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Rørup Kirke. 
Af J. V. SørenseJL 

I det sydØstlige HjØrne af Venels Herred ligger Rørup Sogn. 
Dets Sognegrænse mod Syd og Øst danner Skel mellem Venels og 
Baag, og mellem Venels og Odense Herreder, mod Nordøst ved 
Padesø grænser Sognet ogsaa til Skovby Herred. 

Omtrent midt i Sognet ligger den smukke gamle Kirke; hØjt
liggende som den er, kan den ses over hele Nord- og Nordvestfyn, 
og man kan i klart Vejr fra dens Taarn tælle et Par og tyve 
Kirker. 

Hørup Kirke er en ret anselig Bygning, oprindelig opfØrt i 
romansk Stil, men i Slutningen af Middelalderen forandret til en 
gotisk Langhusbygning, hvortil senere er tilfØjet et Taarn mod 
Vest og en Korsarm mod Nord. Et Vaahenhus ved Kirkens Syd
side blev nedbrudt 1844. Hele Kirken er overhvælvet med ialt 
seks Hvælvingsfag. Af den oprindelige romanske Rirke er beva~ 
ret Skibet, der udgØr de to midterste Hvælvingsfag i den nu 
staaende Rirke, udvendig for en stor Del skalmuret, men indven
elig over Hvælvingerne ses de gamle Rampestensmures Udstræk
ning. 

Der skal i det fØlgende gøres Forsøg paa at udrede den gamle 
Rirkes Historie. 

Hvor RØrup Kirke nu s taar, har wl i den fØrste kristne Tid 
været rejst en lille Trækirke, der i Tiden 1150- 1200 er aflØst af 
en Stenkirke, opfØrt i romansk Stil af raa Kamp med hugne 
Hjørnekvadre paa en to Skifter hØj Sokkel a f tilhuggen Granit, 
hvoraf det underste Skifte har Skraakant, det anclet en svag Pro
filering. Rirken, der blev indviet til Skt. :\lorten, bestod af Skib 
og Kor med Apsis (Rorruncling). Den havde fladt Bjælkeloft, 
IndgangsdØre i Nord og Syd og smaa rundbuede hØjtsidelende 
Vinduer . 

I Am·ene omkring 1500 er der foretaget en Del Byggearbejder 
Y ed Rirken; der er saaledes indbygget Hvælvinger i det romanske 
Skib, det gamle Kor med Apsis nedbrudt, og et nyt Kor med 
samticlig indbygget Hvælving er opfØrt i sah1me HØjde og Bredde 
som Skibet, saa Kirken da fik sin nuværende Langhusform. Det 
gamle Granitmateriale fra Kor og Apsis, deriblandt en Del krum
hugne smukt og kraftigt profilerede Sokkelsten, af hvilke en 
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H.iørneln·ader har et udhugget Hoved, er annndte forneden i det 
nye Kors l\Iure, Resten er opført nf Munkes ten muret i Munke
forbandt. Paa samme Tid er der indsat en ny DØr i Kirkens 
sydlige Indgang. Paa Døren stod med Smedejernsbogstawr paa 
Latin: 

I del Herrens Aar tusind femhundrede tretten er dette Ar
bejde gjort til Ære for Skt. l\Iartin i "Rorope" af mig Olaf l\Ial 
paa Hr. (Sognepræst) Laurids Johans Søns Tid. 

Disse Ombygninger af Kirken er formodentlig afsluttede fØr 
1514, da der indvendig paa Korgavlen har vrc ret malet dette Aars
tal, men ikke længe efter er der ved Kirkens Vestenele paabe
gynclt Opførelse af et T aa rn; Byggemate rialet til dette er de· 
gamle Kampesten fra Kirkens Vestgavl og Resten Munkesten 
lagt i l\Iunkeskifte. Dette Taarn er dog aldrig fuldfØrt, men kun 
bygget op i samme Højde og Bredde som Kirken. Taget, som b!eY 
tækket med Tegl, har vist været lidt hØjere end den øvrige Kir
kes Tag. Paa Tegningen af Kirken i Biskop Jacob l\fadsens Visi
tatsbog ses der al være indbygget en Kvist (Afsett), hvori Klok
ken var ophængt. 

OpfØrelsen af dette Taarn skyldes sikkert Ejler Brockenhuus 
til SØnclergaa rcl e, der siges at have bygget paa Kirken i 1530'erne, 
og det skyldes maaske hans DØd i 1546, at Taarnet a ldrig bleY • 
fuldfØrt. 1589 var Fyns Biskop Jacob ;\Iadsen \Vejle paa Visi-
tats i Hørup. Sognet havde da 30 Tiendeydere. Præst i Gelsted-
Rørup var paa det Tidspunl<:t Hr. Chresten Hvid (1566- 1594). 
der var en Jyde. Degnen var den samme som i Gelsted, han hed 
Jesper og var Sædedegn. Biskoppen skriver om Rørup Kirke: 

Kirken uden Taarn (er begynt ud met Kirken Tornet og Te
gel derpaa; a lt det andet Bly) p aa et hØit Bjerg. Hueilinger 4. 
l Clok i A!fsett paa l{irken. l Pulpelur nederste i Kirken. Taf!len 
herlig m et Kristi Lidelse og Korsfæstelse; 12 A postler paa F!Øye
ler. Pra:dikestolen ved Synclerside. 2 Messing Stager. Fonten ved 
Prædikestolen. 1 Taffle (Vismændenes Ofring staar paa ~ Al
ter ) skal bort; hvilket Præslen lovede. Blaae FIØels Hage!, Kaars 
paa alf guel Damasie Kirkegaardsmur mangesteds nederfallen: 
Træ paa. KirJ,eladen ofluerste neder. I Sognet 2 Herregorde, 
l ) Syndergorde, Fru Tale Emicksdatter Ejler Brockenhuszis ind
sattes 1 ) Frue. (Hun var i Kirken, bØd mig, naar jeg kom tilbage. 
at tale med hende.) Claget, at ~Ieszviin, Hr. Oluf!' holder, er ont. 
2) Erholm, Frue Inger Clausdatter,2) Ejler Brockenhusis til Na-

J) Ejler Brockenhuus til Søndergaarde blev paa Grund af forargeligt 
Levned dømt til liYsvarigt Fængsel paa Dragsholm Slot, lwor han 
sad fangen fra 1582 til sin Død Hi09 eller 1U10. Han var Søn af 
Klavs Brockenhuus (dØd 156G). 
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ckehØl Syster, Anders P erszøns Efterleuerske . ( 1590 eller 9 l 
kØpte Fru Helvig Hardenberg Gorden.) 

SØ: l ved Erholm, HjØrneholms Dam, er en liden trind sø. 
MØll er 2. l ved Syndergorde, l KYern: BrendrØd MØlle, l 

R Yern . 
Skal endnu gaa en Dreng paa Synde rgorde, et Hittebarn (me

nes at være en uægte SØn af Ejler) være udØpt. 
Syndergorde Skoff for sig selv . E rholm Skofi for sig sellf. 

Asterbo Slwfi, Lund. 
Ejler Brockenhuus, som er sat i Fængsel, log alle Sten af 

Kirkelad en og lagd e paa Kirkcgords Muur; lod den (Muren ) op
sætte af Ler och fØ il e med Ler inden udi och c!Ønike (berappe) 
uden paa med Kalle 

Anno l:J95 den 2clen Juni var Biskoppen igen paa Visitats i 
Rø ru p Kirke og skriYer derom: 

"bicide e ft e r Hr. Peder (Sognepræsten) i H Time. Han prcc
dik ecle selv over Evang. til 6te S. e. Paaske. Derefter talte j eg. Alt 
vel. Kirkegordsmuur faller mangesteds neder. Frue Tale,3 ) Ejl er 
Brockenhusis, bor der i Sognet, nu h affuer ladet Syndergorde op 
for Sønnen Claus. Dell efl Siste boer paa Erholm, leiet af Fru 
Helvig ." 

Den af Biskop Jacob Madsen nævnte Kirkelade la a ved Kirke
gaardens Østlige Side, umiddelba rt Nord for det derliggende 
gamle Hus. Disse Kirkelader, der var byggede til at skulle op
bevare Kirkernes 'fiendekorn, var i Slutningen af det 16cle Aar
hunclrecle mange Steder i Forfald paa Grunel af, at der ikke mere 
Yar Brug, for dem efter deres Bestemmelse, idet Tienderne i 
mange Tilfæ lde var solgte eller bortfæstede til Herremændene, 
der saa kunde faa Tienelekorn et leYeret paa HoYeclgaarclen, eller 
Tienden betal tes med Penge. 

Kirkeladen i Rørup er sikkert ikke mere genopfØrt, e fter al 
Ejl er Brockenhuus bayeJe begynd t at neelbryde den og bruge l\la
terialerne til Istandsætte lse af Kirkegaarclsmuren. 

~) In ge r Clausdatler var kun Halvspsler til Ejler I3ro c kenhuus til 
~akkebølle. Hun var D a lter af Claus Erikse n Ravensberg til Kind
holm og E r holm (dpd paa Erholm 1. J anuar Li-!1) og havde været 
gift med Anders Pedersen Galt til Birk else og Tyrres lrup. Solgte 
Erholm 1590 og flytted e til I<røi n ge (S pholt) paa Loll a nd, hvor 
hun dØde 2-L i'\ovemb er 1599 og bl ev begravet i ;\Iaribo Domkirk e 
4. J anu ar 1600. 

3 ) Tale Emmiksen, d e r var g ift med Ejler Brockenhuus til S!il!l der
gaard e, var Datler af :\lorils Emmiksen og Hill eborg Quitzow til 
J ers tmp, hYilken Gaard hun arvede efter Brode r en Anders Em
miksen, dpd 157<i. D er fortælles om hende, at hun li gesom :\!anden 
var ilde berygt e t. 
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Yed Kirkens sydlige Indgang er senere opfØrt et Vaabenhus, 
m ·ist lwornaar. Det er formentlig opfØrt af Hans Simonsen til 
Erholm,4

) men det er dog ikke nævnt sammen med de ØYrige 
af ham foretag,1e Foranelringer af Kirken, saa det kan ikke siges 
med Sikkerhed. Simonsen paabegyndte 1755 OpfØrelsen af det 
nu staaende Taarn og lagde selv dertil Grundstenen. T aarnet blev 
forsynet med Spir og FIØ.i og har en HØjde af ca. 30 Mc1.er. For
billedet for det smukke Taarn siges at være fra en Kirke i BØh
men. Bygmester var Niels Bendtzen fra KøbenhaYn, der dØde 
under OpfØrelsen. En ny Kontrakt om FuldfØrelse a f Taarnets 
~lure samt Indbygnin g af Hvælving blev indgaaet m ed to Murer
mestre i Odense. Tam·net er opfØrt af smaa Mursten, og der er 
tillige anYendt Kridtsten fr a Stevns. Paa Taarnets Sydside blev 
anbragt et Taarnur (Sej ervæ rk), og oYer Indgangscl Øren bl eY ind
muret en Sandsten med et indhugget Vers : 

Dette Steds Patron og Ven 
Hr. Etatzraad Simonsen 
Lagde selv den fØrste Steen 
til det Taarn som her staar 
gid det staa paa sine Been 
indtil alt med det forgaar 
17 55 den 5 J ulij. Soli cleo Gloria . 

Simonsen skænkede sa mtidig Kirken en Klokke, saa J{irken 
fra den Tid har haft to Klokker, der begge bJey ophængt i Spiret. 
(Det oprindelig spaantækkede Spir bleY 1913 tækket m ed Kob
ber.) 

Simonsen lod samtidig hele Kirken restaurere, indsatte nye 
og fl ere Vinduer, og indvendig fik den helt nyt Inven ta r. Efter 
ful dendt Restaurering bl ev Kirken indviet, og Kong, Frederik den 
Femt e var med ved Indvielsen . Kongen besøgte ved samme Lej 
lighed Hans Simonsen paa Erholm . Et stedligt Sagn fortæller, a t 
Kongen, blandt de paa Erholm ophængte Kongemalcrier, saYnede 
sit eget Portræt og Joyede derfo r Simonsen, at han nok skulde 
faa et tilsendt, hvilket ogsaa skete. I Salen paa Erholm hænger 
nu et ;\laleri af Frederik den Femte, fo rneden paa Rammen 

.J. ) H ans Simon sen var født paa Frigaarden "Sparlun d " i Øs h y Sogn 
Yed H aderslev den 7. No vem ber l(j88. Va r først Laknj hos Frede
rik den Fjerdes Hu stru til ven stre Hannd, Anna Sophie Reventlow, 
og derefter fø rst Lakaj senere Kammertjener hos Kon gen selY. 
Blev 1726 udn æ vnt til Am tma nd over Assens og Hindsga vls Amter; 
var tillige Overinsp ektø r over det Fyenske Rytterdistril<t . Qyertog 
HoYedgaarden Erholm eft er Broderens Andrens Simonsens Død 
1733 . Tilkøbte 1759 den nærliggen d e Hoveelgaard Søndergaa rd e 
med till iggende Bøndergods og oprettede af sine to Godser Stam
huset Erholm og Søndergaarde 1761. Simonsen døde som Konfe
ren sraad den 11. April 17(i8 og Jigger begravet i Røn1p Kirke. 
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staår : "Dette HØy-Kongelige Por træt blev 17dc Apri l 1756 aller
naadigst af Hans Kgl l\Iayt lovet Etatzraad Hans Simonsen og 
derefter ham tilsend forfærdiget ved Pilo Anno 1758." 

Under den originale Ranune og hæftet til denne et indram-
met Vers: 

"Det Kongen loved, det holdt Han og ej glemte 
Derfor ser man her Kong Frederik den Femte 
Han gav mig sit Portrait, jeg gir han1 mig igen 
Gud glæde Ham som han nu g,læclte 

Simonsen." 

I Aarct 1845 fik Kirken sin sidste Tilbygning, idet Korsarmen 
mod Nord blev opfØrt; den staar Y ed en stor Bue i Forbinelelse 
med Kirken og har Bræddehvælving. Samtidig blev Vaabenhuset 
ved Sydsiden nedbrudt, det lwælvede Underrum i Taarnet, der 
hidtil havde været ud i et med Kirken, blev indrettet til Vaaben
hus og den sydlige Indgang til muret. V cd denne Lejlighed blev 
den gamle KirkedØr fra 1513 aftaget og l<asseret. Den mægtige 
NØgle, der hØrte til Døren, er dog bevaret og nu ophængt i Kirken . 

Et Ligkapel er opfØrt vest for Kirken i 1921 efter en Tegning,, 
som BygningsinspektØr \V . Petersen havde givet til Ligkapellet i 
Orte. Daværenele Hofjægermester H. C. Ceclerfe)d de Simonsen, 
Erholm, skænkede Grunden og Tegningen til Bygningen mod til 
Gengæld at faa Kapellet lagt lige for KirkedØren og, ikke skævt 
for samme, som havde været l\Ieningen. 

Kirkebygningen har gennem Aarene faaet flere større Repa
rationer. Konferentzraacl Simonsen havde, som tidligere nævnt, 
ladet hele Kirken restaurere i 1750'erne, men allerede 1772 var 
den ret brØstfældig, hvilket en Taksationsforrening udviser: 

Anno 1772 den 23 . Martij haver vi underskrevne, efter de Hrr. 
Exeeut01·er Testamenti ved Stamgoclsct Erholm og Syndergaarcle, 
deres Ordre, nØye efterset og taxeret, hvad Brøstfældighed efter
skrevne Stamg,oclsets Kirker maatte mangle og nØdvenelig behØ
ves, saasnart muligt, at repareres og istandsættes, som bestaaer 
i f~Jlgencle: 

l.) RØrup J{irke. 

Blyetækkerarbejdet er vedkommende: 

a.) Blyetaget paa den sØn d re Side som er 28 Fag eller 45 Alens 
Læn gele l : thi paa den nordre Side er det Stentag l : deraf er 
21 Fag saa sart og brØstfældig, at det b eh Øver at omstØbes, 
og de andre 7 Fag her og der at forbedres m ed Stykker at ind
skære og at lodde. Ved Blyets OmstØbning over de 21 F ag 
vil samme bortsvinde saa meget, at til Hjælp dertil udfordres 
8 Skp. Blye a 18 Rdl. 3 Mark er: 148 Rd. 
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lJ.) Hele den nordre Side der som nævnt befindes tækket med 
Sten og overa lt e1: ganske brØstfældig, bedækkes med Blye, 
hvortil det paa Skydebjerg l{irke befindende Blye 5 ) vil mecl
gaae . Behøves desforuden dertil 11 Skp. Blye a 18 Rcl . 3 Mark 
er: 203 Hel . 3 Mrk. 

c.) Dertil behøves en del SØm og Fjell e til at anlægge under Blyet, 
som ey vist kanel bestemmes, hvormeget af hver Sort vil med
gaae, dog formenes, at til den nordre Side kunde behØYes 16 
Tylter Drammens-Fyrfjelle og til den sØndre Side 8 Tylter do, 
erialt 2-! Tyller a 7 ,\'lrk . er: 30 Rd. 

-!000 heele La•gte SØm a Hundrede 2 i\lrk . er l 6 Hel.-! :VIrk. 

6000 Blyesøm a Hundrede l ~frk. 4 Slc er 12 Rcl. 3 :VIrk. 

i tem 17 Pd. Tin til at fortinne HoveeJerne med og at lodde 
med paa det gamle Tag ~~ ~lrk . -! Sk. er -! Rcl. 3 ~lrk. 

d.) Til ArbejdslØn for de fØrste 21 Fag paa den sØndre Side at 
sætte i vedbØrlig Stand forlanges efter nØyeste Over-Regning 
paa egen Kost at holde de forn Ødne Haandværksfolk - 60 Rd. 
og for at reparere de 7 Fag - 16 Rd. 
samt for den Nord re Side al opl. paa samme Maade: 76 Rd. 

~I u rerarbejdet ved kommen de : 

a.) T aarnets yestre og sØndre Side befind es heel igennem ganel 
ske brøstfældig, da en Ma~ngcle 1\Iuurstene deraf er udskallet 
og nedfallet af J\furene, saavelsom adskillige Steder paa Kir
kens og Vaabenhusets :VIuure, hvilke Steder med Fl iid vil ud
hugges og andre nye Sten derudi indm ures, med Jern Drive
Ankere forsynes, hYortil Yi l medgaae 3 Tusinde i\lum·stene 
a 6 Rcl. 4 ~Irlc er - 20 Rd. 

lJ.) Ti l samme al ind m u ure, Taa r net og K i r k en indven dig og ud
vendig at see udsp<cekket, afskuret og kalket, samt Taget 
l : som na~sten overalt befindes saa brØstfæl dig, at det kunde 
behØves at omlægges, da det er uforsvarlig bleven lægtet :l 
paa de mest udsatte og behØYencle Steder at reparere vil med-
gaae 5 Td. ~len-Kalk a n J\frk. - 7 Rd . 3 Mrk. 
og 36 Tønder Meelkalk a 3 ;\frk . er 18 Rd. 

c.) Til Stelatz kanel behØves nogle Stk. Træer, Fjelle og Søm, som 
nu ikke kanel rastsrettes til noget vist, der igen til andet kanel 
forbruges, hYorfor det forbigaaes til Penge at anslaae; men 

5 ) Denne Oplægning af Bly i Stedet for Stentaget paa Nordsiden af 
Kirken, maa ikk e være foretaget, da Stentaget endnu laa 1866. 

-

.. 
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ArbejdslØn for dette i\Iurerarbejde at forfærdige i forsYarlig 
Stand, undtagen Taget, som dog skal repareres, saa Yidt mue
ligt og gØrligt er, Anføres til - 80 Rd . 

Latr. 692 Rd. -t Hark . 
Erholm ut Supra . 

Som Stamhusets Fon·altcr: 

Som Blycla'kker: 

Rasmus SchØI:: 
i Vissenbjerg J{roc. 

Dankvart Møller. 

Som Snedker: 

Marcus Nicolajsen 
i Kallehaugehuns 

Yed Erholm. 

A.ndreas St een. 
Murermester 

fra Fjcllebroe. 

Kirken blev ligeledes restaureret fØrst i l 800'erne, og 1866 
ble\' den trekket med Skifer; indtil da var den tæ kket med Bly 
paa Sydsiden og Sten paa Nordsiden. Spiret bleY 1913 tæ kket 
med Kobber; nogle Aar forinden Yar Kuglen og VindflØjen paa 
Spiret blewt opforgyldte, og 1917 blev Skifertaget nedtaget, og 
Kirken fik i Stedet Tegltag, i\Iurene ble\" befriet for Kalkpudsen 
udvendig, saavidt den gamle Kirke naar; de nyere Bygninger, 
Taarn og Sideskih, er dog stadig owrkalkede, Sideskibet med rØd 
Farve. Ved denne Lejlighed afdækkedes to romanske Yindu er, 
et mod Syd og et mod Nord, samt Dørramme fra den gaml e 
NorcldØr. Paa Sydsiden ses indwndig owr HYælvingen og næ~ 
slen helt skjult af denne Overdelen af en stor rundbuet i\'ich e ; 
her har muligvis været et katolsk Sidealter. Et saadant fandtes 
endnu i Kirken 1589. 

Af Kirkens to l{lokl-:er er den mindste den ældste : det er en 
fint udfØrt Malmklokke med en meget smuk Klang og er støbt 
i Lybek l 71 O. Paa Klokkens Sider er indstøbt en Del gamle ~fØn~ 
ter, samt to Vaaben under en Krone, Yistnok Klokkestøberens 
Segl. Den store Klokke er stØbt, eller maaske omstØht, 1836. 

Kirkens Inv enta r. 

Inventaret i Kirken blev, som tidligere nævnt, fornyet af Kon
ferentzraad H. Simonsen, og næsten alt det gamle er Yed denne 
Lejlighed gaaet tabt: saaledes den gamle FlØjaltertavl e, der n æ Y
nes 1589, Pulpituret, Præ dik estolen m. m. Af det gamle er ku n 
tilbage de to store Malmstager paa Alteret samt den store ro
manske GranitdØbefont; paa denne, der i en Aarrække stod som 
Blomstervase i Erholms Have, men nu atter staar i Kirken, er 
afbildet en Lf)Ye, el Træ, og Yistnok Gud Fader og Guds søn. Af 
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slige gam le billedpryciede GranitdØbefonte flueles der fo rmentlig 
kun 5 ialt paa Fyn. Daabsfadet er nyt, lavet ~tf Kunstsmed Knud 
Ejbye i Odense efter et Fad, som findes paa Lang,esø og er udsat 
fra L'liebØlle Kirke i Sydfyn, efter Sigende fordi der paa Bunden 
af samme er afbildet en BjØrn, der blæser paa Sækkepibe -
Yistnok kun en Dekoration. Paa Rørupfadet er Bjørnen ombyttet 
med en Stjerne i Bunden, og Fadet er gjort større end Origina
len, saaledes at der paa en glat Kant yderst er Plads til fØlg,ende : 

"Aar 1926, 1100 Aa r efte r Krislendommens IneHørelse i Dan
mark, skænkede Enkel;:ammerherreinde Charlotte Cederfeld de 
Simonsen fØd t Uldall af Erholm dette Daabsfad til den gamle 
GranitdØbefont i RØrUJl Kirke til :\finde om Ansgar, Nord ens 
Apostel." 

Daabsfadet bl eY oYerrakt ::\Ienigheden af Kmhr. H. C. Ceder
fe ld de Simonsen ved en lille HØjtidelighed under Gudstj en esten 
Pinsedag 1926. 

Kirkens AltertaYl e er en stor Tn~opsats med paamalede Ro
kokooi·namenter og i :\lid ten et l\Ialeri: Den h ellige Nadvers Ind
stiftelse og underneden Indstiftelsesordene. 

Prædikestolen er Kirkens skØnnes te Prydelse; den skal efter 
Traditionen væ re kommel fra GraabrØdre Kirke i Odense, hvor 
Konferensraad Simonsen skal h aYe kØbt den; om det er rigtigt, • 
Yides ikke m ed Best emthed: Stolen blev ombygget 1757 af Sned
kermester Andreas Steffen Dinesen i Odense. Det formodes , at 
de udskaarne Fyldinger i Gelsted Kirkes Prædikestol er en Del 
af Stolen i Rørup, der oprindelig h ar været større end nu. Præ
dikestolen er forØvrigt et smukt og, flnt Billedskærerarbejde fra 
ea . 1590. De udskaarne Fyldinger Yiser : I. Abrahams Offer. II. 
J ulenat. III . Korsfæstelsen . 

Prædikestolen var tidligere eget ræsmalet, men 1907 lod Enke
kammerherreinde C. Cederfeld de Simonsen den on1bygge og re
staurere, saa den nu staar med sine smukke oprindelige Farver. 
Cncler Nationalmuseets Tilsyn blev Arbe jdet udfØrt af Niels Ter
mansen. 

A.! lerede 1757 flk Kirken sit fØrste Orgel; det var bygget af 
Orgelbygger Am elie 'Vorm fra Aarhus, der i flere Aar holdt 
samme Yedl ige efter Kontrakt. Paa Orgelfac:,;aden var malet fØl
gende Inskription: 

F rygt Gud, ær Kongen . 
HYo f rygter Gud , han Rougen ærer, 
det er jo Himlens eget Bud. 
Fornuften os det samme læ rer, 
da Rongen er YOr jordisk Gud. 

Om begge Deele, m and i dette Hus os minder, 
betænk det, lwo som Helst dig her til Bøn indfinder. 
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Det gamle Orgel er for en Del Aar siden fornyet. Det nm·æ
rende, de r staar paa samme Plads som det gamle over Vaaben
huset i Kirkens Vestende, har 6 Registre. 

Paa Alterbordet staar, foruden de to gamle Lysestager, to 
smukke trearmede Stager, hvorpaa er graveret : 24. Juni 1900. 
De er skænket Kirken af fØrnævnte Krnhrinde C. C. de Simonsen 
i Anledning af Bror Carl Cederfeld de Simonsens Daab. 

To gamle smukke Stager til et Lys hYer er for et Par Aar 
siden skænket Kirken af Smedemester N. P. Nielsen og Hustru, 
Aalsbo; paa den ene er graveret Bogstaverne K. R. E., derunder 
Slægten Ruds Vaaben smi1t et defekt Aarstal ( 15 ?98 og hentyder 

· formodentl ig, til Knud Rud Eriksen, Sandhol t. Paa den anden 
Stage Bogstanrne S. M. og A. B., derunder Sehested- og Brahe
Yaabenet samt Aarstallet 1601. (Sten Maltesen Sehested og Anne 
Brahe.) 

l H:irken hænger to store Messing-Lysekroner, der begge er 
skænkede Kirken ca. 1800 af Stamhusbesidder, H:ammerjunker 
C. E . de CederfeJ d og Hustru, Erholm; samme skænkede tillige to 
Lysarme, der nu er forsYtmdne. Den ene Lysekrone kØbtes fra 
Graab rØdre Kirke i Odense, den anden samt Lysarmene kØbtes 
11aa Auktion i HadersleY, i DØdsboet efter Kammerjunker de Ce
derfelds :\formoder, Justitsraadinde BraneL Lysekronerne er saa
lecles langt ældre . OvennrcYnte Ceclerfeld og Hustru skænkede og
saa en stor SØh·kalk til Rørup Kirke, Alterkalken, som er der 
endnu. Paa H:alkens Undersid e er indgraveret Vægten og "Om
gjort 10. Oktbr. 1800": den er prydet m ed det Cederfeldske Vaa
ben og et Kruciflx. I Koret lod de samtidig ophænge fire nytesta
mentlige Billeder, malede paa Kobber. Billederne, der havde til
hørt Kammerjun ker de Cederfelds Fader, Konferentzraad og 
Amtmand Bartolomæus Bertelsen de Cederfeld, er nu forsYundne 
fra Kirken . 

T Kirkens Vestenele hænger en stor og smuk Skibsmodel,6 ) som 
er kommet fra Erholm 1904, efter at være istandsat paa Fanø . 
En :\letal -DØbefont, der paa Foden har EYangelistsymboler og 
om Fadet en Englekrans, er nu opstillet i Korsarmen. Denne 
Døbefont, formentlig stØbt efter Tegning af Hetsch, flk Kirken 
1845, da Granitfonten ble\' flyttet til Erholm Haw. 

Paa HjØrnet af Korsarmen og, Koret staar Herskabets eller 
Kirkeejerens Stol, der har udskaarne Fyldinger. Herskabsstolen 
fik sin nuværende Plads 1844. Indtil da Yar de udskaarn e Fyldin
ger anbragt paa en hængende Herskabsstol paa Kirkens Sydside, 
Jwortil Adgangen var fra det derværende Vaabenhus. 1908 ble" 

6 ) Sldbsmoclellen bæ rer paa Agterstavnen Frederik den Femtes ::\aY
n etræk . Den antages sikk ert at haYe tilhørt Andreas Cederfeld d e 
Simonsen (født den 24 . .Tul i 1779, død den 3. August 1R39) , der yar 
Kommandør i Flaaden. 
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den egetræs ~Ialing paa Fyldingrrne aftaget, og det Yiste sig da, 
at alle de udskaarne Felter fØrst hanle Yæret helt forgyldte, und
tagen Luften, som Yar hYid; senere hanlc alt YR'ret marmor
fa rvet. 

Stolen, som Konferensraad Simonsen havde ladet indrette 
til eget Brug, naar han \'ar i Kirke, \'ar bygget med tre Felter 
udvendig. Paa det midterste Felt Yar anbragt Konl'erensraaclens 
Portræt,7 ) paa de andre Felter en Inskription: 

l. Felt: 

II. Felt: 

HA ~\TS ST:\!00.'SE, ' 
Til Erholm 

Kgl. ~Iayts Etatzraad, [\mptmancl 
oYer Assens og Hindsgavels Amter 

samt 
Ober In spec teur owr det Fyenske Rytterd istrikt 

Haver ladet denne KirJ-:e Ziire med 
Taaren, Prædikestol, Alter-Taule og Orgelvæ rk 

samt Øvrige Kirke-Stoele og ald anclen 
indven dig Pryde! se af Nye 

som alt blev fulclf<'Crcliget Anno 1758. 

Gud til Ære 
andre til Exempel 

Sig Selv til et Vidnesbyrd 
Hos Efterkommere 

om 
Hans inelerlige ærbØdighed og T akn em lighed 

imod Gud og H.ongen 
Hvis Naade det er 

At Hand endnu i sit Alders 
Halvfjerdsindstyvende Aar 

Lewr frisk sund og velfornØjet. 

De nu\'ærencle Stolestader i Kirken er opsatte 1916. De er 
uden Laager og er gjort lidt lavere end de gam le Stole, der var 
lukkede og meget hØje. Arbejdet leeledes af Arkitekt Kjær og 
Kunstmaleren Gudmund Hentze. Stolenes Endestykker blev for
synet med Inskriptione r, forfattede af Kammerherre og Kammer
herreinde Ceclerfeld de Simonsen. 

Kirkestolene var t idligere numereret , og hver Husstand i Sog
net havde sine bestemte Pladser i Stolene, hvilket ofte gav An 
ledning til Stridigheder om Siddepladserne. Kirkeejeren v a r 
ifØlge Loven pligtig til at sørge for de nØdvendige Siddepladser 

7 ) Portrætet, malet paa Kobber i O\'al R::umne, hæ nger nu paa Erholm. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1933



-, 

.. 

369 

i Kirken, og ved en eyentuel Omforandring ar denne maatte der 
en ny Inddel ing ( Tokning ) til , hvo refter ~len ighed en fik an vi s l 
Siddepladser efter den til samme Brug udarbe jdedeTolmingsliste. 

Af saadanne Tokning,slisler e r for Rørup Kirkes Vedkom
mende bevaret to, og da de er ret interessante, er de med taget he r. 

RØrup ]{irkes Takning. 

Anno 1758, den 2-!de Julij , Indfandt Jeg mig unelerskrevne 
Danqvart MØller 8 ) fra Erholm , med tiltagne tvende :\Ia~nd: 
Mons.r Amelie V/orm, Orgelhygger af Aarhus, og Andreas Steffen 
Dinesen, Snedker af Odense, udi Rørup Kirke, for same Steds 
efter Kirkepatronen, HØj::-edle og \Velbaarne Hr. Etats-Raad 
Simonsens Ordre a t anvise efter fØlgende af ham selv forfattede 
Repartition og Inddel in g, een hver især af l\Ienigheden Stode
Stade i fØlge LoYen , hvor da blev forrettet og passeret som fØlger: 

l. Efter Paaraabning var ingen fra Synderga~11·de mØdt og til 
Stede, ike heller nogen paa deris Weg,ne var mØdt for a t imod
tage Stolestade. :\Ien l Billet blev leveret til Degnen, :\Ions.r 
Buek 0 ), alt efter hern.te Repartitions Indhold, som han d efter 
LØfte besørge vedkommende tilstillet. 

2. Derm-est begav vi os ned i Kirken, hvor enhver efter bem.te 
Repartition saavel Gaard- som Husmænd, samt Hustruer og 
Tj eniste-Folk blev anvist, dcris efter Hartkorn og Lodkast
ning tilfaldn e Sto le-Stader, og derpaa udleveret til Vedkom
mend e Billetter, og, derefter blev enhver isæ r til spurgt, om 
de noget der ved eller imod denne Forretn ing hafde at erin
dre, hvortil de sam t!. svarede nej, men fan dt sig paa a ll e Sider 
at væ re fo rn øjet, og ellers begjæ rte at aflægge deris Indsigelse 
til HØjbem.te Kirkens Patron. 

Og som ingen af de tilstedevæ rende eller n ogen anclen hafcl e 
videre at erindre, saa b lev indbem.te DeeJing og Repartition her
til, af os ved-hæftet og fo rseiglet, sam t denne Forretning sluttet, 
som bekræftes med samtl ige Hænders Undersk rift. 

Høru p Kirke u t Supra. 

D. Møller . Amelie 1-Vorm. A ndreas Steffen Dinesen. 

Derefter fØlger Navnene paa a ll e bosiddende Ma~nd i Sognet, 
med Angivelse af hver enkelts Hartkorn og Bosted, samt hvilken 
Stol i Kirken der er dem tildelt . 

8 ) Danqvart Møller var Ridefoged ell er Forvalt er paa E rh olm; eft er 
Stamhusets Oprettelse i 1761 blev han Godsforvalte1· og var lilli ge 
Forpagter af Sønd ergaarde. 

0 ) J acob Buck, Sognedegn for R~?mp og Gjelsted :\lenigheclcr og 
Skoleholeler i Rø ru p Sogn . 
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l?fJI'U]I K i rkes ()nz l okning 184;). 

P lan I . 
Til en nye Fordeling eller Omtolming af Stolestaderne i HØrup 
Kirke efter den ved samme foretagne Hovedreparation og Til

bygning i Sommeren 1845. 

l) Det nye l\Iatrikulshartkorn lægges til Grund for Inddelingen, 
l"orsaavidt at Stoleraderne anvises Sognebeboerne, efter som 
cl isse staar hØjest i Hartkorn; men forresten gør Alderen U d
slaget mellem de fire, der pladsereres i een og, samme Stocl, 
saaledes at den yngre, efter Loven, bØr vige Gangstadet for 
den ældre. 

2) For JordlØse Husmænd og Indsiddere bliver Begelen gældende 
efter Lovens 2- 22- 50, at de skulde nØjes med de Pladser, 
som bliver tiløvers, naar Gaardmændene og Hartkornsbru
gerne ere forsynede med Stolestader. 

0) Aftægts folk herwises til den Stol eller den Plads, som tilkom
mer Huusfaderen . 

-+) Tjenestekarle og den confirmerede Ungdom af ~landkiØnnet 
anvises s::-erlig Plads i de Stoele, som bliver ti!Øvers, men den 
skolepligtige Ungdom af ~IandkiØnnet piaelseres i Choret eller 
paa Orgelet. Derimod fØlge DØtrene deres .i\IØdre og Tjeneste
pigerne deres l\IadmØdre, uden for saavidt herved nærmere 
tages særdeles Bestemmelse. 

G) Brugere af mindre end 2 Tdr. Hartkorn, forudsættes ikke al 
holde Tjenestekarle, derfor tages disse ikke i Betragtning med 
Hensyn til Kirkesloelene. 

6) Foruden den for Herskabet indrettede Stoel, reserYercs for
lods for Hovedgaarclene Stoelene No. l og 2 til begge Sider 
øverst i Kirken. 

P aa Væggen i Herskabsstolen h æ nger et indrammet Prospekt 
og Grundtegning af Hørup Kirke. Paa Planen ses alle Stol es ta
derne indtegnede, forsynede m cd Nu m re. Den er vistnok tegnet 
l 758 til Brug wd Kirkens Tokning. 

Ved Siden af denne Plan h ænger en SØlvmindekrans over 
Kammerherre H . C. J. Cederfeld de Simonsen, Erholm, dØd den 
24. Juli 1906 og begravet paa Rørup Kirkegaard . Desuden i Kir
ken en SØlvmindekrans over mangeaarig Sogneraadsformand for 
Gelsted-Hørup Kommune, Gclr .. Jørgen Jørgensen, Munl<gaarde. 
I Kirkens Vestende er ophængt en Tavle, hvorpaa er fastgjort 
NØglen til den gamle KirkedØr fra 1513, samt Ligkisteplade OYer 
Torben Gabrielsen Akeleye til Erholm og Krengerup. Pladen 
fandtes 1916 under Arbejdet med Indlæg af Varmeapparat i 
Kirken, opslaaet paa Va.)ggen i Krypten unel er Prædikestolen . 

,. 
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Begravelser i Kirken. 

I Kirken findes ikke saa faa Begravelser. Der findes mindst 
tre mu rede Gravkæ ldre, to under Koret og en, som vistnok er 
den ældste og indrettet fØr Korets Ombygning ca . 1500, udfor 
Prædikestolen. Desuden er der Grave under Kirkens Midtergang. 
Begr avelsen under den sydlige Halvdel af Koret er formentlig 

~ indrettet a f Slægten Brockenhuus, de r fra ca. 1490 til omkring 
l 620 ejede Hoveelgaarden SØndergaarcle i Rørup Sogn . I denne 
Gravhvælving er bisatte : 

Ejler Brockenhuus, dØd 1546. 
Klavs Brockenhuus, dØd 1566, og Hustru 
Marine Friis, dØd 1576. En SØn af dette Ægtepar 
J acob Brockenhuus, dØd 1555. Og formentlig den berygtede 
Ejler Brockenhuus, dØd ca. 1609, og h ans Hustru 
Thale Emicksen . 

I Krypten uneler Præ dikestolen er bisa tte : 

Henrik Brockenhuus til SØndergaa rd , gift med Ma rgrethe 
Evertsdatter Bild af Ravnholt. Henrik Broclzenhuus er efter 
fundne Bogstaver og Aarstal af Jern, dØd ca. 1520. To rben Gabri
clsen Ake!P.ye til Erholm, dØd l 646 . Om hans Hustru, E li sabeth 

~ Johansdatter von Korfl", der dØde paa Krengerup 1665, er bleven 
bisat i samme Krypt, vides ikke. Her er senere bisat Kammer
junkerinde de Ccderfeld , Erholm, dØd 1802 ; og ved Siden af 
hendes Kiste , Jworpaa er en Blyplade med Inskription, staar en 
navnlØs Kiste, der formentlig gemmer Støvet af hendes Mand, 
Kammerjunker C. E. Cederfeld de Simonsen, dØd 1822.10 ) 

. ( 

Om denne Krypt er nogle Optegnelser . bevarede fra 1792. 
Kammerjunker de Cederfel d havde da paatænkt at indrette en 
Familiebegravelse i Kirken og er da bleYen gjort bekendt med, at 
der under Prædikestolen fandtes en aaben Begravelse. Det er 
Skoleholderen i Gelsted, der skriver herom: 

,) Rørup Kirke, tæt Yed Prædikestolen , findes en gevelft 
(hvælvet ) BegraYelse, hvilken for en Dee! Aar siden blev aabnet 
och der ble \' funden i den forraadnede Egefjelle af Liigkister 
samt en Hoben Skydslæder, lwormed samme Kister har været 

1 0 ) Lorentz Christi nn Ern st de Cederfeld , Kammerjunker; en Tid 
Landsd ommer paa Fyn og La ngeland, født 8 . .Juli 1752, dØd 9 . 
Au gust 1822. Arv ede Stam huset Erholm og Søndergaarde efter 
Konferentsraad H. Simonsen s Død 1768, efter testament ari sk Be
stemmelse af 2G.- 11.- 17G1, m ed Forpligtelse t il at ægte en D e
scendent af Familien Simon sen og an tage Navn et Sim on sen i For
bin d else med si t eget. under 9. Marts 1798 fik han kongelig Be
villing for sig og Efte rkomm er e til at antage Navnel Cedcrfeld de 
Simonsen. 

25 
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overdraget, mens det laa der ret sammenfalden i hinanden. Der 
fand tes Bogstaver og Aarstal af Jern, den fØrste Dee! af Aars
tallene vare 15, och saaYidt jeg kanel erindre, vare de tilsvarende 
andre Tal O och 2, mens hvilket der har staaet først, kunde icke 
siges, saa det kunde udgjort 1502 eller 1520. Bogstaverne vare 
H . B., som nntelig viser at have været af de Brockenhuuser. Der 
findes 2de Stycker Liig,stene r et ved første Trappetrin ved Præ
dikestolen och et Stycke i de ønrste Fruentimmerstoele, som let 
kanel ses at have hØrt sammen, mens ventelig engang ved Kirke
gulvets Omlægning er bleven brudt ock sl<ilt ad . Paa det første 
Stycke, som ligger i Fruentimmers toelcn, findes ved nøye Ran
sagning disse tvende oYenmældte Bogstaver, mens gandske for
slidt, saa det kanel tænkes at samme Steen har engang lagt paa 
denne Begravelse. 

Gelsted, den IOde Julij 1792 . 
J. Rasmussen, Skoeleholder." 

Kammerjunker Cederfeld skriver: "Den af Jørgen Hasmus
sen 11 ) angivne Begravelse ha r jeg ladet aabne den 4. September 
1792 Yed J ørgen :VIurmester fra ·wedellsborg, der af Greve Wedell 
fik aarlig 130 Rdr. for at holde GreYSkabets 10 Kirker og 5 Hoved
gaarde wcllige. Begravelsen blev spækkel og kalket, et Vindue 
blev udhugget i Kirkens søndre Side ned til Beg,ravelset, hvor der 
ingen Vinelue fØr var. Anlæg af en Trappe af Muursten fra Kir
ken og n ed i Begraveiset og Gulvet i samme belagt med Muur
sten . De i Begraveiset fundne Been blev lagt i en Trækasse og 
nedsænkede under BegravelsesgulveL I Begraveiset fandtes ikke 
noget af det af JØrg,en Rasmussen nævnte, men der fandtes en 
Liigkisteplade over Torben Gabriel til Erholm. Pladen blev, efter 
at den havde været paa Erholm, hvor jeg selv af'skurede den, ind
muret i Begravelsels Væg over det Sted, hvor dens Been hviele, 
som har ladet Pladen forfærdige. I Kirkegulvet ligger en Ramme 
med to Luger, hvilke man kan aabne og af samme Aabning gaa 
ned i Begravelset. Forhen var det stedse tillukt og der, hvor Lu
gerne nu er, var lagt Muursteen i lige Linie med det øvrige 
Kirkegul v." 

Lyder Spleth og Hustru Karen Johansdatter Borckenfeldt til 
Erholm lod 1703 indrette en aaben Begravelse i Rørup Kirkes 
Kor. Om det var en helt ny Begravelse, de lod indrette, eller det 
var Brockenhuusernes gamle Begravelse, de fik Raadighed over 

11 ) J ør gen Rasmussen, født i HækkebØlle, var i flere A ar Medhjælper 
hos Degn og Skoleholder i Rørup, Jacob Buck. Blev af Kammer
junker Cederfeld kaldet til Skoleholder i Gelsted i Stedet for An
ders Bødker, der efter Bucks Død fik Embedet som Sognedeg11. 
.\n ders Bødker, der i sin Ungdom havde tjent Konferentsraad H. 
Simonsen, var af denne indsat som Skoleholder i Gelsted. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1933



~ 

r 

373 

og lod res taurere, kan ikke siges . For hos Kirkens Palron, Greye 
Wedell, at faa Till adelse til at hvile der, skænkede de en Sølv
Kalk og Disk til Skydebjerg Kirke, der dengang havde samme 
Ejer. En Inskription paa Kalken, der forØuigt er langt æ ldre, 
beretter h erom: 

Dette Kalck ock Disck hafue fornefnte 
Personer gifuet til Skydebjerig Kirke for 
en nye ouen Begravelse oppe ved Alter et i 
Rørup Kirke til Arue och Eye. 

Lyder Spleth dØde 1713 og blev bisat i denne Begravelse, hvor 
ogsaa en SØn af Spleth er bisat. Lyder Spleths Hustru, Karen 
Borckenfelclt, der havde været gift en Gang, fØr h un blev g1ft med 
Spleth, giftede sig tredie Gang 1720, hun var da 70 Aar, med den 
30 Aar yngre Krigskommissær Andreas Simonsen, Hus- og Ricle
foged i Haderslev Amt. Karen Borckenfeldt dØde i Haderslev 
1726. Andreas Simonsen dØde samme Sted 1733 . De er begge 
bisatte i det Stamhuset Erholm tilhØrende Kapel i Skt. Marie 
Kirke i Haderslev. 

Konfe rentsraacl Hans Simonsen, E rholm, havde i sit Testa
mente bestemt, at han, naar han dØde, vilde stedes til Hvile i sin 
gamle Sognekirke, den han hele sin Ejertid havde omfattet med 
stor Kærlighed og Interesse, og paa hvis Udsmykning han havde 
ofret betydelige Summer. Simonsen dØde 11. April 1768 og blev 
stedt til Hvile i en af ham selv oprettet Begravelse fo ran Alteret 
i RØrup Kirke. Graven blev efter hans eget Ønske straks tilmm·et. 

En BrodersØn af H. Simonsen, Gerichtsvervalter Simon Si
monsen, er begravet under Kirkens Midtergang. 

I Kirken er ligeledes begravet Niels J ens en og Hustru, Ette
rup, hvilket ses af en bevaret Kvittering for Betaling af Grav
stedet: 

Efter Accorcl haver Niels J ensens Hustrue i Etterup betalt ey 
allene hendes afdØde Mands Leiersted udi Rørup Kirke med 
10 Rdr., m en endog fo r hendes eyet ligesaa = 10 Rdr. , hvorimod 
hende tilsiges Leiersted ved Siden af h endes Manels Liig i be
meldte RØrup Kirke. 

Wedellsborg, den 4cle Martii 1743. c. c. u. Wedell. 

(Samme Kvittering har senere faaet en TilfØjelse af H. Simon
sen, Erholm, vistnok da han kØbte Rørup Kirke af Greve W eclell:) 

At inclbml: Enke skal til sin Tid nyde det h erudinelen belo
veeJe Leierstecl, tilstaas h erved af -

Erholm, den 6te Decbr. 1752. H. Simonsen. 

2?>·~ 
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I Kirken er ligeleeles begravede Claus Basse og Hustru Anna 
Emickesdatter til Erholm. De er begge dØde omkring 1590. 

Paa Kirkegaarden er en muret Gravhvælving uneler J orden . 
I denne staar tre Kister, hvori hviler: Stiftamtmand Kammer
herre Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen, fØdt paa Erholm 
10. Juli 1777, dØd 5.l\Iaj 1836, hans Hustru , Elisabeth fØdt Ca-
stensl<jolcl, fØdt paa Borreby 30. l\Iarts 1793 og dØde i KØbenhavn " 
-!. September 1883, samt en Da tter af dem, Elisabeth Cederfeld 
de Simonsen. 

EndskØnt der, som foran set, er mange Begravelser i Kirken, 
er der derfra bevaret kun faa Gravminder. ~ I eg,et er sikkert i 
Tidens LØb gaaet tabt; saaledes Ligstenen over Henrik Brocken
huus, der nævnes som liggend e i Kirken 1792 dog i tre Stykker . 
Ti lbage af Gravminder fra Kirl<ens Begravels er er nu to Lig
sten fra Brockenhuusernes Grave, Ligkistepl aden ove r Torben 
Gabri elsen Akeleye og en Blyplade paa Kammerjunkerinde de 
Cederfelds Kiste i Krypten under Prædikes tolen. Mærkeligt nok 
er der ingen synligt Gravminde over Konferensraacl H . Sim on
sen, n1en maaske i Graven. 

Uch·endig ved Kirkens Mure er opstillede ikke saa faa æ ldre 
store og fl a de Ligsten , der tidligere laa lladt paa Kirkegaarclen , 
h vor SkolebØrnene rutehede paa dem , men for en Del Aar siden 
paa Kammerherre H . C. Cederfeld de Simonsens Foran ledning 
bleve restaurerede og opstillet ved Kirken . 

Indskri-fter paa Gravminder i K irk en og paa Kirkegaarclen. 

Sien i \'aabenhuset.12 ) 

Her liger Klavs Brockenhuus til 
Syndergaar som dØde i Aaret 1566 
och Fru l\Iarin e Friis-Datter 
som dØde i Aa ret 1576. 
HYi s Si el Gud hafve. 

P aa Stenen er afbildet fire Vaaben, Brockenhuus og Bild, 
Egern-Friis og SØbladc-Skinkcl. Fæ drene og MØdrene Vaaben for 
hver. Klavs Brockenhuu s yar Søn af Henrik Brockenhuus til 
SØndergaarde og Hustru, Margrethe Evertscl atter Bild. Marine 
Friis var Datter af Ejle r Frii s til AarsleYgaard, ~lode ren var en 
Skinkel, Da tter af Otto Skinkel til Lammehave og Alhed Bjelke. 

12 ) Denne Sten laa 18Li i Kirkens Kor. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1933



375 

Ste n ops tille/ ved f{ irke n s S ydside .13 ) 

Her liger Klavs Brockenhuus SØn 
Jacob Brockenhuus. 
Gud gifve ham en glædelig Opstandelse 

och dØde 1555. 

Ugkisteplude, ophængt i Kirken . 

Her Ligger Begraben Erlig Welbyrdig i\land 
Torben Gabriel, FØd paa Nordskaf der I\land Skref 
Anno 1580 den 20. November og dØde paa Erholm 
Anno 1646 den 7. Aprilis. Gud Gifve Hannem 
med Alle Tro Christne En Glædelig Og Ærefuld 
Opstandelse Paa Domme Dag. 

Plade paa en Kis te i K ry pten under Prædikes tolen. 

I 
denne s tille Bol ig 

Hvil er 
Støvet af Frue Kammerj u nkerinde 
Anne Sophie de Cerlerfelclt 

FØd Simonsen 
FØd den 2den September 1755 
Død den 31te Oktober 1802. 

Som Ægtefælle 
Øm, dydig og troe. 

Som i\loder 
Kjerlig, Fornuftig og med 

sjeldne Gaver . 
Forsynet 

Til at opdrage hendes BØrn 
Som Christen 

vandrede hun Oplyst, :cedel, og YelgØrende 
med usminket Gudsfrygt paa Dydens 
lyse Bane til Evigheden. 

Hendes efterladte Mand 
og 8te Børn, Hellige r hende med 
Ømheds Taarcr dette wlfortj en le 

~linde. 

1 3 ) Stenen laa 181 5 i Koret. Den er nu h elt defekt og ulæselig. 
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Sten ved Taarnets Syds ide. 
I Jesu Navn nedlagdes her 
det J orden tilhØrer 

af 
Salig Her Christian i\Iuhle 14 ) 

HYis Liv begyndte paa Schougaarcle · 
den 23cle December 1759 
og eneles paa Erholm 
den 2clen Januari 1795. 

(Brydes end vor Hytte ned 
dog en Boelig evig Roelig 
er for os hos Gud bered.) 

Sten ved l{irkens Nordside. 1") 

Her . Uneler 
Vieler . Den . Velagte 

Og . Nu . Hos . Gud . Salige 
i\lancl . Laurits . Jensen . 

Vintapper . BarenfØd . Udi . Olsbod 
Aar . 1706 . Begau . Sig . Udi . Ægte

skab . l\Ied . Sin . Husstru . Anne . 
Jørgensdatter . Aar . 1740 . 

Bode . Og . DØde . Udi . Aalsbocl . 1777 
Hans . Alder . var . 71 . Aar . 

Denne . Gudelskenele . Og . Nu . Hos . 
Gud . Salige . Kone . Anne . JØrgensdatter 
BarenfØd . Udi . Hoslauø . I . Aaret . 1704 . 

Bocle . og . DØde . Udi . Aalsbod . Aar . l 777 
Hendes . Alder . Var . 73 . Aar . 

Sten ved [{irkens øs tlige Gavl. (Af rØd Granit.) 

Her Under Hviler I. Gud Salige Johan Anthon Schultz 
Kong!. PriYiligeret Værtshuusmand udi Gribsvad. 
Fød i Hamborg 1680. Levede i Ægteskab I 24 Aar, 
dØd 1730 . Hans Alder 50 Aar. Saavel Som den ærbare 
Hustrue Sal. Katharine Eckenbrock, FØd i Sønderborg 1684 
dØd 1754 d. 23. November. Hendes Alder 73 Aar l Maanecl. 
De Af1ecle Sammen 5 Børn, deraf leYer 2 SØnner 
Christian og .Jacob. Siden var Hun i Ægteskab Med 
Rasmus Lang.aae i Gribsvacl. 

(Resten afslidt.) 

14 ) Christian i\Iuhlc, HollænderHorpagter paa Erholm . Ligstenen fand
tes for nogle Aar siden i den gamle Kørelade, ved dennes Ned
brydning. Stenen blev restaureret og fastgjort paa Taarnets Syd
side. 

15 ) Denne Sten fandtes for en Del Aar siden liggende som Trappesten 
ved J<irkens vistlige Dvir. 

r 
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Sie n ved Hirkens øs tlige Gavl. (Af Sten fra Gotland?) 

I Gravens Ly 
hviler her 
det Jordiske 

af 
A. E. Kamp, fØd Smith. 

Hun fØdtes paa Sparretorn 1787 
den 23. Marts, 

Indgik Ægteskab med Forvalter C. A. Kamp 
den 23. Marts 1810. 

Døde den 2den Marts 1811. 

En sielclen Lys Forstand, et ømt deltagende Hjerte 
En al tid sindig altid blid Adfærd 

o o· 
b 

uhykkelsk Gudsfrygt 
indyndede hende hos Alle, 
gjorde hende mønsterrig for sit KiØn 
dyrebar for sine Forældre og SØskende 

o n· 
t:> 

uerstattelig for den efterlevende Ægtefælle 
med 

sptcde Datter. 

(Nr. 87 ) 

Sten ved Hirkens Øs tl ige Gavl . (Gotlandsk Granit. ) 

Visdoms Bog 64 - V. 20 - 14. 

Herunder hYil er de Jord iske Levninger af den hos Gud Salige 
Niels Danquart Magnus Dreyer 16 ) 

fØdt 11- 6- 1792 i Assens, dØd 19--3~1809 . 
Saa kort Din Leve Bane, hastig nelsluktes Dit Linlys 
i Ungdoms faures te Vaar. 
Som SØn og Broder savnes smertelig Du Hedenfarne 
Elskværdige af Dine med ømmeste Følelser sørgende 
Forældre og SØskende. Men Vor fælleds Trøst er det 
DS oplivende Haab at samles paa Opstandelsens l\Iorgen 
i Saligheden evig hos Herren . · 

Din Aand i Gud og Jesu Tro 
omsvæve h er Dit Støv i Ro. 

l G) Søn af Købmand Jørgen Christian Dreyer i Assens og Halvbroder 
til den kendte Maler Danqvart Dreyer . Han var ansat paa sin Mor
faders, Godsforvalter Danqvart Møllers Kontor paa Erholm. P aa 
en Ridetur hjem til Assens faldt h an paa Tilbagevejen af Hesten 
og slæ btes med denne, hvad der fonoldte h ans Død. 
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En hØ.i Gravsten af Bornholmsk Granit , m ed EYigheclssym
bolet en Slange, der bicler sig selv i Halen . Stenen er for nogle 
Aar siden flyttet fr a Graven til sin nuyæ rencle Plads paa Kirke
gaarden: 

Her uneler IlYiler 
de jordiske Levninger 

af 
Landinspekleur 

i\l acls Hasmussen 

røct cl. 19de Juni 1756 
indtraad t i Ægteskab 

cl. 18de December 1790 
dØd cl. 9cle Septem ber 1830. 

Hans Hustru og 8 Børn 
begræde hans Tab. 

Et Barn modtager h a m hisset. 

Indskrifter paa nogle større æld re GraYmincler, der 1815 fand
tes paa Kirl,egaarden, m en so m nu er borte . Da de h ar personal
historisk Interesse, er de medtaget h er. 

Paa et s tort Træepita[ium. 
Minde 

OYer Christian August Kamp, rødt den 8. Februar 1768 
i Kærum ved Assens KØbstad. Kystbefalingsmand, 
Inspecteur over Grevskabet \Vedell sborg. Godsfon·alter og 
Hollænderiforpagter ved Starngoeiset Erholm og Sønclergaarcle. 
Gift fØrste Gang med Sal. F orpagter .Muhles paa Erholm 
hans Enke, fØd Gertrud Vindhald. Efterlod sig, fo ruden 
5 StedbØrn, en Søn, n avn !. Christian 1Iuhle Kamp 
som er begraven paa denne Kirkegaard ved hans Fader 
og ommelte hans Moder. Han var gift anden Gang 
med Elisabeth fØdt Schmith. Efterlod en Datter, n aYnli g 
~Iine Kamp. Torsdagen den 8te April 1913 om 
~Iorgenen Kl. 7, afgik ved DØden paa Erholm. 

Oprejst den 8te July 1815 
af C. E . Ceder fe! d de Sirnonsen. 

Paa en G must en. 

Her under hviler forrige Gæstgiver af GribsYael 
~iels Ibsen, fØdt i Store Bremcrod Aar - 1753 
Var i Gribsvad i 17 Aar og paa KaaberbØlle i 6 Aar 
og dØde han paa Hugget den 29. December 1803. 
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Paa en Gravsten . Lagt oue riJitleuDitleusensflllslru i Dybmose. 

Her uneler hv il er StØYct af den clyclelskencle Dannekvinele 
~laren Hansdattcr, fØdt i Dybmose Aar 1740 og dØde samme 
Sted den 24cle Juni 181 4. Hendes dydige og retskafne 
Vandring gav hende Agtelse samt delte Æres 1\linde, 
som bleY lagt af taknemmelige Børn. 

Paa en Støtte med Prosp ekt og JJaling. 

~eclbØjecle Forældre gemte deres Alders Haab 
og sorg fulde SØskende den trofas te Ve n og Broder 
da henlagdes det fork ra~nkel i ge a f Landmaa ler 

SØren Rasmussen 17
) 

rødt den 24de ~ farts 1793, dØd den 4de J an nari 1813. 
Hans DØd var Sorg for Venner, men Vinding for hans Aand 
Godheds Fader gav ham Visdom, tager, men han har 
henlagt Gengæld for hvert Savn, 
Evigheden standser vore Klage r og lærer os 
a t prise Herrens Navn. 

I Verden sku lle I have T ncngsel men va:~rcr 
frim odige, jeg har overvundet Verden . 

.Joha nn es Evang. 16 Cap. 33 V. 

I Aaren e 181-!- 15 bleY H.ørup Kirkegaard opmaalt og kort
lagt af Lanclmaaler J ørgen SØrensen, Dybmose, og Landinspek
tør !\fads Rasmussen, OrmehØj, der tegnede Kortet. Lanclmaaler 
J. SØrensen udarbejdede efter Kortet en Begravelsesp rotokol, 
hvori alle Begravelser skulde indfØres . Fontden den dØdes Alder 
og Hjemsted, fra hvilket Bylaug og Ejendom, skulde tillige anfØ
res i Protokollen, der Yar inddelt i 1060 Pagin a, !nor paa Kirk e
gaarclen den dØde var begravet . 

Samticlig bley den gamle Indgangsporlal ncl Kirkega ardens 
Øs tlige Side nedb rudt (den skal efter Traditionen have Yæ ret en 
sengotisk Murstensportal som i Fjelsted), og de i denne Yærende 
Port og Laage blev hensat for Skydebjerg Kirkegaard, hYor den 
derværende Porl og Laage Yar helt brØstfældig, og Jwssabel. I 
Stedet fn1· den murede Port blev i RØrup Kirkegaardshegn inds a t 
~rte, ide t der foruden Porten i Øst ble\' opfØrt en Port 

mod Syd . Porten e var byggede af sva~ rl Egetømmer med Bue 
over, tæ kket med Bly. Paa Buens ene Side var udskaare t et DØd
ningehoYed med to korslagte Knogler, p aa den anclen Side Yar 
indhugget: H . B .11 . ' er hYller vore ene tl 1ge 

hvilken er de fattige og hyilke e r de rige. 

1 7 ) K æs tældste Søn af Lan di n spekt ør :\I ad s Hasmussen Orm ch9j. 
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\'ed Iwer af Portene bley opfØrt et Stykke svært Plankeværk, 
·om Folk kunde binde deres Heste ved, og ikke som fØr ved Por
ten og derved beskadige samme. Portene blev sat under Beboer
nes, i de ved samme beliggende Huse, Opsigt, at ingen skulde 
stjæle Blyet ell er paa anden .l\Iaade beskadige Portene (Disse 
Porte bl ev ers tattet af de nuværende Jernporte ca. 1860). Sam
tidig blev Kirkegaardsmuren fuget, og Tagstenene, som den Yar 
tækket med, ble \' omlagte. Haandv::crkerne, der laYede de nye 
Porte, var: Tømrerarbejdet, Snedker Joh an l\Iarcussen i Kall e
haugehuus nd Erholm, Smedearbejdet, Niels Findsen i Aalsboe, 
:.ralerarbejclet, Fæstehusmand og l\Ia ler Hans Nielsen i Gelsted 
Thaarup, der samticlig forgyldte Uhrskinn paa Taarnet, og Bly
tækkerarbejdet udfØrtes af Blyt::ekker Niels Hasmussen fra Føns
skov, der ifØlge Accorcl havde alt Blylækkerarbejdet ved Stam
husets KirJ,er. 

Kirl,egaarclen bl ev samtidig pænt anlagt og en Granalle JS) 
plantedes fra KirJ,egaardsporten i Øst til Indgangsdøren i det 
paa Kirkens Sydside værend e Vaabenhus. Dette Arbejde blev ud
fØdt a f .l\'Iickel Hasmussen, Gartner paa Erholm, boende i Dyre
h augehus ved Erholm . For en Snes Aar siden blev Kirkegaarden 
atter planeret og omlagt, en Hæ kke store Træer, der stod i Skel
let mellem den gamle og den nye Kirkegaard ved Kirkens Nord
side, blev ryddede, og, samtidig udvidedes Kirkegaarden med en 
Enklave mod Nordvest, bestemt til Begravelsesplads for Slægten 
Cederfeld de Simonsen. Ved Indgangen til Begravelsespladsen er 
en Smedejernsiaage med NavnebogstaYer og Am·stal, foroven er 
den prydet med det Cederfeldske Vaaben . Laagen er 1924 af 
Stamhuset Erholms Funktionærer skænket Kammerherre og 
Kammerherreinde Cederfeld de Simonsen, i Anledning af deres 
25 Aa rs Jubil <:cum som Besiddere af Stamhuset Erholm. 

Hørup Sogn har formentli g i den katolsl'e Tid og til noget 
dter Beformationen haft sin egen Præs t, men er derefter blevet 
Anneks til Gels ted, hvilket Forhold endnu bestaar i kirkelig Hen
seende. I kommuna l Henseende udskiltes Hørup Sogn af sin For
hindeise med Gelsted Sogn den l. April Hl21. 

Hørup Kirke tilhØrte Kronen indtil 1671, men forinden var 
Kongens Part af Korntienden tillagt Fyns Bispestol ifØlge Gave
brev af 17. NoYember 15:)8 fra Kongen til Bispeembedet i Fyns 
S lift paa: l Gd . i Odense til Hesidens, 3 Gd. i Allesø, 3 Gd. i 
Snestrup, Engfang paa Særsl ev Mark til 60 Læs Hø og Agerland 
Lil 20 Td. Havre . 30 Læs Ved af to BØnder i Allesø. Naturalydelse 
af de samme Kronens Tjenere som l. Oktober 1554, og Kon
gens Part af Korntienden af Brenderup, Rørup, Gelsted, Fjelsted, 

1 ~ ) En stor Gran , d et· indt il for faa Aar siden stod i Elterupgaards 
Familiebegr:wclsc, \'ar en Rest af Alleen. 
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Harndrup, BalsleY og Udby i Yenels Herred og Brylle i Odense 
Herred. 

Den 22. :\farts 1671 tilskØder Kongen GreYe Wedell, \ Vedells
borg : Kongens An del af Tienden med jus patronat us til de fire 
Kirker, Rørup, Gelsted og Udby i Venels Herred og Tanderup i 
Baag Herred, imod at Greye \~' ede l! afstaar 25,000 Rcl ., som han 
paa sin Hustrus Vegne har at fordre efter afg. Hannibal Sehestecl 
(GreYe \V edelis Svigerfader) . Rørup Kirke hØrte derefter ti l 
Grevskabet Wedellsborg indtil 1751, da GreYskabet ved SkØde a f 
15. Juni d. A. solgte den til Konferentsraacl Hans Simonsen, Er
holm. Kirken tilhØrte Stamhuset Erholm og SØndergaarde fra 
dettes Oprettelse 1761 til l. Juli 1922, da den overgik til SelYeje, 
og det gamle Forhold til Stamhuset ophænclcs. 

Kirkens sidste Ejer indtil AflØsningen, Kammerherre H. C. 
Ceclerfeld de Simonsen, har i de Aar, han har ejet Kirken, udYist 
stor Interesse for denne . Kammerherren har saalecles ladet all e 
de gamle Ligstene i Kirken og paa Kirkegaarden restaurere og 
paa Kirkens Vedligeholdelse afset betydelige Summer; saaledes 
Kobbertaget paa Spiret, nye Stolestader, Indlæggelse af Varme
apparat m. m ., saa Kirken wd AflØsningen var i god Stand, og det 
maa haabes, at der ogsaa for Eftertiden maa bliw Yærnet om 
den gamle Ki rke, saa den for Efterslægten kan staa som et :\finde 
om svundne T ider. 

- --0---
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