunstsmeden Caspar Finckes 
ved et Gravcapel i Kirken opsatte skønne Gitterport af 1649 skilte 
man ad, idet man anbragte den ene Fløj som Lauge i en Mur mel
lem Kirken og Præstegaarden, og i 1870 satte man Resten ud 
af Kirken til Ødelæggelse af Vand og Vejr og Gadedrenge; først 
t 909 blev den reddet ved at føres tilbage til sin oprindelige 

Plads. 3
") 

Til Gengæld maa det fremhæves, at Kirkens Epitaphier -
~elv om man 1871 ikke mente at kunne forsvare at lade dem 
hænge paa de Pladser, hvor de hørte hjemme - ere bevarede i 
usædvanlig stort Antal, 28 iall."9

) Naturligvis have disse l\fonumen
ter ikke kunnet undgaa Angreb; 1738 havde tvende Borgere med 
de tre Raadmænds Samtykke, men uden Tilladelse af den sam
lede Magistrat, Kirkens Forsvar, forandret og mutilerct et Epita
phium; de blcve dog nødte til at sætte det i dets forrige Stand, og 
Stiftsøvrigheden raadede Borgmesteren og fjerde Raarlmand, som 
vare holdte uden for Sagen, til at lade de skyldige idømme en Mulet 
til Kirken for en saadan "utilladelig og uforsvarlig Formastelse « 

40
). 

.Men hvad skal man tænke, naar man horer, at en Kirkeværge i 
.-\aret 1873 brændte en Epitaphieramme af 1577 med flere gamle 
Kirkesager, h eldigvis dog uden Samtykke af Kirkeinspectionen, 
der lod ham afskedige. 41

) 

Mindre paafaldende er det, at man i en Tid, da den kirke
lige Sands var ringe, brugte Kirken til Oplagssted for Kanonbaa
denes Skibsredskab. Ved sin Visitats 1811 blev Biskop Plum op
mærksom paa dette Misbrug, der havde fundet Sted i længere Tid; 
ikke alene fyldte disse ukirkelige Sager Rummet med Tjærelugt, 
men man bragte og hentede dem paa saa ubestemte Tider, at der 
næppe var Ro under Gudstjenesten. At Biskoppen følte sig for -

37) Personalhist. Tidsskr. V, 319. 
' 8 ) Løgstrup, Nyborg Kirke S. 16 f., 32-36. 
"") PersonaJhist. Tidsskr. IV, 33. 
• 0 ) Stiftsøvrighe<lens Copibog 21. Maj 1738; Sagens Acter haves ikke. 
") Aarsskrift for Svendborg Amts hist. Samf" 1925 S. 24. 
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arget over denne Anvendelse af Kirken, er en Selvfølge, og han 
gjorde, hvad han formanede, for at standse den.42

) 

I Svenborg har vor Frue Kirke saa sent som i 1884 under
gaaet en saa gennemgribende Restaurering, at dens oprindelige Ud
seende saa at sige er udslettet. Af dens Mindesmærker ere adskil
lige Ligsten bevarede, men alle dens Epitaphicr fjernede man 1806, 
da Kirken fik nye Vinduer.43

) I 1820 flyttede man Døbefonten 
op i Choret og tog deraf Anledning til at ødelægge Gitterværket 
mellem Chor og Skib. 44

) Og i 1844 fik man Tilladelse til at lade 
to gamle Sølv-Alterkander, der vare »uden Smag eller Kunst i Form 
og Fors~ring « , gaa i Sølvsmedens Digel mod i Stedet at anskaffe 
en ny; den ene af de gamle var 1700 skænket af Tolder Johannes 
Nielsen Friis. 45

) 

Byens anden Sognekirke, St. Nicolai Kirke, har derimod været 
Genstand for en 1892-94 af en fremrngcnde Kunstner med sjælden 
Pietet og levende historisk Interesse foretaget Istandsættelse, der 
har ført dens Ydre og Indre tilbage til deres oprindelige Skønhed 
samtidig med at gengive Bygningen den ved ældre Tiders Mis
handling .svækkede Soliditet. Af en tilfældig bevaret Notits i Kir
kens Regnskabsbog ses, at man heller ikke her har betænkt sig 
paa at sælge gamle Ligsten til nyt Brug: 167 4 betalte Cathrine 
sal. Borgmester Niels Lauritsens 4 Rd . for en Ligsten af sal. 
.Tens Villadsens Grav, og mærkeligt nok betalte hun s. A. 4 Rd . 
for en anden gammel Ligsten, som hun ogsaa lod henlægge paa 
sin Mands Gravsted, »saa hun kan lade hugge paa samme Sten, 
l1vad hender selv synes forsvarligt kan være.« 

Indtil 1828 ejede Svenborg endnu en tredie Kirke i Fran
ciscanerklostret, hvis andre Bygninger senere i Aarhundredet efter
liaanden nedbrødes, saa den sidste Rest, Prior- eller Klostergaarden 
og Klostrets vestlige Fløj, jævnedes med Jorden 1875. Kirken, en 
.~muk, gothisk Bygning med fine og rige Enkeltheder i Kalksten og 
T1•gl 46

), brugtes kun lejlighedsvis en halv SnPs Gange om Aarel 
"g var derfor slet vedligeholdt; i 1751 var der næppe et helt Vin 

'") Biskoppens Copibog 6. Nov. 1811, 29. Aug. 1812. 
'") Begtrttp, Bcskr. ov. Svendborg Kjøhstæd S. 55. 
") Biskoppens Copibog 1820. 
"') l\ispearch., Fyens og Langelands Købstæders Breve 1844. Biskop-

111·11s Copibog s. A. Kirkens Regnskaber. 
"') Lorenzcn, De danske Franciskanerklostres Bygningshist. S. 75 f. 
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dl· den.'' 1 V cd forrige Aarhundrc>des Begyndelse fattede man ue 
1 Planer om at sælge den til Indretning af Sygehus m. m., som <og 

ikke gemwmfortes, m1gtct Stiftsovrigheden (Gersdorff og P. Han
. ) ·nr stemt for dens Salg og Nedbrydelse, medens Amtmand sen "' 
Schumacher fandt det »ret Skade, dersom denne svære o.g, ~om 
det synes, for Evigheden opførte Bygning s~~tlde ~t~.lges til :\~'~
rivelse«48) Imidlertid gjorde den under l\.ngen I JPneste ~11.11 t 
som Arsenal for So- og Landetaten, snart som Oplagssted for alle
haand!• Materialier, hvilken Anvendelse sled saal!'dPs paa ;.en. ni 

dens Istandsættelse beregnedes at villr koste 1895 Rd., ,~Irkens 
Stendige blev af By fogden uden rette V Pdkommendes l.11ladelsP 
lJrugt til Brolægning i Stadc>11. Kirken _var kort sa~t bragt 1 P_n saa
dan Tilstand, at saavcl Hofhygmestcr l\.och, hv!'tn Gouvernemcn lod 
syne den, som Stifls1wrighedP11 skmmedc, at den kun ved at iwd
brydes kunde blive det Offentlige Lil Nytte: ingen tænkte paa :1t 
istandsælt!' den, og kongPlig Tilladelse til Nedhry_delsen opna~wdrs 
uden Vanskelighed 2. April 1828; det derved mdv.1mdne lkloh 
saavelsom Kirkens øvrige ·Midler skulde anvcmles til Bedste for 
Byens Skolevæsen. 49

) • 

Heldigvis existerede dengang· Museet for norchske Oldsager, 
C J 'I'lwmsen paa hvis \"egne Sognepræst lfrber ved vor 

og · · ' . 1 l l 
Frue Kirke førte Tilsyn med N~dbrydningen, gjorde sit 1<'.< ~ <' 

for at redde Inventaret, af hvilkl't man dog bortsolgte adskilligt 
gammelt Panelværk og en Del Ligs ten °0

); Altert_avh:n og etr· C:ru~ 
cifix kom til Turø Kirke, Alterpladen af Gramt hl St. ~1col~1 
Kirke men om Sidefigurerne til Crucifixet - Billedstøtter af Maria 

J l' · _ om hvilke Thomsen uheldigvis havde erkl:Pret, og . o rnnnes 
at »de Pre ej vigtige«, meddeler Pastor He~·r 11. Nov. 1828, at 

h ·1 · K" k 'fuld 51
,) En usædvanlig smuk »Ahbedstol• dP ,, vi e 1 ir ens .v « . . 

og to Rækker Chorstole med Plads til 12 ~unke. anbragte man I 

vor Frue Kirke sammen med flere mærkelige . L1gster~ ~2 alt nu 
forsvundet ved den denne Kirke ovc>rgaaede M1shandlmg. ) 

") Biskoppens Copihog 24. Juli 1751. 
'") Biskoppens Copibog 1805. 
"') Bispcnrch., Fyens og Lnngelnmls Købstæders Breve 1816 og 1818, 

Gouvcrncurens Skr. 31. Dec. 1825, 11. :Mnrts 1826. 
"") Svenborg Byfogednrch., Auctionscnt. 1828. 
"') Thorlacius-llssing, Clnus Berg S. 69 f. 
'') Lindbæk, De danske Franciskanerklostre S. 156. Nord. Tidsskr. 

for Oldkyndighed III, 315 f. 

I Fm1borg er af det gamle Hl'/ligarmdsk/oster, hvis Bygninger 
i det væsentlige forsvandt ved Rdormationen, kun hernret Kirken, 
i hvilken endnu findes adskillige Fortidsminder, skont en Re
staurering 1858 skilte dPn wd Pn Del Ligsten og Epitaphier.''") 
Byrns mærkeligste ikke-kirkPlige Bygning er den middelalderlige 
V esterport, der mimbile dict11 staar endnu, uagtet den flere Gange 
har været dodsdømt, sidst 1879, da man heldigvis foretrak at 
istandsætte dPn, nwn rigtignok paa en saadan Maade, at m:m saa 
vidt gørligt odelagdP den, hl. a. ved at overpudse den med graa 
Cement! Saaledes stod den til Skræk for alle, indtil en Privatmand 
i 1917 lod den smagfuldt og kyndigt istandsætte. 

Rudkøbing Kirke, der havde lidt megPt ved en uhrldig RP
staurPring 1835-36, hvorved man bl. a. nedbrød !'l Vaahcnhus 
nrorl Syd, l'r \'Cd lsl::mds:t>ll •I. 1 Hfi o~I fort Li!hui:; lil . in o p 
rin I lig• .'Lil. DPn mmm r nu kun et P~1r Epilaphil'r, ·um nu111 
ikke• fik 11delagl 1 :J;J og r1-1lgl·nd J\ a r , da man h 'Il) llrd l.' Lcjlig. 
hedPn til al fj •rn • 1n:111g Lig ·Ll'n og ::e lgf' ad . killigP Et ilaphier 

forud •n 1 11lwfnnlrn af R:rn1pc. len m c•d L:ing, •g borrl . :toll', 
• kab, Po.~lum •n i r 111. m. , :ill lil lave.• Pri.·e r, f. ]<, k . cl .'kilclni 
(.l: Epillq hium I for 4 1 I k . Il .'k .. lo for I :\(k . 8 .'k., L for :i ~ f k . 
4 Sk. En Fane mPd Indskrift over den i Kirken begravede Gene
ralmajor Hans Jorgensen Samsø ldød 1739) er længst horlryd
det. "') 

Er der handlet uforsvarligt med Kohstædernl's til Dels kost
bare Kirkebygninger, have Landsbykirkerne ikke mindre vær!'l un
derkastPdP Behandlinger, der have forvansket og forringet baadc 
dc>rPs Ydre og Indre, gennemforte oftest af Simili-Architektrr 
under Patrocinium af Provster og KirketiendePjPre, nu :\Ienig
lwdsraad. Nogle Exempler ville være tilstrækkelige. Brahetrolle
horg Kirke, Cisterciens!'rahbediet Holme Klosters KirkP, et af 
Landets interessanteste architektoniske Mindesmærker fra dPn go-
1 h iske Stils Blomstringsperiode, rr ved en Restaurering 1868-HH 
i dt>n Grnd omhygget, at d!•r kun er lidet tilbage af dens nprin
di·lige YdrP, ja af Højkirkens MurP nedbrød man 21/, Alen for at 
bringe dem mere i Harmoni med Kirkens Længde, hvorefter man 

'") Sehrøder, Medd. om Fmiborg Kjøbstad S. 131 ff. 
''') Hasmussen, Oplysninger bctr. HuclkjØbing Kjøbstacl S. 73, 78 ff., 82. 

l't·rsorrnlhist. Ticlsskr. 3, R. Il, 208 ff. RudkjØbing Aurtionsprot. 
18~!1 ·t2 Fol. :rno r. 

" 
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dækkede det hele med Cementpuds og pyntede Kirken med et 
moderne Taarn. Heller ikke Kirkens Indre frembyder nu noget 
af antiqvarisk Interesse." 5

) Den ufattelige Tillmjelighed til at 
pudse de i Landskabet saa oplivende smukke, hvide Kirker med 
Cementrapning har culmineret ved Behandlingen af en Række 
sydfyenske Kirker, hørende under det tidligere Baroni Lehn, der 
bleve restaurerede i 1860-1870'erne. Kirkerne i St. Jørgens, Sørup, 
Egense, Øster Skjerninge, Ollernp, Hundstrup samt paa Aver
nakø og Drejø have været underkastede denne Restaurering, saa at 
paa nogh• af dem ethvert Spor af den tidligere Bygningshistorie 
er udslettet og de alle se ud, som havde de været nedsænkede i 
Mudder. Og denne Behandling skyldes en academisk Architekt! 

En sjælden haard Medfart fik Verninue Kirke af Tiendeejeren, 
Admiral Christian Bielke (død 1694), der »under Prætext af at re
parere den« nedbrnd 4 Alen af Taarnets Mur og i Forhold dertil af 
Kirkens Mur og Hvælving, foruden at han nedbrød Vaabenhuset. 
Sagen vakte saadan Harme i Menigheden, at Biskoppen efter en 
Visitats mange Aar senere indberettede den til Regeringen; men 
en i den Anledning nedsat Commission førte næppe til noget af 
Betydning; thi h11jere blev Kirken ikke gjort.'") 

Gravhvælvingers Fylding i Mrdfør af Forordn. af 22. Febr. 1805 
har, som Vedel Simonsen bemærker (Bidrag til Rugaards Hist. Bl, 
28), foraarsaget vor Nationalhistorie, især dens Adelshistorie og 
øvrige Personalhistorie et ubodeligt Tah, fordi man ikke, forinden 
man fyldte Hvælvingerne eller nedgravede Kisterne paa Kirke
gaarden, lod de paa samme værende Inscriptioner afskrive, me
dens derimod Arbejderne, hvis ikke Tiendel'jerne selv tilegnede 
sig samme, uden videre bemestrede sig de p:rn Kisterne værendt' 
Ligplader og enten smeltede dem selv eller solgte dem til Ind-

smeltning. 57
) 

I Ringe Kirke handlede Haandværkerne i 1844 saa uforsvar-
ligt med sex Ligkister i det Kaasiske Gravkapel, at de faldt fra 

"') Aarbøger for nord. Oldkyndighcd og Hist. 1887 S. 73-78. 
56 ) Møller, Hist. Oplysn. om Verninge Sogn S. 116 tf., 120. Bispearch., 

Kgl. He er. 9 .• lun. l'i19. 
07 ) I KjØ!strup l\.frk lod Ticnd i'jrr n det llriiggcmann ·ke (iravc:ipcl 

indrl'lll· li! aaucnbu • lworfor han i ~I ·df1SI' Hf Foronlningl'll 
inrllwlclt c dP111, d ·r h t? rim d lwmk hnv nogl·l nl •rindrc, fØr Li
gene »1wrtsynkl' '<1 (llc1111w ls :\vi · 1811 ~r. 12-1 l. 

r\ 
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hinandt•n og man var nødt til at samle alle Kisternes Indhold i 
een ny Egekiste.'' 8

) I Surre Lyndelsc I\irke Jod den bekendte 
Godsslagter, Etatsraad Hans Jørgen Hansen 1811 alle de der hvi
IP11dc Brockenhuusers Lig nedgrave paa Kirkegaarden efter først 
at have solgt eller bortgivet Kister og Kiste plader."') Og i Høj by 
maatte saa S!'nt som 1908 Amtmand Iver Andersens (død 1726) 
og mange fleres, ialt femten, fra Hollufgaard stammende Personers 
velbevarede Lig1"ister friste en lignende Skæbne; ved National
museets Mellemkomst maatte Menighedsraadet dog samtykke i 
at lade Kistepladerne anbringe i Kirken. 60

) Mangelen paa Agtelse 
for de henfarne Slægters Minder kan ogsaa give sig pudsige Ud
tryk, som naar man i Langaa Kirke anbragte dens Kulkasse own
paa c'n smuk Sten over Johan Urne (død 1537) og Hustru, der 
have hvilet i den nu tomme Gravhvælving under Choret.61

) 

Af de middelalderlige Kirkedøre, hvorpaa fandtes Munke
skrift med .Jernbogstaver, er nu vistnok kun et forsvindende An
tal bevaret; den i Skovby Kirke blev for owr 100 Aar siden bort
taget og henført til Gyldensten. 62

) Til Gengæld har man der ladet 
staa den st•nt-middelalderlige Portal i Kirkegaardsdiget, en Pry
delse, man andre Steder har forfulgt, i Reglen med Held, dog ikke 
altid, som i Skjelfrrup. hvor Pn Provsts vandalske Hensigter (omtr. 
1880) strandede paa Sognepræstl'ns Pnergiske Modstand; denne 
Pr:Pst rnr Dr . .Jacob Helms, som heldigvis ikke fik at se det hæs
lige Lighus, man for faa Anr siden har opført umiddelbart ved 
l\.irkegaardsporten. I Stenløse staar ogsaa endnu en middelalderlig 
Kirkegaardsportal, uagtet der alleredP 1 n2 af Tiendeejeren (Hof
marskal Frederik Holsten til Søhysøgaard) blPv gjort stærkt An
greb paa den, som blev standset af Autoriteterne. 63

) 

Ogsaa Middt•lalderens, lidt smukke og maleriske Kirkelader 
har Ødelæggelseslysten oftest faal't Bugt med; i Skrin.rup fjernedi• 
mnn 180:1 Ladens takkede GavlP; i Kirkeby nedbrod man i Slut
ningen af forrige Aarlrnndn•de den af Kamp og Mursten opførte 
Lade, og i Sønder Rroby hlev Kirkeladen, hvis ene Gavl hnvde 

''
8

) Bispearch., Copibog 1844 og Gudmc Herreds Brt've s. A. 
"") Fra Fyens Fortid III, 243, jfr. l\folbceh, llngdomsvandringcr II, 251. 
"

0
) Fra Fyens Fortid IV, 116. Fyens Stiftstidcndc 1925 Nr. 265, 268. 

,;, ) Fortid og Nutid II, 109. 
"") Vcdel Simonsen, Elvcdgaard Mscr. V, 867. 
"") Stiftsøvrighedens Copibog 1732. 

2* 

I' 

I~ 
I 

I;] 

1 

Årbog for Odense og Assens Amter 1928 Årbog for Odense og Assens Amter 1928



37() 

~pidsbuede Blendinger, saa sent som 1911 jævnet med Jorden 
paa et intelligent Sogneraads Foranstaltning. 64

) 

Et mærkeligt Exempel paa, hvilke Ulykker en Kirke ved 
slet Behandling kunde være udsat for, har man i Ejlby, hvor det, 
da Lynet slog ned i Kirken 12. Nov. 1794 og anrettede ikke ringe 
Skade, viste sig, at selve Sognepræsten havde fyldt saavel Taarnet 
som Hvælvingerne med Foder; selvfølgelig paadrog han sig en 
aivorlig Irettesættelse af Tiendeejeren paa Jerstrup. 65

) 

Hvorledes monumentale gamle Herregaardsbygninger i Fyen 
ere blevne mishandlede og cementerede saavel af virkelige som af 
selvgjorte Architekter, skal blot berøres; man behøver kun at 
nævne Arreskov, Brahetrolleborg, Hvedholm, Nakkebølle, Ravn
holt. Om Fremtiden lover ikke godt for de mange, saavel i archi
tektonisk som i historisk Henseende interessante Hovedgaarde, 
der høre ind under de Godser, der ved Plyndrings- og Confisca
tionsloven af 4. October 1919 og de sidste Aartiers Skattelove ere 
satte i den Grad tilbage i Velstand, at det er gjort Ejerne umuligt 
at bebo og vedligeholde dem; deres Forfald skyldes saaledes Stats
vandalisme. 

Naturligvis er det ogsaa gaaet ud over jordfaste Monumenter, 
som den gullandske Støtte paa .!Z1lskou, der i Slutningen af det 
18. Aarhundrede blev hugget itu og anvendt til Stenbro og en 
Stenkiste ""); lykkeligvis blev omtrent ved samme Tid ved en 
Officiers Respect for historiske Minder den middelalderlige St. 
Knuds Sten paa Assenbølle Mark, Vissenbjerg Sogn, reddet fra 
en lignende Anvendelse. 67

) 

"') Fra Fyens Fortid III, 14. 
'") Fabers Fyenske Avertissements-Tidende 1794 Nr. 92. Vedel Si

irnonsen, Elvedgaard Mscr. V, 768. 
66

) Saml. til Fyens Hist. og Top. V, 258 ff. Svendborg Amts Aarsskrift 
1916 s. 102. 

67
) Fra Fyens Fortid III, 162 f. Stenen afbildet i Hjort, Vissenbjerg 

Sogn og Birk S. 13 f. 

.Jættestuefundet paa Dræby Mark 
Marts 1n27. 

Af Chr. M. K. Petersen. 

A t den danske Jord kan gemme betydelige Overraskelser i sit 
Skød, ved man af Erfaring her paa Fyn. De fleste har hørt 

cm den indbringende Foraarspløjning ved Broholm i Gudme Sogn 
i April 1833, da en Plovkarl og hans Dreng fandt 3 store Hals
ringe og et halvt Hundrede andre Sager, alt af Guld, til en samlet 
Metalværdi af 7 Tusind Kr. 

Fra de allersidste Aar huskes, at en Gaardmand ved Søsted 
i Aasum Herred af sin Mark fremdrog 4 Guldbarrer, der inde
holdt for 3700 Kr. af det ædle Metal. Det staar ogsaa i frisk 
Erindring, at en Opkøber fra Odense, da han i Marts 1926 be
~øgte Ny Stenderllp nede ved Faaborg, i en Kasse med alskens 
Skrammel fik Kig paa et Par Guldringe, der vejede 960 Gram, 
og som en Husmand havde fundet ved at grave ved sin Husgavl. 

Men mærkeligere end, at enkelte mindre Stykker pludselig 
finder Vej frem til Markens Overflade, er det, naar der en Dag 
Yiser sig at være betydelige Rester af en anselig Stengrav fra 
Oldtiden pan et Sted, hvor ikke saa meget som en lille Høj an
Lyder dens Tilværelse. Det hændte imidlertid i Begyndelsen af 
\farts Maaned 1927 paa Dræby Mark lidt Nord for Østergaard 
:\[ølle og Vest for den Bivej, der fra Munkebo fører ned til 
Trellerup Trinbræt ved Odense-Kerteminde Banen. 

Mellem Boelsmand Chr. Hansens Mark (Dræby Matr. Nr. 
12 b) og Gaardmand Hans Marius Eduardsens nordligere liggende 
.lord (Dræby Matr. Nr. 38 b) løber der ud for det Sted, hvor Bi
' l'.i<·n er nærmest ved den vestlige Vig af Kertinge Nor, omtrent 
i Ht'lningcn Sydost-Nordvest et Dige. I dette havde man altid kun-
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