
Fynske traller og jaclutter 

Glimt fra Jacob Madsens visitatsrejser 
1588-1604 
Af Knud og Niels Aarup 

(Til grund for gennemgangen ligger »Jacob Madsens Visitatsbog«, udgivet 
af Historisk Samfundfor Fyns Stift 1929 v. A. R. /dum. Sidetal i parentes 
rifererer til denne udgave. Dagbogsnotater gengives med ny retskrivning). 

Besværlige forretninger 

Jacob Madsen, der var født i Vejle 1538, havde opholdt sig i Ribe i 22 år, 
først som rektor, senere som sognepræst. 1587 blev han- efter sigende 
mod sin vilje- udnævnt til biskop over Fyns stift. Det var således ikke 
udsigten til en ønskestilling, der fik ham til at forlade Ribe, hvor han var 
så vellidt, at man forsøgte at få lov til at beholde ham. 

Fyns stift var dengang væsentligt større end nu. Foruden Fyn med 
omliggende øer omfattede det både Als og Femern samt hele det nu
værende Lolland-Falsters stift. 

Starten i Odense var åbenbart ikke let; han skriver selv, at han måtte 
ordne »forskellige og besværlige forretninger vedrørende mit embede«, 
før han kunne komme i gang med det egentlige, der vel var visitats
rejserne. Vanskelighedernes art røber han ikke. 

På sine visitatsrejser i det vældige stift samlede Jacob Madsen fyldige 
notater, herunder tegninger af kirkerne og beskrivelser af deres inventar. 
Han havde tilsyneladende to forskellige visitatsbøger. Den store om
fattede alle sogne på selve Fyn; den lille brugte han på alle de øvrige øer. 

I den store, som er bevaret, får vi en række glimt af situationen i 
næsten alle fynske sogne et halvt århundrede efter reformationens offici
elle indførelse i Danmark. Der var meget at tage fat på for en dygtig og 
energisk biskop »i vort land Fyn«. 

Officielt begyndte visitatserne 1588 i Kerteminde (127); men Jacob 
Madsen havde dog foretaget en på forskud, nemlig i Vigerslev (280) på 
vejen fra Ribe til Odense. Det var en prøvevisitats, endnu før han var 
indsat i embedet. 

Sidste egentlige visitats holdtes 13. maj 1604 i Nørre Broby (261). 
Herefter er visitatsbogens notater sparsomme. Sidste notat handler om et 
møde i Odense 8. november 1605. 

Jacob Madsen døde i Odense 24. september 1606. 
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Bjerglandet Fyn 

Fra Ribes flade omegn kom Jacob Madsen til det kuperede terræn på 
Fyn, der næsten kan have virket som et bjerglandskab. I visitatsbogen 
nævner han f.eks. »de faurske bjerge« (326), og han må også have 
passeret de fynske alper på sine ture. Og hvis han havde haft lejlighed til 
at studere et landkort, ville han måske have opdaget, at mindst 80 fynske 
stednavne ender på »berg« eller »bjerg«. 

Dertil kommer, at han selv ved flere lejligheder omtaler kirkernes 
beliggenhed på den måde, at nogle ligger »på et bjerg«, andre endog »på 
et højt bjerg«. Blandt de sidste kan nævnes Gelsted (364), Rørup (365), 
Barløse (327), Rønninge (53), Kærum (308), Ulbølle (241), Sdr. Nærå 
(48), Herrested (92), V.Hæsinge (247). Ingen af disse navne ender endda 
på »bjerg«. 

Det kan nok undre, at Set. Nicolai i Svendborg nævnes blandt de 
kirker, der ligger på et højt bjerg. Den ligger netop lavt, ikke langt fra 
vandet. Man gætter på, at notatet i skyndingen er anbragt forkert og 
skulle have stået ved Vor Frue kirke, der ligger på en bakketop, højt over 
torvet. 

NB: Når »de faurske bjerge« er vanskelige at få øje på i dag, er årsagen 
den, at de bestod af grus, der omkring 1950--55 blev flyttet til omegnen af 
Strib for at danne grund til vejanlæg ved den nye Lillebæltsbro. Et 
jernbanespor blev bygget fra Gelsted til Faurskov, hvis højeste punkt 
forvandledes til sognets dybeste sø. 

Ifølge Jacob Madsen ligger Herrested kirke »På et højt Bjerg". (Foto: Nationalmuseet 1911) . 
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Barløse kirke er ifølge Jacob Madsen også en af de }jllSke kirker, der »ligger på et højt bjerg a. (Foto: 

Knud Aarup 1991). 

Lotte gik 

Man kan spørge: Hvordan kom Jacob Madsen egentlig rundt i det fynske 
bjerglandskab? Det nævner han næsten intet om. Heller intet om be
skaffenheden af de veje, han færdedes på. Det ser ud til, at han har været i 
besiddelse af et mindre køretøj med plads til to eller tre personer. På flere 
ture havde han sønnen Oluf som ledsager; han begyndte som 12-årig, 
men var med flere år i træk, bl.a. i Kerteminde 1592, 1593 og 1595 (132). 
Også bispinden har en gang imellem været med. 

Jacob Madsen må have lært det fynske landskab at kende på alle 
årstider og har glædet sig over de forskellige belysninger. Han omtaler et 
par gange, at solen er »rød som blod til røste«, d.v.s. mod aften (jfr. rest 
= hvile). 

Der var dog en, som ikke nød de snoede veje i det fynske bjergland
skab: hesten, som ind imellem simpelthen strejkede. I 1599 var det særlig 
galt. Efter et præstekonvent i Særslev måtte han køre derfra med hr. Niels 
i Søndersø, for »min vogn og lamme hest stod udi Bogense« (292). I 
Asperup: »Min hest lam om morgenen, straks den gik af stalden« (371). 
Tre år senere, da han skal hjem fra Skeby, noterer han: »Havde hr. 
Knuds og hr. Pouls vogne til Odense; min ene hest stod lam hjemme« 
( 108). 
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Præcision 

De usikre transportforhold kan nok have forårsaget visse uregelmæssig
heder i planen for dagens besøg og har nok ærgret biskoppen, der lagde 
vægt på punktlighed. Han forventede, at folk (både menighed og præst) 
mødte til den aftalte tid. I Norup (107) lægger han ikke skjul på, at han 
»var fortørnet; der var få folk i kirken; kom en efter en anden trunten« 
(d.v.s. dryssende), og i Allerup (57) bebrejder han præsterne, at de 
næsten alle først ankommer til et konvent kl. l O, skønt de var tilsagt til at 
møde kl. 8. 

Særlig slemt må det have været i Tved (200), hvor Jacob Madsen 
visiterede 1589, uden at præsten var tilstede: »efter at have ventet på ham 
i 2 timer og endt min prædiken, kom han, da jeg var stegen til vogns.« 
Man fornemmer dog, at biskoppen i dette tilfælde har dæmpet sin 
ærgrelse, da det 'gik op for ham, at præsten var en ældre herre på 94 år. 
Og netop den dag var vejene næsten ufremkommelige på grund af 
snestorm. Samme dag var der visitats i Sørup (203), hvor slet ingen af 
menigheden var mødt. Næste dag er der visitats bl.a. i Lunde (205): 
»Stor sne fra 7 til l O slet«. 

Vi må i øvrigt gå ud fra, at det må have været vanskeligt for de fynske 
præster og menigheder at møde præcist på det af biskoppen fastsatte 
klokkeslet. I slutningen af 1500-tallet var et ur endnu så stor en sjælden
hed, at Jacob Madsen (ialt 8 steder) noterer særskilt, at en kirke er i 
besiddelse af et »sejerværk«,- formentlig et tårnur. Gudme kirkes (166) 
må dog have været et mindre, transportabelt ur. Det var deponeret hos 
degnen. 

Jacob Madsen har selv ejet et ur. I sin geografiske oversigt over 
Odense herreds møller, åer, søer, skove o.s.v. (26) nævner han, at der i 
herredet findes seks ure, hans eget iberegnet. Men i de sogne, hvor der 
ikke fandtes ure, har det næppe været muligt at overholde nøjagtige 
aftaler. Tidsangivelserne må have været elastiske begreber. 

Lydighed og latin 

Jacob Madsens visitatser begyndte i foråret 1588 og fortsattes herred for 
herred, - altid efter samme skema. »Alle ordets tjenere, deres med
hjælpere og degne« blev tilsagt til et velkomstmøde. I Kerteminde no
terer han i april 1588: »Ved denne sammenkomst holdt jeg min første 
almindelige ... herredstale på latin.« Ved en tilsvarende lejlighed 28. 
oktober samme år i Odense holdt han »en latinsk tale, oplæst efter 
hukommelsen.« 

Derefter følger en kort oversigt over kirker og sogne i Bjerge herred 
(»montana provincia«). Mange af notaterne er på latin, hvilket sprog 
åbenbart blev forstået af såvel præster som degne, der alle havde fået en 
grunduddannelse i købstædernes latinskoler. 
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Jacob Madsen visiterede også latinskolerne, ja deltog selv i under
visningen ved f.eks. at diktere danske sætninger, som eleverne så skulle 
oversætte og nedskrive på latin. Latinskolernes hørere ( = lærere) fun
gerede ofte som degne i omegnens kirker og skulle der oplæse en del af 
ritualet på latin og synge visse latinske salmevers. Af og til blev læreren 
afløst af en af de flinkeste elever. Reformationen havde altså endnu ikke 
efter et halvt århundredes forløb fået det danske sprog til helt at erstatte 
latinen ved guds1jenesten. I Herringe noteres (175): »Degnen synger 
godt, både i 1jenesten ved alteret og det danske«. Der kunne også være 
tilfælde, hvor det kneb med sproget. I Nørre Broby (261) kunne den nye 
degn ikke de latinske korsvar; men præsten lover biskoppen, at han selv 
villære ham dem inden påske. Og degnen i Ryslinge ( 168) er »gammel, 
synger ikke latin rigtigt.« 

Jacob Madsen viser også sin interesse for latinskolens elever ved at 
omsætte forskellige bøder for straffeforhold til tøj og sko for fattige 
skolebørn. Han fører regnskab over de beløb, som sædedegnene (de 
fastboende degne i landsognene) indbetaler til købstædernes latinskoler, 
f.eks. i Nyborg, hvor pengene kommer fattige eller skolebørn til gode: 
»Klæder til en fattig nøgen skoleperson, 5 alen vadmel« (78). 

Biskoppens latinske indledningstale ved velkomstmødet for kirkens 
tjenere har vel været en slags programerklæring, som har gjort sit ind
tryk. Han slutter altid med et kort notat om, at »alle tilsvor mig lydighed 
og troskab«. Ordlyden varierer; men meningen er altid den samme. 
Biskoppen kunne trygt gå i gang med sin tilsynsgerning rundt om i 
sognene. 

Gode (og mindre gode) prædikener 

Kirken kunne være fyldt, når bispen kom på visitats. Det modsatte kunne 
dog også være tilfældet, og da var grunden måske, at meddelelsen om 
visitatsen ikke var nået frem i tide gennem provst og sognepræst til 
menigheden. Af og til er der holdt visitats på hjemvejen fra rejser til 
andre egne af landet, måske hastigt arrangeret som i Refsvindinge, hvor 
det hedder: »Præsten ikke underrettet om min ankomst!« (88). 

Kirkerummet, hvor visitatsgudstjenesten skulle foregå, må formodes at 
have været hvidkalket. Der har dog været und tagels er. Ved tofte ( 311) 
noteres at være »grøn inden udi«. (Det har vel ikke været af fugt?) Det 
samme gælder Søllested (310), Horne (236), Bregninge (214), Agernæs 
(nu:. Krogsbølle) (115), Marslev (144), og Køng (322). Om Nr.Søby 
kirke (59) hedder det, at den har »herligt rødt loft med forgyldte s1jerner 
på over koret.« 

Visitatsgudstjenesten i det enkelte sogn har sikkert fulgt det sædvanlige 
gudstjenesteritual, hvis hovedpunkter: bøn, skriftlæsning, prædiken og 
altergang er bevaret i vore dages gudstjeneste. Af gode grunde kunne 
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man dengang ikke begynde med et orgelpræludium, da ingen lands
bykirker havde orgel. Selv i bykirkerne var et orgel en sådan sjældenhed, 
at det omtales særskilt. Vor Frue kirke i Svendborg ( 190) havde »et lidet 
posetiuff«. I Vindinge kirke (90) havde der tidligere stået et orgel; men 
det var blevet nedbrudt af herremanden på Ulfeldtsholm (nu: Holcken
havn). Heller ikke degnens indgangsbøn kendtes dengang; den blev først 
indført i slutningen af 1600-tallet. 

Degnen har medvirket aktivt gennem hele gudstjenesten. Salmesangen 
havde ikke den samme fremtrædende rolle som i vore dage; men det var 
degnens opgave at synge de latinske svar, som ritualet krævede. Nogle 
salmevers var på latin, enkelte dog på dansk. 

Prædikenen holdtes sædvanligvis af stedets præst. I sin visitatsbog 
nedskriver biskoppen ofte hovedpunkterne, og dette giver os et godt 
indtryk af, hvordan man prædikede i det første århundrede efter reforma
tionen. Ofte følger der en vurdering af det talte og af måden, hvorpå 
budskabet blev fremfØrt. Bemærkningerne, som rummer både ros og 
dadel, er sikkert kun beregnet til biskoppens private brug, men vel også 
til udgangspunkt for senere samtale med pastoren. Når adskillige prædi
kener ikke kommenteres, må det vel udlægges som tegn på, at de var 
jævnt gode, brugbare. 

De anerkendende bemærkninger kan lyde således: »En god prædiken, 
der gør indtryk og belærer godt og letfatteligt« (Langå 160). Præsten i 
lndslev: »klarede sig godt« (356). I Agedrup: »godt og fromt« (143). 
Svanninge: »sagtmodig, godt« (239). Asperup: »Ung mand, korpulent, 
lærd med tillid til sin begavelse; godt passeligt mæle« (370). Ulbølle: 
»prædiker godt» (241). Hundstrup: »et smukt mæle; en god taler« (245). 
Otterup: »talte fordringsløst og ikke så ilde« (l 09). Vester Åby: »ikke 
særlig lærd, klangfuld stemme, prædiker godt« (224). Skovby: »hr. Niels 
prædikede kort og godt« (286). Revninge: »god husholder, prædiker 
godt, stærk røst« (137). 

I Vindinge (89) noteres: »Han talte over Joh. 18: Hvad der foregik hos 
Annas og Kajfas og om Peters fald. l) Hvad der foregik hos Annas; 2) 
Om Kristi lære overfor Kajfas; 3) om Peters fald. Han revsede hoffets 
sæder. Godt, lærd, lemper sig efter sine tilhørere; skynder sig; spytter 
noget under prædikenen.« 

Timeglas 

Naturligt nok er der flere kritiske end rosende bemærkninger. Til nogle er 
der både ros og ris: Præsten i Kullemp prædikede »godt nok- ud af Niels 
Hemmingsens postil!« (87). 

Præsten i Gudbjerg er »lærd i latin, græsk og hebraisk. Indholdet har 
han; men stemmen og det andet, som skulle være tilstede, passer ikke. 
Røsten går ud af næsen. Gør intet indtryk« ( 181). Tilmed klager menig-
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Side fra Jacob Madsens visitatsbog (Landsarkivet). I den ret store protokol er optegnelserne fra de 
respektive kirker samlet på in side, her Stenstrup kirke, som Jacob Madsen visiterede den 30. juni 1589. 
Gregers Rasmussen havde da været kapellan i 6 år, og hanfår et godt skudsmål: "Velklingende Stemme, 
prædiker godi<c. I det store afsnit midt på siden gives en beskrivelse af kirken. Dm var ret forfalden: 
"Meget forfallen Westerende; kand se genem Hue/L ingen. Hiørnet paa Østerende mod Norden siunket 
nedercr. Yderligere var biskoppen ikke tilfreds med inventaret: "Prædikestoel, Liden oc ond ... l Skarns 
Degenstoel". I margen er gjort tilføjelser år 1600, hvor kirken forsynedes med tårn. 

heden over, at prædikenen ofte trækker ud i timevis. »Skal have et 
timeglas!«, noterer biskoppen. Alligevel giver sognemændene deres præst 
et godt vidnesbyrd for mæle, lærdom og omgængelse. De begærer blot, at 
gudstjenesten om sommeren må begynde kl. 8 slet, så de kan være ude af 
kirken igen inden kl. 11. Deri samtykkede hr. Erik, men bad til gengæld 
om, at sognemændene ville idømme bøder i landsbyerne i sognet, hvis 
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nogen sinkede gudstjenesten ved ikke at møde rettidigt . Præsten i Tved 
(200) »prædikede l time; han lovede, at han højst ville prædike et 
kvarter.« 

Marslev (145): >>Han ville forklare teksten omtrent ord for ord, men 
åbenbarede ikke nogen lærdomme«. Det samme er tilfældet i Nørre 
LyndeJse (55), hvor præsten >>havde studeret for lidt«. Til gengæld 
hedder det om kollegaen i Nørre Søby (59), at han >>blander for meget 
latin ind«. 

Om præsten i Søndersø noteres kort (292): »God prædikant. Drik
fældig (advaret)«. Ved en senere lejlighed (293) gentager biskoppen sin 
advarsel og truer præsten med afsked, hvis han ikke forbedrer sig. 

Præsten i J ordløse (221) er »ikke så lærd, som han er en god familiefa
der: 12 børn.« I Guldbjerg (286) er han »mere hovmodig end lærd«, og i 
Veflinge (281) .hørtes kun »selvfølgeligheder«. Ørbæk-præsten (83) er 
»meget ulærd; sagde noget uordentligt væv«, og i Middelfart (343) klager 
folk over, at præsten er »ubegribelig i hans ord og tale«. 

I Oure ( 170) og Vejstrup ( 171) noterer biskoppen, at kapellanen, hr. 
Salomon, læser teksten på en underlig måde: nærmest synger »tyt, tyt, 
tyt.« Ellers har han en smuk røst, der dog ikke roses på samme måde ved 
eftermiddagsgudstjenesten: »Ikke god stemme; græder på prædikestolen; 
jeg kunne næsten ikke optegne noget.« 

Der var også problemer i Balslev (358): »Jeg spurgte nøje, om til
hørerne kunne forstå præsten. - De svarede ja, ja, endskønt jeg ikke 
forstod hans tale. Mælet forsvinder, når han hæver stemmen, som om der 
var et stykke kød i munden«. 

Vanskeligheder kunne også skyldes sladder: I Egense (212) påstod en 
adelig dame, at præsten havde været fuld og var faldet i søvn på prædi
kestolen. Dette benægtede han dog. 

Tale af biskoppen 

Efter sognepræstens prædiken talte biskoppen til menigheden. Nogle 
steder noterer han, at han gik på prædikestolen; men sædvanligvis har 
han vel talt stående i kordøren eller midt på gulvet. Indholdet har 
formentlig været nogenlunde ens overalt. I Avnslev (72) refererer han 
hovedpunkterne: 

l) Taksigelse, fordi de var kommet så talrigt tilstede. (Dette var ikke 
altid tilfældet: I Særslev (291) »kom ingen«. Men det var nu, fordi 
præsten, som »går i barndom«, havde glemt at bekendtgøre visitat
sen). 

2) Formaning til stadig at høre Guds ord, uden hvilket der ikke er nogen 
frelse. 

3) De skulle tage deres børn med i kirke, hvorved kirkevejen bliver et 
smukt billede af vejen til Himmerig. 
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4) De skulle sende dem i skole etc. 
5) Spørgsmål, om stedets præst levede og lærte vel. Dette bekræftede de 

med stort bifald. 
6) Det samme med hensyn til degnen. 
7) Jeg opmuntrede dem til på deres side at vise venlighed imod dem. 
8) Opfordring til lydighed mod øvrigheden og bøn for den udvalgte 

konge o.s.v. og for fred. 

Ved langt de fleste visitatser får præst og degn »godt vidnesbyrd«. Denne 
vurdering er altså ikke opnået ved at forhøre sig hos en række enkelt
personer, men ved at biskoppen ved visitatsen har spurgt den forsamlede 
menighed: »Hvordan synes I om jeres præst og om jeres degn?«, hvor
efter der er svaret i kor: »Godt!« eller lignende. Det oplyses ikke, om 
præst og degn selv har overværet disse ordvekslinger. 

Oftest afsluttes visitatsberetningen med de få ord: »Alt vel!« 

Plads til de unge 

Det ser ud til, at visitatsgudstjenesten ofte er afsluttet med altergang. 
Undertiden noteres altergæsternes antal, som ofte er lavt: 2 eller højst 10. 
Måske var allerede da den (senere atter forsvundne) skik opstået: kun at 
gå til alters ved påske eller advent. 

Opfordringen til at tage børn og unge med i kirke finder man også ca. 
50 år tidligere i en tale af Sjællands biskop Peder Palladius, men i 
kraftigere vendinger og hos ham med et særligt argument. Det var 
naturligvis nødvendigt for de unges saligheds skyld, at de hørte Guds 
ord; men dertil kom, at det var risikabelt at lade dem være alene hjemme 
under de voksnes ofte timelange fravær ved kirkegangen. »Der fødes 
horeri og tyveri og anden udyd derved; dine tyende belokkes og beligges i 
dit hus. Ja, forhindrer du deres salighed (ved ikke at tage dem med i 
kirke), da skal du dybere ned i helvede end de!« 

Det er klart, at den sag måtte løses; men det var lettere sagt end gjort, 
for i kirken var der ikke uden videre plads til alle de unge. I forvejen var 
hver eneste bænk reserveret. Hver landsby i sognet havde i kirken sin 
særlige afdeling, og inden for denne havde hver gård og hvert hus sin 
egen bænk. Man så nødigt, at pladserne blev benyttet af andre end de 
retmæssige indehavere. 

Endnu på Jacob Madsens tid havde mange kirker døbefonten stående 
på dens oprindelige plads i kirkens vestende, sædvanligvis omgivet af en 
åben plads, der kunne være indhegnet med »traller«, d.v.s. et gitter. Ved 
at flytte døbefonten op i koret eller ind i et sidekapel kunne der skaffes 
nye siddepladser, og hvor dette allerede er sket, omtaler Jacob Madsen 
det som noget fortjenstfuldt. Dette gælder omtrent halvdelen af stiftets 
kirker. Hvor flytningen endnu ikke er sket, opfordrer biskoppen til, at det 
sker snarest. 
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Man slipper altså hensynet til fontens symbolske betydning som ind
gang til menigheden til fordel for det praktiske hensyn: vi må have plads 
til ungdommen. I visitatsbogen nævnes gang på gang, at man har bygget 
eller er i gang med at bygge et pulpitur for ungdommen i kirkens 
vestende,- netop der hvor fonten havde stået. 

Døbefonten flyttes 

Det ser jo fornuftigt ud, at man skaffer plads til ungdommen ved at flytte 
den ofte omfangsrige døbefont. Men derved kunne der dukke nye pro
blemer op. I koret var der ikke altid den fornødne plads. Nogle steder var 
koret ganske lille, og hvor dette ikke var tilfældet, kunne pladsen allerede 
være udnyttet til bænkerækker, der i øvrigt ofte var reserveret til præsten 
og degnen med deres familie. 

Fra en vistnok adelig dame i Revninge (137) modtog biskoppen en 
klage over, at døbefonten var kommet generende tæt på hendes kirkestoL 
Jacob Madsen opmålte personligt afstanden og godkendte den. Det er 
dog muligt, at den gode dame har mere ret, end biskoppen har øje for. 
Der er i de år nogen diskussion om, hvor mange faddere der bør møde i 
kirken ved dåben. I et bestemt tilfælde noteres, at hele 12 karle møder op, 
-og de fylder jo godt omkring døbefonten! De kan næsten ikke undgå at 
spærre udsynet fra damens kirkebænk. I Svendborg (194) »var 16 par 
kvindfolk uden karle faddere.« Skulle døbefonten flyttes, behøvede det for 
øvrigt ikke nødvendigvis at være til koret. De fleste fynske kirker havde 
også andre muligheder. Mange steder fandtes der tværskibe eller sideka
peller, hvor der i den katolske tid havde stået altre. 

I enkelte kirker kunne nogen plads vel opnås ved almindelig op
rydning. I Skamby kirke (124) noteres, at præstens korn ligger i søndre 
kapel, og til det kunne der vel findes plads andetsteds. Et andet sted er 
tårnrummets ene side opfyldt afhalm og brædder, og et tredje sted er der 
blevet plads til præstens øl. Dette beder biskoppen dog om at få fjernet. 

Med reformationen skete der store forandringer i teologi og kirke
skikke; men også m.h.t. kirkeinventaret satte fornyelsen sig store synlige 
spor. Som nævnt flyttedes fonten, der var det ene hovedpunkt i kirkerum
met. Det andet var hovedalteret i øst. Det blev stående; men dets alter
tavle passede ikke altid til de nye tider. Så måtte den udskiftes. Men når 
Jacob Madsen så ofte med sit djærve udtryk »skarns altertavle« forlanger 
den fornyet, kan der godt ligge mere praktiske end teologiske overvejelser 
til grund. I regelen synes kravet om udskiftning ganske enkelt at skyldes, 
at den gamle var i dårlig stand. 

Der kunne på en gammel altertavle være helgenfigurer, som ikke var 
passende i den nye, lutherske tid. Så noteres der kort og godt »bort!«. 
Undertiden kalder Jacob Madsen sådanne figurer »jodutter«, - et ord 
med uvis betydning. Man har gættet på, at det betyder »afguder«; men 
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Da Jacob ,\t/adsen 
visilerede i 
Gamtofte 1596, 
havde k i r k en netop 
fået den alle~tav/e, 

som stadig står på 
alteret: "En herlig 
'9' tavle på alteret. 
Ikke skønnere i 
F)nu. {Foto 
Nationalmuseet 
1975). 

måske er det blot et længst forsvundet ord, der engang har haft alminde
lig nedsættende betydning, - et skældsord. 

I mange tilfælde omtaler biskoppen tilsyneladende uden misbilligelse 
en altertavle med Jomfru Marias billede; men i Brylle kirke (40) skal 
tavlen med Marias kroning fjernes og erstattes med en fra et sidealter, 
der skal nedlægges. Ejendommeligt nok er der et helgenbillede, nemlig af 
Set. Jørgen, på den tavle, der hermed skal være kirkens hovedprydelse. 

I visitatsbogens omtaler af altertavlerne møder vi undertiden ud
trykkene »den gamle Gud« og »den unge Gud« som betegnelser for 
Faderen og Sønnen. Efter reformationen afbildede man ikke længere 
»den gamle Gud«, og man fornemmer en vis afstandtagen i følgende 
beskrivelse: »- den unge og den gamle papistiske Gud«. 

I den katolske tid stod der sædvanligvis to sidealtre lige neden for 
korbuen . De blev fjernet efterhånden; men de kan også bruges til andet 
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l Øksendrup 
omtaler Jacob 
M adwz i 1589 en 
ny prædikestol, 
udskåret, men 
endnu ikke opsat. 
Det.fomwdes at 
være den 
nuværende. (Fo to: 
Nationalmuseet 
1989) . 

formål, når blot helgenbillederne er væk. Et absolut krav i den lutherske 
kirke er, at enhver kirke skal have en prædikestol. Det var ikke altid 
tilfældet i den katolske tid, og på Jacob Madsens tid fandtes der endnu 
kirker uden prædikestol. Men det viser sig, at det sydlige sidealter godt 
kan bruges til at bære en prædikestol. 

Tidens foretrukne løsning, der blev brugt f.eks. i Gestelev (263), Dier
næs (265), Skovby (379) og Hårslev (284), synes dog at være opførelse af 
et pulpitur tværs over kordøren med prædikestol på midten. Denne type 
kaldes en lektorieprædikestol. Derfra kunne præstens prædiken høres 
overalt i kirken, og menigheden kunne se præsten. Denne løsning havde 
dog visse mangler. Den spærrede i nogen grad for udsynet mellem kor og 
skib, og fra kirkebænkene i koret så man kun præsten bagfra. Præsten i 
Gudme (166) havde et problem, som han løste på sin egen måde: Kirken 
havde ikke hvælvinger, men fladt loft, og han slog bestandig hovedet mod 
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loftet, når han prædikede. Situationen blev efterhånden så ubehagelig, at 
han selv byggede sig en prædikestol neden under pulpituret. Denne 
private indretning forlangte biskoppen dog fjernet. 

I biskop Engelstofts visitatsbog (udgivet 1970 af Olaf Olsen under 
titlen »l Jacob Madsens fodspor«) nævnes (s. 44), at der i Avnslev kirke 
endnu 1863 findes en lektorieprædikestol,- vel den sidste på Fyn. Der 
findes endnu eksempler i Jylland: Tise ved Brønderslev og Ulfborg ved 
Ringkøbing. 

Der findes i dag i de fynske kirker et stort antal meget smukke prædi
kestole fra årene efter 1600. Mange af dem er afløsere afpulpiturstolene, 
der kun fik en kort levetid. 

Skriftestol i brug 

I vore dage, hvor adgangen til at deltage i altergangen ved gudstjenesten 
er fri, kan man muligvis undre sig over Jacob Madsens notat fra visitat
sen i Ubberud 4. søndag i Advent 1589. Han bebrejder præsten, at denne 
glemte fra prædikestolen at meddele, hvem der skulle holde sig fra 
Herrens bord. 

Dengang var det ikke nogen selvfølge at gå til alters, når man følte 
trang dertil. Ifølge Kirkeordinansen af 1539 skulle man først dokumen
tere overfor præsten, at man var en god kristen i tro og levned. Der er 
ikke adgang for »horkarle, skørlevnere, ågerkarle, slemmere ( = dran
kere), skændegæster (= folk som taler ilde om andre), voldsmænd, og 
allermest Guds ords forhånere og foragtere« m.v. 

Denne liste skulle oplæses fra prædikestolen to gange om året, nemlig 
Palmesøndag og 4.søndag i Advent, hvad den øjensynligt også blev. 
Præsten i Ryslinge (168) huskede det- og fik en anerkendende be
mærkning. 

Meget er ændret siden. Men helt op mod vort århundrede eksisterede 
den skik, at man indtegnede sig hos præsten eller degnen senest fredag, 
hvis man ønskede at gå til alters om søndagen. Altergangen blev indledt 
med skriftemål og absolution. 

Af bevarede indtegningslister fremgår det, at altergæsternes antal har 
været størst netop omkring palmesøndag og i adventstiden. Mellem disse 
terminer kunne der visse steder gå måneder helt uden altergang ved 
gudstjenesterne. 

Af visitatsbogen fremgår det, at mange kirker har bevaret eller fornyet 
deres skriftestol. Denne har således været i brug også efter reformationen. 

Mæglinger og mere alvorlige sager 

Foruden selve visitatshandlingen må Jacob Madsen jævnligt optræde 
som mægler i lokale stridigheder. I Kølstrup ( 142) er der »stor trætte om 
s to les tader«. 
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Han møder også strid mellem præst og kapellan, mellem præst og 
degn, eller mellem præsten og hans hustru. I Søndersø (293) klager 
degnen i 1595 over, at præsten under et besøg hos ham i hans hus i 
Odense har slået ham i hovedet med en tinpotte. Om præsten i Dalby 
( 148) noteres: »Ulærd, hård mod sin hustru; advaret og lovede at forbed
re sig«. I Fåborg (229) er det den anden part, der volder vanskeligheder: 
»Hustruen har regimentet«, og i Gudbjerg (229) noteres: »Hun er meget 
ond imod manden. Selv er han en god og jævn mand«. 

Vanskelighederne kan have sin grund i den almindeligt anerkendte 
pensionsordning, hvorefter den ny præst af embedets indtægter måtte 
forsørge forgængerens enke, eventuelt på livstid. Den sag klaredes ofte 
ved, at de to giftede sig. Det kunne gå godt; men det kunne også gå 
mindre godt. Den nygifte enke var jo huskendt og sognekendt og kunne 
let blive den mest dominerende, så bispen måtte give hende en repri
mande. 

En tilsvarende ordning synes også at have været gældende for degne
embederne. F.eks. noteres i Rolsted (53): »Degnen gav mig sin forpligt: 
han skal ægte enken«. Både præst og degn var udgået fra samme grund
skole: købstadens latinskole, hvis pædagogik er skildret i en plattysk 
»revyvise« af Hans Willumsen Laurenberg (professor i matematik og 
latinsk poesi i København). Visen, der er oversat 1636, handler om tidens 
pædagogik, og om hvad den fører til: 

»Ved ferlen indbankes lærdommen bagfra, indtil den omsider når op i 
dumrianens hjerne; tilsidst bliver lønnen for hans flid en prædikestol med 
alter og tiende, men vel at mærke: som medgift enten tjenestepigen fra 
patronens herregård eller en gammel tandløs og giftesyg pulverheks af en 
præsteenke, med hvem han så siden henslæber livet i kiv og strid.« 

Det her citerede satiriske vers er dog ikke fra Jacob Madsens visitats
bog. 

I Fåborg (236) mægler biskoppen 1604 i en strid mellem sognepræsten 
og hans kapellan, der synes at have fået for lidt i løn. Mæglingen sker i 
nærværelse af provsten og herredets præster, og begge må i visitatsbogen 
skrive under på, at de nu er forligte. 

Nogle år tidligere omtales der en underlig sag, også i Fåborg (232). Per 
Degn fra Hillerslev anklages for »spøgeri« ved præsternes og degnenes 
sammenkomster. Desværre får vi ikke at vide, hvad dette spøgeri gik ud 
på. Han trues med afsked, hvis han ikke holder op. Da han fortsætter, 
bliver han fradømt sit embede, men slipper dog med livet i behold. Andre 
gik det værre. 

Om en anden degn, som fungerede i Skårup, nævnes i forbifarten 
(198), at hans moder er blevet brændt med urette »som man mener«. 
Hun er vel blevet offer for en af de hekseprocesser, som ikke var ualmin
delige på den tid. Jacob Madsen har selv i 1577, mens han endnu var i 
Ribe, været medvirkende ved forhøret over en heks. 

I en indviklet og noget uklart fortalt historie fra Ore sogn (275) 
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berettes, at præsten blev indberettet til biskoppen for at have øvet trold
dom. Han skulle have døbt tre voksdukker. Biskoppen satte ham fra 
embedet, mens sagen blev undersøgt. Præsten hævdede, at anmeldelsen 
var falsk,- en hævnakt fra en mand, som han havde beskyldt for at være 
svag i sin børnelærdom. 

Visitatsbogen gengiver et forlig i sagen. Det er mærkeligt derved, at 
anmelderen stiller sig tilfreds med, at præsten forlader sit sogn. An
klagens hovedpunkt, som var trolddom, omtales slet ikke. 

Denne sag fik en dramatisk udløber. I sognet skulle to »misdædere« 
brændes på bålet. Præsten, som havde pligt til at være hos dem, var afsat, 
og en nabopræst, der kom tilstede, blev jaget bort. Det var tilsyneladende 
samme dag, som det omtalte forlig blev underskrevet i Bogense. 

Skål! 

I Fåborg (231) prøver Jacob Madsen at få afskaffet en gammel skik, 
nemlig »den brændevins drik, der drikkes når brudefolk vies ved fropræ
diken og kvinder ledes i kirken«. De nærmere omstændigheder oplyses 
desværre ikke. Sagen omtales første gang i 1591. Året efter gentages 
henstillingen, og borgmesteren lover at overveje problemet, hvis bi
skoppen sender en ansøgning. Det gør han så. I Nyborg (74) møder han 
den samme uskik og søger borgmesteren om, at »den brændevin skænk, 
der bruges, når brudefolk vies til froprædiken, og når barselkvinder går i 
kirken, må afskaffes«. 

Det var ikke ualmindeligt, at brudevielse fandt sted i forbindelse med 
en gudstjeneste. Et par steder omtaler Jacob Madsen, at et brudepar blev 
viet ved visitatsgudstjenesten. 

Barselkvinders kirkegang var en ældgammel skik, overtaget fra den 
katolske tid. Den har visse steder været i brug helt op i vort århundrede. 
Oprindelsen er den gammeltestamentlige forestilling, at en fødsel gjorde 
kvinden uren. Tiden fra fødslen og indtil hun igen blev i stand til at 
besøge sin sognekirke, var en farlig tid, hvor hun ikke var beskyttet mod 
djævelen. Når denne farefulde tid var vel overstået, kunne præsten mod
tage hende i våbenhuset, bede en takkebøn med hende og derefter føre 
hende ind i kirken. Kvinden, der blev modtaget, kaldtes »kirkegangs
kone«. Udtrykket brugtes undertiden også om selve ceremonien. 

Troels Lund har i »Dagligt Liv i Norden« (bd. 4, s. 384 ff.) en 
detaljeret skildring af de skikke, der var knyttet til barselskvindens kirke
gang. Familie og venner samledes i huset for at følge hende til kirken, og 
de blev gæstfrit beværtet, inden de gik hjemmefra. At dette tog overhånd, 
kan vi se af de mange forbud, der blev udstedt mod al for rigelig 
beværtning- og navnlig beskænkning. Der kendes et eksempel på, at det 
ligefrem blev indskærpet følget, at de havde at møde ædru i kirken! 
Ganske det samme var tilfældet ved bryllup. 

Set gennem vor tids briller virker det sært, at det var borgmesteren, der 
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blev anmodet om at tage affære. Forklaringen er utvivlsomt den ganske 
enkle, at det var ham, der håndhævede den tids politivedtægt. Det var 
ham, der havde ansvaret for, at folk færdedes på en sømmelig måde i 
byens gader. Og et direkte forbud fra ham kunne således udvirke, at 
kirken slap af med et ubehageligt problem: berusede kirkegængere. I 
øvrigt var Jacob Madsen ikke uden erfaring på det område. Han havde 
selv i sin tid ( 4) været med til at udarbejde en tilsvarende bestemmelse i 
politivedtægten for Ribe. 

Bod 

Ved visitatsen mødte Jacob Madsen præsterne enkeltvis. Ved præstekon
venterne var et større antal samlet, sædvanligvis alle fra det pågældende 
herred. I Fåborg var der konvent 4/4 1599 med følgende dagsorden: 

l) Om præstegerningen. 
2) Påmindelser om teologisk studium. 
3) Om ensartede kirkeskikke. 
4) De må ikke befatte sig med borgerlige hverv. 
5) De skal vogte sig for lange prædikener og følge ordinansens ordlyd. 
6) Efter endt prædiken skal de forklare katekismen efter Luthers an

VIsmng. 
7) De skal opfordre menigheden til, at de på festdage sender deres børn 

til degnene til undervisning i katekismens lærdom. 
8) De fastboende degne i landsognene skal betale fast afgift til køb

stadens latinskole. 
9) Der skal være broderkærlighed mellem præsterne. 

lO) De skal opfordre deres menigheder til flittig bod affølgende grunde:. 
a) fordi vi nærmer os verdens ende; 
b) det store tryk i alle forhold; 
c) de høje priser på levnedsmidler; 
d) det knappe fiskeri; 
e) det ringe udbytte af skovene; 
f) krigsrygter o.s.v. 

De sidste punkter viser med al ønskelig tydelighed, at tidsånden ikke just 
var præget af lyssyn. Ulykkerne var endda nærmere, end man troede. 

Få år senere hærgedes Fyn af pest, der navnlig ramte købstæderne. I 
Nyborg (80) berettes, at sognepræsten, hans hustru og børn (undtagen l) 
døde af pest 1603. Året forud havde pesten bortrevet næsten alle skole
børn, nemlig 50, og herudover havde der i byen været henved 400 
dødsfald. I alle købstæderne var billedet det samme. Landsognene er 
formentlig ikke blevet skånet, selv om der kun sjældent nævnes tal. I 
Køng (332) var der 1603 »stor død«. 
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I denne farefulde tid 

Ved konventet i Fåborg 1599 henstiller Jacob Madsen til præsterne at 
»tilskynde deres tilhørere til flittig bod, fordi vi nærmer os verdens ende.« 
Opfordringen er sikkert blevet gentaget ved andre herredskonventer, og 
det må antages, at præsterne har fulgt opfordringen. 

Overalt i Europa trivedes tankerne om, at man levede i de sidste tider. 
I reformationsårene var de dunkle syner i Johannes' Åbenbaring blevet 
studeret flittigt, og man fik, alt efter hvilken lejr man tilhørte, behændigt 
dyrets gådefulde tal 666 i kap . 13 til at ligne en dommedagsprofeti mod 
enten Luther eller paven i Rom. En fransk læge, Nostradamus (1503-66), 
gav sig også af med at profetere om forestående katastrofer, dog ikke om 
verdens nær forestående undergang. Hans skrifter blev meget populære, 
og de studeres flittigt i visse kredse helt op i vor egen tid. 

Pesten og truende krigsrygter i årene lige efter 1600 har givet næring til 
forestillingen om, at verdens ende var nær. Der synes at have hersket en 
udbredt pessimisme. Jacob Madsen uddyber ikke, hvad han har i tan
kerne , når han i et konventsnotat fra Bogense 1602 (278) bruger ud
trykket: »-i denne farefulde tid.« Men det synes at dække tidens almin
delige modløshed. 

Mange mennesker huskede endnu Syvårskrigen (1563-70), og i årene 
omkring 1600 begyndte den næste krig at true. Det nye århundrede 
varslede ondt, og i Kaimarkrigen (1611-13) kulminerede denne utryg
hed. 

Visitatsbogen er i sig selv et vidnesbyrd om, at tiderne havde ændret 
sig. Indtil foråret 1601 havde Jacob Madsen været på flittig fart rundt i 
Fyns stift. Undertiden var han hjemmefra flere uger i træk, og ofte med 
mange visitatser hver dag. Men der sker en iøjnefaldende ændring i 1601. 
De sammenhængende rejser ebber ud, og herefter afholdes der kun få 
visitatser, -sjældent mere end en enkelt dag ad gangen. 

Årsagen kan naturligvis være den, at Jacob Madsen har følt, at han 
ikke havde så mange kræfter som tidligere. Han var jo nu 62 år, hvilket 
efter den tids forhold har været en høj alder. Men forklaringen kan være 
en anden: Netop på den tid havde pesten nået sit højdepunkt, og Jacob 
Madsen kan have fund et det risikabelt at rejse mere end højst nødven
digt. 

Han oplyser et sted (308), at i året 1600 hindrede stor sygdom ham i at 
visitere på Lolland. Ganske vist fortæller dette (meget korte) notat ikke, 
om årsagen har været egen eller andres sygdom. M en vi kan udmærket 
forestille os, at i pestårene kan biskoppen og menighederne have været 
enige om at udskyde planlagte visitatser, indtil »denne farefulde tid« 
forhåbentlig fik en ende. 

Et ejendommeligt notat i visitatsbogen får muligvis perspektiv på 
denne baggrund. I Svendborg (187) noterer Jacob Madsen 1588, at 
»rendestenene løber med rindende vand; kommer af et bjerg.« Bemærk-
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ningen er uden sammenhæng med teksten før og efter; men man for
nemmer, at der er tale om andet og mere end blot en registrering af et 
usædvanligt geografisk fænomen. 

Som læge havde Nostradamus fremsat den teori, at smittebærerne ved 
pestepidemierne var rotterne, der levede af det affald, der flød i byernes 
gader. Hvis man skyllede affaldet bort med vand og i øvrigt iagttog 
personlig hygiejne, kunne man muligvis undgå pesten. Foranstaltningen 
var sikkert rigtig, om end næppe tilstrækkelig. I Svendborg ( 197) var der 
»allevegne skrøbelighed i byen« 1602 og 1603. 

Var Svendborg en foregangsby - takket være Nostradamus' teorier? 
Eller findes der en anden og mere prosaisk forklaring på denne iagtta
gelse? 

Det rindende vand i Svendborgs gader var tydeligvis noget usædvan
ligt, i hvert fald for Fyns vedkommende. Ellers havde der ikke været 
grund til at omtale fænomenet. Men Ribe, hvor Jacob Madsen havde 
tilbragt 22 år af sit liv, var »gennemstrømmet af åløb«, og der havde man 
bekvemt udnyttet disse vandstrømme til kloakeringsformål (se »Skalk«, 
6/1989, s. 7). Har Jacob Madsen ganske enkelt noteret sig, at noget i 
Svendborg mindede ham om Ribe? 

Den 27. juli 1589 kl. 7 om morgenen 
visilerede Jacob A1adsen Næsbyhoved 
Broby kirke (Foto: Hans Jensen). Om 
præslen Pede~ Hansen hedder det: "synger 
godt og prædiker, hvad der står i bogen. 
Stønner lidet ved". Traditionen tro legnede 
biskoppen kirken, som han visiterede. 
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Ved visitatsen roser Jacob Madsen Næsbyhoved Broby kirkes altertavle: 11skøn forgyldt tavle. Kristi 
korsfæstelse med røverne hos. De tolv apostle på fløjene«. Tavlen findes fortsat i kirken. (Foto: 
Nationalmuseet 1952). 

I statens tjeneste 

Man fornemmer, at der i årene omkring 1600 har ligget en trykket 
stemning over landet: man frygtede krig, og under Chr. IV brød det da 
også løs. Staten prøvede at forberede sig bl.a. ved at skaffe sig klarhed 
over beholdningerne af visse nødvendige materialer: malm til kanoner, 
bly til ammunition og træ til skibsbygning. 

Alt dette kunne måske forklare visse ejendommeligheder i Jacob Mad
sens visitatsbog. 

Vi finder det i sin orden, at der oplyses om præster, degne, kirkein
ventar, præstekonventer, præstegårde, latinskoler o.s.v. Det kan også 
synes rimeligt at notere, om kirken er helt eller delvis tækket med bly, 
eller hvor mange klokker der er i tårnet. Men et sted antyder Jacob 
Madsen, at også andre end de kirkelige tilsynsmyndigheder er inter
esserede i disse oplysninger. Af klokkemalm kan støbes kanoner; i 1528 
blev 1730 kirkeklokker beslaglagt (IO), heraf263 fra Fyns stift. Kirkebly 
kan smeltes til kugler; fra Agernæs kirke ( 115), der snart skulle nedrives, 
gjorde staten krav på blytaget. Det er praktisk at vide, hvor reserverne 
findes. 

I 160 l blev der igen konfiskeret kirkeklokker; men herom har Jacob 
Madsen kun det ene notat, at man i Revninge (138) kunne ånde lettet op: 
»De miste ingen Clock.« 
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Det har tydeligvis også interesse at få oplyst, hvilke energikilder landet 
råder over. Søer og åer registreres; der tælles vandmøller og vindmøller 
med angivelse af antallet afkværne. For hvert sogn noteres, om der findes 
skov; på mange kirkegårde tælles de store træer. Alle disse oplysninger, 
som næppe har haft den store kirkelige betydning, har været af største 
interesse for staten. 

Kirken var en statskirke, og biskoppen derfor statstjenestemand. Set 
fra statens side har det været en særdeles praktisk foranstaltning at lægge 
en særlig opgave hen til en forstandig tjenestemand, der alligevel skulle i 
gang med at besøge hvert eneste sogn i »vort land Fyn«. Med sine 
forventede kontakter til beboere af alle samfundslag samt gennem sine 
underordnede embedsmænd måtte han kunne fremskaffe al ønskelig 
lokal viden. 

Allerede inde11 sin første fynske rundrejse 1588-90 fremskaffer Jacob 
Madsen grundige geografiske notater om alle sogne. På de senere rejser 
helliger han sig den rent kirkelige (og skolemæssige) side af sagen, der for 
ham var det væsentlige. 

Ideen med at lade gejstligheden indsamle nyttige oplysninger til det 
offentlige blev i øvrigt genoptaget ved Cancelliets skrivelse af 6. april 
1743, hvori præsterne blev anmodet om at besvare geografiske spørgs
mål. 

Hvad gjorde Søren? 

Det forekommer ret usandsynligt, at Jacob Madsen skulle have formået 
at fremskaffe og nedskrive alle disse oplysninger helt ved egen hjælp. Han 
præsterede af og til at holde visitats i op til seks kirker på samme dag, 
f.eks. 3. juli 1589, hvor han besøgte Råstrup kirke kl. 6, Jordløse kl. 8, 
Sandholts Lyndelse kl. 10, Vester Hæsinge kl. 14, Øster Hæsinge kl. 16 
og Brahetrolleborg kl. 19. Det var midt i den periode, hvor han foruden 
de rent kirkelige notater også samler alle de geografiske oplysninger. Men 
intet tyder på, at han har haft nogen assistent med på turen. Af og til har 
som nævnt sønnen Oluf fra sit 12. år gjort ham selskab; enkelte gange 
også bispinden, som hed Karine. 

Kun en gang antydes, at der kan have været en medhjælper, nemlig 
ved omtalen af Set. Nicolai kirke i Svendborg, hvor der noteres ( 196): 
»Min håndskriver, Søren, kom hid til mig fra Jylland«. Dette notat 
stammer fra 2. april 1599, hvor indsamlingen af geografiske oplysninger 
forlængst var afsluttet; men i dagene forud, hvor Søren altså ikke kan 
have været tilstede, var der dog gennemført en halv snes visitatser med 
diverse notater i visitatsbogen. Dette lod sig åbenbart gøre uden Sørens 
hjælp. Kun gennem dette ene notat kender vi Sørens eksistens. Hvad han 
i øvrigt foretog sig, når han ikke var på familiebesøg i Jylland, kan vi 
måske gætte- takket være provsten i Espe. 

Der findes en rimelig forklaring på, at visitatsbogen rummer alle disse 
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ikke-kirkelige oplysninger: Inden VlSltatsrejserne begyndte, har Jacob 
Madsen til alle stiftets provster udsendt en anmodning om at indsamle 
notater om alle disse forhold og indsende dem til bispekontoret. Dette 
fremgår af en skrivelse fra provsten i Espe, dateret november 1588. I 
denne skrivelse, der formentlig har haft paralleller i alle provstier, hedder 
det (228): »Sender jeg Eder efter Eders begæring klart register på så 
mange herregårde, øer, birke, mange kirker, der er patronatsret til, ferske 
søer og åer, med vandmøller og vejrmøller udi Salling herred. Laurits 
J es persen, fra Espe.« 

Men en provst kan vel kun tænkes at fremskaffe disse oplysninger ved 
at anmode hver enkelt sognepræst om at finde ud af tingene i sit eget 
sogn, med andre ord: det tog sin tid, inden hele materialet var samlet i 
Odense, og dette betød udsættelse af visitatsernes begyndelse foruden 
megen ærgrelse for biskoppen, der næppe havde forestillet sig, at han 
skulle begynde sin bispegerning med at tælle møller, kværne og træer på 
kirkegårdene. Dette er måske de »forskellige og besværlige forretninger«, 
der var årsag til, at nogle af de første visitatser måtte udsættes ( 19). 

Registreringen af de geografiske oplysninger har således næppe lagt 
beslag på den knapt tilmålte tid ved de enkelte visitatser. De er vel
sagtens af håndskriveren Søren- indført i visitats bogen, efterhånden som 
de indløb. 

I øvrigt regner Kirkeordinansen af 1539 det for en selvfølge, at bi
skoppen har en skriver: 

»Biskoppen skal foruden hustru og børn have to tjenestepiger til sin 
husholdning. Han kan heller ikke undvære disse tjenere: Han skal jo have 
en skriver, en karl til at sende sit ærinde, en køresvend, som kan røgte fire 
heste, og en dreng, som han stedse kan have hos sig. Her vil det også være 
ønskeligt, om samme dreng holdes til bogen, og at disse tjenere lærer 
noget godt i Den hellige Skrift, at der siden kan blive gode sognepræster 
eller skolemestre deraf.« 

Om sine egne 1jenestefolk giver Jacob Madsen kun den enlige op
lysning om skriveren Søren. Men han nævner, at præsten i Avnslev (70) 
har været skriver hos hans forgænger. 

Når Søren kun omtales ganske kort, og kun et sted (196), kunne det 
tyde på, at han ikke har deltaget personligt i selve visitatsrejserne. Men 
han har formentlig været med til at forberede dem. Hvis man undersøger 
originalmanuskriptet til visitatsbogen, som findes i Landsarkivet i 
Odense, skulle det være muligt at afgøre, om håndskriften overalt er den 
samme. Er der flere håndskrifter, er en af dem formentlig Sørens. 

C alenter 

Foruden de egentlige vlSltatser deltog biskoppen også jævnligt i præ
sternes konventer med faglige drøftelser. Undertiden slog han to fluer 
med et smæk og gav provsten besked om at sammenkalde herredets 
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præster, når en af kirkerne skulle visiteres. Han har også været med til de 
såkaldte calenter, der var en arv fra den katolske tid. Her synes præsterne 
at have lagt særlig vægt på bordets glæder. For Vends herreds ved
kommende blev omkostningerne udred t af indtægterne fra nogle gårde i 
Asperup sogn (372) ved et gavebrev 1446 fra Otto Skinkel til Ivernæs 
(det senere Wedelsborg). I den katolske tid har vel kun præsterne og 
særligt indbudte deltaget. Efter reformationen har også præstekonerne 
været med. Ved et calente i Nørre Åby 5/8 1601 (355) blev der serveret 15 
retter mad, hvilket biskoppen ikke syntes om: »Jeg skændte på præsterne 
og deres hustruer. De lovede, at det ikke skulle ske oftere. Alt vel!« 

Jacob Madsens ønske om større soberhed blev åbenbart kendt rundt 
om, for ved et konvent i Hundstrup (117) året efter noteres, at præsterne 
tog hjem uden frokost. 

Christian IV forbød calenterne ved forordning af 10/6 1618, fordi de 
havde udartet til sviregilder. N avnet er i vore dage genoplivet i Sydsles
vig, hvor den årlige sammenkomst for de danske præster kaldes calente. 

Bisp og borgmester 

Ved visitatserne i købstæderne måtte Jacob Madsen ofte forhandle med 
en eller flere af byens borgmestre. Det foregik i regelen under høflige 
former; men der kunne dog enkelte gange være vanskeligheder. Således 
med borgmester Willum Bang i Assens, som (301) beskyldes for, at byens 
to gode og lærde degne ikke kan få deres løn »i tilhyrlige tiide« af 
borgmesteren. Sognepræsten klagede i 1589 til biskoppen over samme 
borgmester og beskyldte ham »for foragt for religionen (kort sagt et svin 
af Epikurs hjord)«. Han mødte op i Odense hos biskoppen og lovede at 
forbedre sig. 

Han har tilsyneladende (for en tid) holdt sit løfte: » 1589, d. 14. oktober 
visiterede jeg Assens kirke og skole .... De sammenkaldte borgmestre og 
rådmænd gav ordets tjenere og skolens rektor det bedste skudsmål. 
Borgmesteren har forbedret sig .... Overnattede der; begge borgmestrene, 
3 af rådmændene og skolemesteren var med til middagen« (302). 

Willum Bangs forbedring holdt ikke så længe. Biskoppen noterer: 
»1595, 28. maj ... . Jeg visiterede skolen kl. l til 4. Skolen var meget 
forbedret; de små kunne deres gloser med stor lyst; men i rektors klasse 
gjorde de fejl i grammatikken. Bang var fuld. De andre rådmænd var ikke 
hjemme .... Willum Bang havde drukket hele natten; var ikke i kirke.« 

Jacob Madsen var i Assens næsten hvert år gennem hele sin em
bedstid. Det samme gjaldt i øvrigt de andre købstæder på Fyn. I Assens 
har der været rigeligt at drøfte, når bisp og borgmester mødtes. Visitatsen 
i 1595 varede tre dage, bl.a. på grund af problemer med nogle lærere. Og 
skolemesteren, der måske var ved at blive træt af kævlet i Assens, 
»forberedte en rejse til sit fædrene land« (305). Det var egnen omkring 
Varde. 

28 

Fynske Årbøger 1991



Bisp og adel 

Visitatsbogen røber en særlig interesse for adelen. Ved ankomsten til et 
sogn noteres ofte »ingen adel«. I modsat fald registreres herregårdenes 
navne og deres beboere. Blandt dem fandtes ofte den mand, der havde 
patronatsretten (retten til at ansætte præsten) og tilsynet med kirken. 

Ofte inviteres Jacob Madsen til at spise på herregården, og det hænder 
ikke sjældent, at han fra gode adelige venner modtager gaver i form af 
madvarer. Efter et besøg på Barløsegård noteres (328): »Fru Ane sendte 
mig 4 spretter (= sild), 2 stykker laks og l kande koldskål«. Det var 
almindeligt, at adelen sendte bud efter biskoppen til at forrette vielser 
eller begravelser. Det anføres jævnligt, om nogen af de adelige deltager i 
gudstjenesten, - eller om de savnes. 

I Søby sogn (60) noteres f.eks. om herskabet på Søgård: »Jomfru Ane 
Urne i kirken. Otte hjemme, men var ikke i kirke. Indbudt på gården; 
mad der middag, aften. Alt vel!« 

Mange kirker ejedes af den nærmeste herregård. Når herskabet har 
udvist smuk ansvarsfølelse for de kirker, som var i deres varetægt, be
mærker biskoppen det med anerkendelse. Stenstrup kirke (208) var 
meget forfalden ved visitatsen i 1589. Måske har han ladet et par ord 
falde herom, for allerede året efter ofrede herskabet på Løjtved en hoved
restaurering med nyt tårn, altertavle og prædikestol. Jacob Madsen (der 
tilsyneladende ikke har andre ærinder på de kanter) kører derned for at 
beundre resultatet, og i visitatsbogen glemmer han ikke at anføre nav
nene på de ædle givere. 

Den, der opkrævede kirketienden, var naturligvis forpligtet til at ved
ligeholde kirken; men det kunne også ske, at præsten selv måtte træde til. 
I O ure ( 171) har hr. Niels (Mogensen) selv bekostet meget af malingen 
og ladet prædikestolen »farnisze« ( = fernisere). 

Undertiden måtte Jacob Madsen tale herskabet til rette, som f.eks. i 
Nørre Nærå (118), hvor menigheden havde klaget over, at der nu kun var 
ståpladser tilbage til dem nede i tårnrummet, efter at herskabsstolene var 
blevet udvidet med siddepladser til alle herregårdens tjenestefolk. 

Kirketegning 

Af hver kirke, som biskoppen besøger, findes der en tegning i visitats
bogen. Den er nyttig, når han forbereder næste visitats. Tegningerne er 
hastværksarbejde, tilsyneladende primitive, men er ofte ganske nøjagtige. 
Det er tegnerens drøm at vise bygningen fra alle fire verdenshjørner på en 
gang. Drømmen går aldrig i opfyldelse, -men alligevel! 

Først skal der tegnes et omrids af bygningen. Dette lader sig som oftest 
bedst gøre fra nordsiden, hvor der sædvanligvis er færrest tilbygninger. 
Dette omrids bruges derefter som ramme, der fyldes ud med alle eksi
sterende tilbygninger, uanset om disse ligger på nord- eller sydsiden. 
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Jacob Jladsen visilerede Ronninge og Ro/sted Kirker henholdsvis 26. og 27. marts 1590. Ovenstående er 
Ro/sted kirke gengivet Fa et postkort, mens Rømzinge kirke i en nyere gengivelse ses som illustration på 
omslaget. 

Vå benhuse, tværskibe , sidekapeller, sakristier, - alt kommer med. Ho
vedsagen er ikke at vise kirken , som den ser ud i virkeligheden, men at 
samle alle dens detaljer i en eneste tegning, der skal fylde mindst muligt. 
Formålet er ikke at skabe et kunstværk, men at fremstille et tegnet notat, 
der kan gøre det hele let a t huske. 

Man har ofte talt om J acob Madsens »spejlvendte kirketegninger«. 
Ved første øjekast ser de virkelig spejlvendte ud, fordi omridset ses fra 
den ene side, tilbygningerne fra den anden. Der er sågar fremsat den 
spidsfindige teori (393) , at biskoppen skulle have stået med et spejl i 
hå nden og tegnet, hvad han så i det. Der savnes dog et rimeligt bud på, 
hvad en så ejendommelig fremgangsmåde skulle være godt for. 

Forestiller vi os, at tegningerne er blevet til som her beskrevet, viser det 
sig, a t de er forbløffend e nøjagtige. Hvor de tegnede detaljer eksisterer 
endnu, kan dette let eft erkontrolleres . Og- betragtet m ed den fantasi , 
hvormed de er blevet til - giver de os et levende o&; nøjagtigt indtryk af 
længst forsvundne enkeltheder Uvf. artikel i Fynske Ar bøger 1990: Biskop 
Jacob Madsens »spejlvendte« tegninger, si. 33-37). 

Måske er disse tegninger ikke biskoppens personlige værk. I alle til
fælde er det vanskeligt a t forestille sig, hvorledes han foruden alt det 
øvrige skulle have nået a t tegne helt op til seks kirker på en dag. Kan 
tegningerne i lighed med oplysningerne om møller og åer være frem
skaffet i forvejen? Har hå ndskriveren Søren i forvejen været på en rekog
nosceringsrejse for at tegne kirkerne til orientering for biskoppen? 
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Jacob Madsens gengivelse af Rønninge kirke (t.v.) og Ro/sted kirke (t.h .}. - Rønninge kirke har 
lii~J'gninger både på nord- og sydsiden, men Jacob Nfadsens tegning samler det hele i el enkelt overblik. 
Ro/sted kirke e>· tegne/, setfra nord, men alle kirkebygningens dele er kommet med - også våbenhuset, som 
ligget på sydsiden. 

Mod aften 

Jacob Madsen blev sikkert vel modtaget overalt, enkelte steder endog 
med gaver. Præsten i Ørsted (331) synes at have været usædvanligt 
gavmild. I 1589 noteres: ))Han forærede mig Titus Livius historie i folio; 
j eg havde hverken bedt derom eller ønsket den«. Og år 1600: ))Han 
forærede mig Senecas værker uindbundne«. 

Efter en travl dag med mange visitatser har Jacob Madsen glædet sig 
til en fredelig aften i en præstegård, hvor den lamme hest kunne hvile sig i 
stalden. Undervejs dertil har han kunnet glæde sig over skønheden i den 
fynske natur, og en smuk solnedgang fanger hans opmærksomhed. Den 
får også et notat i visitatsbogen, som f.eks. undervejs til Gudbjerg præ
stegård (182) aftenen før Palmesøndag 1599: »Solen gik til røste blodig 
rød; månen fuld blodig rød gik op«. 

Hos præsten i Herrested (91) overnattede Jacob Madsen flere gange. 
Her synes han at have befundet sig godt sammen med husets børn, der 
»læste for mig om aftenen og sang meget fromt«. 

Tiltrængt hvile. Dagens række af visitatser var begyndt kl. 7 morgen. 

Dagbogsnotater 

I visitatsbogen har hvert sogn på Fyn sit særlige afsnit, hvor Jacob 
Madsen har gjort notater, hver gang han har holdt visitats eller har 
besøgt sognet i andre anledninger. Men kun ved en minutiøs sammen
ligning får man et indtryk af, at den enkelte visitats ofte har været blot en 
lille del af dagens endog særdeles hæsblæsende program. Der har f.eks. 
været afholdt ikke mindre end seks visitatser d. 3. juli 1589! 

I det følgende er samtlige daterede notater i visitatsbogen sammen
stillet kronologisk, hvorved visitatsbogen kommer til at fremtræde som 
dagbog. 
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Dateringerne er undertiden mangelfulde, men kan mange steder re
konstrueres, bl.a. på grundlag af hyppige notater om rejseruten: »kom 
fra« eller »videre til -«. 

Undertiden anfører Jacob Madsen både en dato og navnet på en 
søndag eller helligdag. En almindelig kalender for det aktuelle år røber, 
at der ikke altid er overensstemmelse mellem helligdag og dato. Dette 
kan som før nævnt skyldes, at mange visitatser foretoges på hverdage, 
hvor man lod visitatsgudstjenesten hente tekster og navn fra den fore
gående ordinære gudstjenestedag. Enkelte steder viser sammenhængen, 
at biskoppen må have husket eller skrevet forkert, f.eks. hvor der anføres 
dato og ugedag, der ikke stemmer overens. Hvor visitatsbogens tekst er 
forsøgt korrigeret, vil dette fremgå af noterne. 

Før Struensee's store helligdagsreform i 1770 fejrede man i Danmark 
tredje-helligdagene ved de store højtider samt følgende faste helligdage: 

611 
212 
2513 
2416 
2/7 
2919 
l l l l 
lllll 

Helligtrekongers dag 
K yndelmisse l Mariæ Renselsesdag 
Mariæ Bebudelsesdag 
Set. Hansdag 
Mariæ Besøgelsesdag 
Sct.Michaels dag (Mikkelsdag) 
Allehelgens dag 
Morten Bisp (Mortensdag) 

Hist og her bruges disse helligdage som dateringer i visitatsbogen. En
kelte steder omtales desuden nogle sporadisk optrædende »bededage«. 

Visitatser 1588-1605 
1588 4. apr. (to) (280) Vigerslev visitats 
1588 9. apr (ti) (110) Østrup begravelse 
1588 26. apr (fr) (127) Kerteminde visitats + konvent kl.8 1 

1588 26. apr (fr) (130) Kerteminde skolevisitats 
1588 27 . apr (!ø) (71) Bovense visitats 
1588 28. apr (sø) (72) Avnslev visitats 
1588 29. apr (ma) (73) Nyborg konvent 
1588 l. maj (on) (187) Svendborg konvent + skole 
1588 2. maj (to) (187) Svendborg hosp. inspektion 
1588 2. maj (to) (222) y ester Åby besøg 
1588 2. maj (to) (222) Astrup besøg 
1588 3. maj (fr) (229) Fåborg visitats + konvent2 

1588 4. maj (!ø) (221) Jordløse besøg 
1588 6. maj (ma) (301) Assens visitats 
1588 8. maj (on) (299) Sønderby visitats 
1588 19. maj (sø) (336) Vissenbjerg visitats' 
1588 20. maj (ma) (343) Middelfart visitats + skole 
1588 22. maj (on) (270) Bogense visitats 
1588 22. maj (o n) (271) Bogense visitatsrejse afbrudt 
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1588 5. jun (on) (271) Odense gudstieneste• 
1588 IO. jun (m a) (19) Lolland-Falster visitatsrejse 
1588 7. jul (sø) (188) Svendborg fra Lolland 
1588 7. jul (sø) (188) Svendborg en opsang 
1588 3. aug (lø) (188) Svendborg på vej til øerne 
1588 17. aug (!ø) (224) Vester Åby visitats kl.6 
1588 17. aug (!ø) (225) Åstrup visitats5 

1588 17. aug (!ø) (231) Fåborg på vej fra Ærø og Als 
1588 18. aug (sø) (236) Horne visitats 
1588 18. aug (sø) (239) Svanninge v is i t a t s kl.l O 
1588 25. aug (sø) (368) Brenderup visitats6 

1588 27. aug (ti) (106) Norup besøg 
1588 27. aug (ti) (114) Agernæs visitats 
1588 27. aug (ti) (271) Bogense kirke + skole' 
1588 28. aug (an) (98) Alles ø visitats + konvent kl.8 
1588 30. aug (fr) (162) Svindinge besøg 
1588 30. aug (fr) (159) Øksendrup konvent 
1588 30. aug (fr) (48) Sønder Nærå visitats + konvent 
1588 28. akt (ma) (26) Odense konvent 
1589 21. jan (ti) (271) Bogense bryllup 
1589 21. jan (ti) (282) O re visitats 
1589 21. jan (ti) (370) Asperup visitats 
1589 21. jan (ti) (370) Asperup overnatning 
1589 24.jan (fr) (144) Marslev besøg 
1589 Il. feb (ti) (301) Odense møde 
1589 16. feb (sø) (256) Hillerslev overnatning 
1589 17. feb (ma) (256) Hillerslev besøg 
1589 12. mar (on) (158) Odense en opsang8 

1589 16. mar (sø) (139) Munkebo visitats kl.8 
1589 16. mar (sø) (131) Kerteminde visitats 
1589 16. mar (sø) (140) Drigstrup visitats kl. l! 
1589 16. mar (sø) (148) Dalby overnatning 
1589 17. mar (ma) (148) Dalby visitats kl. 7 
1589 17. mar (ma) (147) Stubberup visitats 
1589 17. mar (ma) (150) Mesinge visitats kl.l O 
1589 17. mar (ma) (152) Viby visitats kl.l3 
1589 17. mar (m a) (132) Kerteminde skolevisitats 
1589 18. mar (ti) (85) Flødstrup overnatning 
1589 18. mar (ti) (141) Kølstrup visitats 
1589 18. mar (ti) (146) Birkende visitats 
1589 19. mar (on) (85) Eliinge visitats kl.8 
1589 19. mar (on) (74) Skellerup visitats 
1589 19. mar (on) (88) Refsvindinge visitats kl.l5 
1589 19. mar (on) (87) Kullerup overnatning 
1589 20. mar (to) (87) Kullerup visitats kl.6 
1589 20. mar (to) (89) Vindinge visitats kl.8 
1589 20. mar (to) (81) Frørup visitats kl.l3 
1589 20. mar (to) (83) Ørbæk vis i t a t s kl.l5 
1589 21. mar (fr) (91) Herrested vis i t a t s kl. 7 
1589 21. mar (fr) (93) Hellerup visitats 
1589 22. mar (lø) (175) Herringe vis i t a ts kl. 8 
1589 22. mar (!ø) (173) Ringe visitats 
1589 23. mar (sø) (167) Ryslinge visitats 
1589 23. mar (sø) (169) Ellested visitats kl.8 
1589 23. mar (sø) (176) Gislev visitats kl. l! 
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1589 24. mar (ma) (162) Svindinge visitats 
1589 24. mar (ma) (160) Øksendrup visitats kl.8 
1589 24. mar (ma) (160) Langå visitats ki.IO 
1589 24. mar (ma) (178) Hesselager visitats kl.l3 
1589 24. mar (ma) (180) Gudbjerg visitats kl.l6 
1589 25. mar (ti} (165) Gudme visitats kl.6 
1589 25. mar (ti} (166) Brudager visitats kl.8 
1589 25. mar (ti} (171) Vejstrup visitats kl.JO 
1589 25. mar (ti) (170) O ure visitats kl.l5 
1589 25. mar (ti} (198) Skårup overna tning 
1589 26, tnar (m) (198) Skårup visitats kl.6 
1589 26. mar (on} (200) Tved visitats 
1589 26. mar (on} (189) Svendborg besøg 
1589 26. mar (on} (203) Sørup forgæves visitats 
1589 26. mar (on} (204) Kirkeby overnatning 
1589 27. mar (to} (204) Kirkeby visitats 
1589 27. mar (to} (205) Lunde visitats kl.9 
1589 27. mar (to} (206) Kværndrup visitats kl.ll 9 

1589 29. mar (lø) (92) Herrested overnatning 
1589 26. apr (lø} (36) nogle sygedage slut 
1589 27. apr (sø} (37) Brændekilde visitats 
1589 27. apr (sø} (36) Bellinge visitats 10 

1589 IO. maj (lø} (284} Asperup besøg11 

1589 IO. maj (lø} (284) Hårslev besøg kl.l9 
1589 Il. maj (sø} (351) Vejlby visitats kl.l O 
1589 16. maj (fr) (272) Bogense skolevisitats 12 

1589 24. maj (lø} (74) Odense møde 
1589 30. jun (ma) (21 l) Egense visitats kl.6 
1589 30. jun (ma} (203) Sørup visitats 
1589 30. jun (ma) (208) Stenstrup visitats kl.! O 
1589 30. jun (ma) (209) Ollerup visitats kl.l3 
1589 l. jul (ti) (213) Øster Skerninge visitats kl.8 
1589 l. jul (ti) (242) Vester Skerninge visitats kl.IO 
1589 l. jul (ti} (245) Hundstrup visitats kl.l2 
1589 l. jul (ti) (240) Ul bølle visitats kl.l4 
1589 2. jul (on) (231) Fåborg visitats + skole 
1589 2. jul (on) (224) Stensgård møde 
1589 2. jul (on} (240) Stensgård overnatning 
1589 3. jul (to} (244) H ås trup visitats kl.6 
1589 3. jul (to) (243) Jordløse visitats kl.8 
1589 3. jul (to) (246) Sandholts LyndeJse visitats kl.IO 
1589 3. jul (to) (247) Vester Hæsinge visitats kl.l4 
1589 3. jul (to) (249) Øster Hæsinge visitats kl.l6 
1589 3. jul (to) (251) Brahetrolleborg visitats kl.l9 
1589 4. jul (fr) (253) Krarup visitats kl. 7 
1589 4. jul (fr) (254) Espe visitats kl.8 
1589 4. jul (fr) (255) Vantinge visitats 13 

1589 4. jul (fr} (256) Hillerslev visitats k1.13 
1589 4. jul (fr) (258) Sønder Broby visitats kl.l6 
1589 4. jul (fr) (259) Nørre Broby overnatning 
1589 5. jul (l ø) (259) Nørre Broby visitats k1.6 
1589 5. jul (lø} (261) Allested visitats kl.9 
1589 5. jul (lø) (262) Vejle visitats 14 

1589 5. jul (lø} (38) Stenløse visitats kl.l6 
1589 6. jul (sø} (40) Brylle visitats kl.6 
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1589 6. jul (sø) (41) Tommerup visitats kl.9 
1589 6. jul (sø) (39) Fangel visitats+ overnatning kl.l8 
1589 6. jul (sø) (39) Fangel overnatning 
1589 13. jul (sø) (116) Krogsbølle visitats + begravelse 
1589 24. jul (to) (272) Bogense diverse15 

1589 27. jul (sø) (99) Næsbyboved Broby visitats kl. 7 
1589 27. jul (sø) (99) Allesø visitats ki.IO 
1589 9. aug (lø) (333) Skydebjerg besøg 
1589 9. aug (lø) (325) Kerte overnatning 
1589 IO. aug (sø) (327) Barløse visitats + vielse kl.6 
1589 14. sep (sø) . (55) Nørre LyndeJse visitats 
1589 14. sep (sø) (55) Egeskov overnatning 
1589 15. sep (ma) (55) til Als 
1589 5. okt (sø) (369) Brenderup begravelse 
1589 6. okt (ma) (371) Roerslev visitats 
1589 6. okt (ma) (352) Vejlby frokost 
1589 6. okt (ma) (345) Middelfart skolevisitats kl.l6 
1589 7. okt (ti) (345) Middelfart møde 
1589 7. okt (ti) (352) Garnborg visitats kl.l5 
1589 8. okt (on) (358} Ejby visitats k1.8 
1589 8. okt (on} (355) Nørre Åby visitats kLIO 
1589 8. okt (on) (357) Balslev visitats kLI4 
1589 8. okt (on) (354) Udby visitats + overnatning 
1589 9. akt (to) (361) Husby visitats kl.l4 
1589 9. akt (to} (328) Tandem p overnatning 
1589 IO. okt (fr) (328) Tanderup vis i t a t s kl. 8 
1589 IO. akt (fr) (363) Gelsted visitats kl.l O 
1589 IO. akt (fr) (367) Fjelstcd visitats kl. 14 
1589 IO. okt (fr) (368) Harndrup visitats kl. 16 
1589 IO. akt (fr) (367) Fjelsted overnatning 
1589 Il. akt (!ø} (325} Kerte visitats kl.8 
1589 IL akt (!ø} (333} Skydebjerg visitats kLII 
1589 IL okt (lø} (334) Orte visitats kLI3 
1589 Il. akt (lø) (330) Ørsted visitats kLI516 

1589 Il. akt (lø} (330) Ørsted ovcrnatning16 

1589 12. akt (sø} (311) Vedtofte visitats kl.8 
1589 12. okt (sø} (310) Søllested visitats kLIO 
1589 12. okt (sø) (312) Søby visitats kLI4 
1589 12. okt (sø} (312) Søby overnatning 
1589 13. akt (m a) (314) Turup visitats17 

1589 13. akt (m a) (317) Holevad visitats kl. JO 
1589 13. akt (m a) (315} Sandager visitats kLI3 
1589 13. akt (ma) (318) Gamtofte overnatning 
1589 14. akt (ti} (318) Gamtofte visitats kl.8 
1589 14. okt (ti} (309) Kærum visitats kl. 13 
1589 14. akt (ti} (301} Assens kirke + skole 
1589 14. okt (ti) (302) Assens overnatning 
1589 15. akt (an) (320) Dreslette visitats kl.8 
1589 15. akt (an) (321} Flemløse visitats kl. l O 
1589 15. okt (an} (300) Sønderby visitats 
1589 15. akt (an) (323) Hårby visitats kLI5 
1589 16. akt (to} (331) Køn g visitats kl.8 
1589 16. okt (to} (42) Verninge visitats kl. IO 
1589 16. nav (sø} (74) Nyborg visitats 
1589 16. nov (sø) (74) Nyborg overnatning 
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1589 17. nov (ma) (74) Ulfeldtshohn besøg 
1589 22. nov (lø) (365) Gelsted overnatning 
1589 23. nov (sø) (365) Rørup visitats 
1589 23. nov (sø) (356) Indslev visitats 
1589 l. dec (m a) (345) Middelfart møde 
1589 l. dec (ma) (350) Kavslunde visitats 18 

1589 21. dec (sø) (33) Korup visitats 19 

1589 21. dec (sø) (32) Ubberud visitats kl.9 19 

1590 18. jan (sø) (43) Pårup visitats20 

1590 lO. feb (ti) (284) Hårslev visitats 
1590 IO. feb (ti) (281) Veflinge visitats kl.l521 

1590 2. mar (m a) (117) Agernæs vielse 
1590 3. mar (ti) (118) Nørre Højrup visitats kl. 7 
1590 3. mar (ti) (117) Nørre Nærå visitats kl.9 
1590 3. mar (ti) (719) Klinte visitats kl.l2 
1590 3. mar (ti) (120) Grindløse v is i t a t s kl.l5 
1590 3. mar (ti) (286) Guldbjerg overnatning 
1590 4. mar (on) (286) Guldbjerg visitats kl. 7 
1590 4. mar (on) (287) Nørre Sandager visitats kl.9 
1590 4. mar (on) (289) Melby visitats22 

1590 4. mar (on) (288) Ej l by visitats kl.l4 
1590 4. mar (on) (272) Bogense diverse 
1590 4. mar (on) (290) Særslev overnatning 
1590 5. mar (to) (290) Særslev visitats kl.8 
1590 5. mar (to) (292) Søndersø visitats kl.l O 
1590 5. mar (to) (123) Skamby visitats kl.l5 
1590 5. mar (to) (123) Skamby overnatning 
1590 6. mar (fr) (122) Bederslev visitats kl.8 
1590 6. mar (fr) (121) Uggerslev visitats kl.! O 
1590 6. mar (fr) (!Ol) Hjadstrup visitats kl.l3 
1590 6. mar (fr) (106) Norup visitats kl.l5 
1590 7. mar (!ø) (109) Otterup visitats kl. 7 
1590 7. mar (lø) (107) Skeby visitats kl.9 
1590 7. mar (!ø) (107) Odense sygebesøg 
1590 14. mar (lø) (103) Lunde overnatning 
1590 15. mar (sø) (IO) Lunde visitats kl. 7 
1590 15. mar (sø) (100) Østrup visitats kl.! O 
1590 25. mar (on) (143) Agedrup visitats kl. 7 
1590 25. mar (on) (144) Marslev visitats kl.l O 
1590 25. mar (on) (53) Rønninge overnatning 
1590 26. mar (to) (53) Rønninge visitats kl. 7 
1590 26. mar (to) (51) Rolsted visitats" 
1590 26. mar (to) (49) Sønder Nærå visitats kl.l224 

1590 26. mar (to) (49) Sønder Nærå overnatning24 

1590 27. mar (fr) (50) Årslev visitats kl.7 
1590 27. mar (fr) (263) Gestelev visitats kl.9 
1590 27. mar (fr) (264) Heden visitats kl.l3 
1590 27. mar (fr) (59) Nørre Søby visitats kl.l5 
1590 27. mar (fr) (59) Nørre Søby overnatning 
1590 28. mar (lø) (66) Højby visitats kl. 7 
1590 28. mar (!ø) (56) Allerup visitats kl.9 
1590 28. mar (!ø) (58) Davinde visitats kl.l4 
1590 28. mar (l ø) (62) Davinde overnatning 
1590 29. mar (sø) (62) Fraugde visitats kl.8 
1590 27. apr (ma) (288) Nørre Sandager begravelse 
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1590 17. maj (sø} (104) Lumby visitats 
1590 31. maj (sø} (65} Seden visitats 
1590 31. maj (sø} (64) Ås u m visitats 
1590 5. jul (sø} (279} Skovby visitats 
1590 5. jul (sø} (272) Bogense diverse 
1590 25. okt (sø) (369} Brenderup begravelse25 

1590 3. nov (ti} (190) Svendborg fra øerne 
1590 3. nov (ti) (190) Svendborg skolevisitats 
1590 29. dec (ti} (35) Dalum visitats26 

1590 29. dec (ti} (34) Sanderum visitats26 

1591 21. jan (to} (314) Odense møde 
1591 17. feb (on} (256) Hillerslev besøg 
1591 15. mar (ma) (153) Odense møde 
1591 28. mar (sø} (164) Svindinge visitats 
1591 28. mar (sø) (92) Herrested overnatning 
1591 6. apr (ti) (179) Hesselager besøg 
1591 IO. apr (!ø) (160) Øksendrup en afskedigelse27 

1591 IO. apr (!ø} (181) Gudbjerg overnatning 
1591 Il. apr (sø} (181) Gudbjerg visitats 
1591 12. apr (ma) (199) Skårup møde+ overnatning 
1591 13. apr (ti} (192) Svendborg skolevisitats 
1591 14. apr (on} (192} Svendborg begravelse + konvent 
1591 15. apr (to} (192) Svendborg skolevisitats 
1591 15. apr (to) (204) Hvidkilde møde 
1591 16. apr (fr} (231} Fåborg konvent + skole 
1591 18. apr (sø) (302) Assens visitats 
1591 18. apr (sø} (300} Sønderby visitats 
1591 18. apr (sø) (300) Sønderby overnatning 
1591 19. apr (ma} (303} Assens skolevisitats 
1591 19. apr (ma) (314) Turup konvent28 

1591 16. maj (sø} (337} Vissenbjerg visitats 
1591 17. maj (ma) (328) Barløse begravelse 
1591 18. maj (ti} (367) Fjelsted konvent 
1591 18. maj (ti} (367) Rugård overnatning 
1591 19. maj (on) (273) Bogense konvent 
1591 19. maj (on) (272) Odense et dødsleje 
1591 2. jun (on) (82) Frørup besøg 
1591 27. jun (sø} (71) Bovense visitats 
1591 27. jun (sø} (74) Nyborg forhandling 
1591 4. jul (sø} (280) Vigerslev begravelse 
1591 7. jul (on) (289) Odense ordination 
1591 12. jul (ma) (248) Odense møde 
1591 20. aug (fr) (345) Middelfart møde 
1591 15. okt (fr) (168) Saxkøbing begravelse 
1592 16. mar (to} (74} Nyborg prædiken 
1592 17. mar (fr} (74) Nyborg prædiken 
1592 17. apr (ma} (124} Skamby visitats + konvent 
1592 18. apr (ti) (104) Lunde visitats + konvent 
1592 20. apr (to} (151} Mesinge overnatning 
1592 21. apr (fr} (151} Mesinge visitats + konvent 
1592 21. apr (fr} (132) Kerteminde skolevisitats 
1592 21. apr (fr} (138) Rynkeby overnatning 
1592 22. apr (!ø} (138) Rynkeby visitats + konvent 
1592 22 . apr (lø} (86) Eliinge visitats + vielse29 

1592 24. apr (ma) (89) Refsvindinge konvent 

37 

Fynske Årbøger 1991



1592 24-. apr (ma) (92) Herrested overnatning 
1592 25. apr (ti) (92) Herrested visitats kl.8 
1592 25. apr (ti) (52) Rolsted visitats kl.l3 
1592 25. apr (ti) (57) Allerup overnatning 
1592 26. apr (on) (57) Allerup konvent kl. lO 
1592 28. apr (fr) (69) Odense ordination 
1592 7. maj (sø) (192) Svendborg visitats 
1592 8. maj (ma) (193) Svendborg skolevisitats 
1592 9. maj (ti) (212) Egense begravelse 
1592 IO. maj (on) (231) Fåborg visitats 
1592 29. maj (ma) (231) Dalum møde 
1592 4.jul (ti) (38) Stenløse calente + visitats 
1592 23. jul (sø) (74) Nyborg vielse 
1592 l. aug (ti) (132) Kerteminde skolevisitats 
1592 l. aug (ti) (75) Nyborg vielse30 

1592 5. sep (ti) (153} Viby begravelse 
1592 6. sep (on) (132) Kerteminde guds~. + skole 
1592 7. sep (to) (101) Østrup begravelse 
1592 IO. sep (sø) (75) Odense begravelse 
1592 3. dec (sø) (65) Odense møde i Consistoriet 
1592 8. dec (fr) (273) Bogense skolevisitats 
1592 13. dec (on) (57) Odense møde med provsterne 
1592 19. dec (ti} (57) Odense møde 
1593 22. jan (ma) (75) Ullerslev konvent 
1593 30. jan (ti) (367) Fjelsted konvent kl.l2 
1593 7. mar (on) (303) Assens møde 
1593 8. mar (to) (303) Assens skolevisitats 
1593 14. maj (ma) (75) Nyborg skolevisitats kl.6 
1593 19. jun (ti) (101) Østrup konvent 
1593 23. jun (lø) (313) Hagenskov besøg 
1593 24. jun (sø) (322) Flemløse visitats 
1593 24. jun (sø) (300) Sønderby visitats31 

1593 26. jun (ti) (!51) Mesinge calente 
1593 27. jun (on) (132) Kerteminde skolevisitats 
1593 4. jul (on) (27) Odense møde i Consistoriet 
1593 16. jul (ma) (244) Odense møde 
1593 22. jul (sø) {124) Skamby vielse 
1593 23. jul (ma) (273) Bogense skolevisitats 
1593 19. aug {sø) (347) Middelfart visitats 
1593 Il. nov {sø) (90) Vindinge begravelse 
1594 6. feb (on) (257) Hillerslev visitats 
1594 6. feb {on) (252) Brahetrolleborg begravelse32 

1594 15. mar (fr) {294) Ej l by konvent 
1594 24. mar (sø) (281} Vigerslev visitats 
1594 24. mar {sø) (290) Melby visitats + konvent kl.9 
1594 25. mar (ma) (289) Ejlby besøg33 

1594 25. mar (ma) {124-) Skamby visitats + konvent 
1594 26. mar (ti) (124) Skamby konvent 
1594 27. mar (on) (108) Skeby overnatning 
1594 3. apr (on) {75) Nyborg visitats 
1594 3. apr (on) (241) Ul bølle visitats kl.l534 

1594 4. apr {to) (88) Kullemp visitats + konvent 
1594 5. apr (fr) (85) Ørbæk visitats 
1594 5. apr (fr) (82) Frørup visitats 
1594 7. apr {sø} (164) Svindinge visitats 
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1594 B. apr (ma) (161) Langå visitats kl.9 
1594 9. apr (ti) (179) Hesselager visitats ki.B 
1594 IO. apr (on) (171) O ure visitats 
1594 IO. apr (on) (172) Vejstrup visitats 
1594 IO. apr (on) (172) Skårup overnatning 
1594 Il. apr (to) (199) Skårup visitats15 

1594 Il. apr (to) (200) Tved visitats kl.l3 
1594 Il. apr (to) (193) Svendborg skolevisitats kl.l6 
1594 Il. apr (to) (201) Set. Jørgen besøg36 

1594 Il. apr (to) (200) Svendborg overnatning 
1594 12. apr (fr) (193) Svendborg konvent + skole 
1594 12. apr (fr) (193) Hvidkilde overnatning 
1594 13. apr (!ø) (210) Ollerup visitats 
1594 13. apr (lø) (242) Vester Skerninge visitats 
1594 13. apr (lø) (225) Vester Åby besøg37 

1594 14. apr (sø) (226) Åstrup visitats 
1594 14. apr (sø) (226) Nakkebølle overnatning 
1594 15. apr (ma) (232) Fåborg visitats + konvent 
1594 15. apr (ma) (266) Diernæs visitats 
1594 16. apr (ti) (240) Svanninge visitats 
1594 16. apr (ti) (240) Stensgård overnatning 
1594 17. apr (on) (244) Jordløse visitats kl.l O 
1594 IB. apr (to) (324) Hårby visitats kl. 7 
1594 IB. apr (to) (300) Sønderby visitats 
1594 IB. apr (to) (321) Dreslette visitats 
1594 IB. apr (to) (303) Assens skolevisitats kl.l5 
1594 20. apr (lø) (316) Sandager visitats 
1594 20. apr (l ø) (329) Tanderup visitats 
1594 21. apr (sø) (363) Husby visitats 
1594 22. apr (ma) (360) Føns visitats kl.7 
1594 22. apr (ma) (361) Ørslev visitats kl.9 
1594 22. apr (ma) (35B) Balslev visitats 
1594 23. apr (ti) (364) Gelsted visitats + konvent 
1594 23. apr (ti) (369) Brenderup visitats kl.l4 
1594 24. apr (on) (2B5) Hårslev visitats kl. 738 

1594 20. maj (ma) (65) Ås u m indsættelse 
1594 4. jul (to) (347) Middelfart skolevisitats 
1594 B. aug (to) (240) Svanninge begravelse 
1594 25. aug (sø) (41) B ry Ile forgæves visitats 
1594 25. aug (sø) (42) Tommerup visitats 
1594 Il. okt (fr) (226) Nakkebølle vielse 
1595 2. feb (sø) (99) Alles ø visitats 
1595 2. feb (sø) (100) Næsbyboved Broby visitats 
1595 27. mar (to) (JOB) Skeby visitats + konvent 
1595 27. mar (to) (332) Odense møde 
1595 2. apr (on) (293) Odense møde 
1595 13. apr (sø) (140) Munkebo visitats39 

1595 13. apr (sø) (132) Kerteminde visitats 
1595 14. apr (ma) (132) Kerteminde skolevisitats 
1595 15. apr (ti) (14B) Stubberup visitats 
1595 15. apr (ti) (149) Dalby visitats 
1595 15. apr (ti) (134) Kerteminde skolenotat 
1595 16. apr (on) (142) Kølstrup visitats 
1595 16. apr (on) (142) Ulriksholm overnatning 
1595 17. apr (to) (145) Marslev visitats 
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1595 17. apr (to) (146) Birkende visitats 
1595 18. apr (fr) (54) Rønninge visitats 
1595 25. apr (fr) (372) Roerslev visitats kl. 7 
1595 25. apr (fr) (371) Asperup visitats kl.9 
1595 26. apr (Jø) (352) Vejlby visitats 
1595 26. apr (!ø) (273) Bogense besøg 
1595 27 . apr (sø) (280) Skovby visitats40 

1595 27. apr (sø) (283) O re visitats40 

1595 28. apr (ma) (286) Guldbjerg visitats kl.941 

1595 28. apr (ma) (289) Ej l by vis i t a ts kl. 8 
1595 28. apr (ma) (288) Nørre Sandager visitats kl.9 
1595 28. apr (ma) (286) Guldbjerg overnatning 
1595 29. apr (ti) (291) Særslev konvent, forgæves visitats 
1595 30. apr (on) (273) Bogense begravelse + skole 
1595 l. maj (to) (121) Grindløse visitats 
1595 L maj (to) (119) Klinte visitats kl. Il 
1595 l. maj (to) (120) Klinte overnatning 
1595 2. maj (fr) (122) Bederslev visitats kl.9 
1595 2. maj (fr) (122) Uggerslev visitats + konvent kl. Il 
1595 3. maj (lø) (102) Hjadstrup visitats 
1595 3. maj (!ø) (110) Otterup visitats kLIO 
1595 4. maj (sø) (107) Norup visitats 
1595 4, maj (sø) (105) Lumby visitats + konvent 
1595 5. maj (ma) (260) Nørre Broby begravelse 
1595 15. maj (to) (75) Nyborg skolevisitats 
1595 17. maj (!ø) (177) Gislev visitats 
1595 18. maj (sø) (181) Gudbjerg visitats 
1595 18. maj (sø) (167) Brudager visitats kl. 14 
1595 18. maj (sø) (193) Svendborg overnatning 
1595 19. maj (m a) (193) Svendborg konvent + skole kl.6 
1595 19. maj (m a) (190) Svendborg overnatning 
1595 20. maj (ti) (190) Svendborg begravelse + konvent 
1595 21. maj (o n) (214) Bregninge visitats kl.942 

1595 21. maj (on) (214) Landet visitats kl. Il 
1595 22. maj (to) (215) Bjerre by visitats kl.9 
1595 23. maj (fr) (202) Set. Jørgen visitats 
1595 24. maj (!ø) (212) Egense mægling 
1595 25. maj (sø) (204) Sørup visitats 
1595 25. maj (sø) (212) Egense visitats43 

1595 25. maj (sø) (213) Øster Skerninge visitats kl. 11 44 

1595 25. maj (sø) (213) Øster Skerninge overnatning" 
1595 26. maj (ma) (233) Fåborg konvent + skole 
1595 26. maj (m a) (328) Barløse overnatning 
1595 27. maj (ti) (328) Barløse visitats kl. 745 

1595 27. maj (ti) (238) Horne vis i t a t s kLI 046 

1595 27. maj (ti) (321) Dreslette overnatning 
1595 28. maj (on) (310) Kærum visitats kLI2 
1595 28. maj (on) (304) Assens skolevisitats kLI3 
1595 28. maj (on) (300) Sønderby visitats 
1595 29. maj (to) (304) Assens gudstjeneste 
1595 30. maj (fr) (304) Assens konvent kl.8 
1595 30. maj (fr) (326) Kerte visitats + konvent kLI5 
1595 31. maj (lø) (331) Ørsted visitats kLI5 
1595 31. maj (l ø) (331) Ørsted overnatning 
1595 l. jun (sø) (335) Orte visitats kl. 7 
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1595 l. jun (sø) (334) Skydebjerg visitats 
1595 l. jun (sø) (334) Skydebjerg overnatning 
1595 2. jun (ma) (364) Gelsted frokost 
1595 2. jun (ma) (366) Rø ru p visitats kl.S 
1595 2. jun (ma) (354) Udby overnatning 
1595 3. jun (ti) (354) Udby visitats 
1595 3. jun (ti) (347) Middelfart skolevisitats k1.13 
1595 3. jun (ti) (353) Garnborg visitats 
1595 3. jun (ti) (353) Garnborg overnatning 
1595 4. jun (on) (355) Nørre Åby visitats 
1595 l. jul (ti) (337) Vissenbjerg overnatning 
1595 2.jul (on) (337) Vissenbjerg visitats 
1595 3. jul (to) (37) Brændekilde konvent 
1595 15. jul (ti) (177) Gislev calente 
1595 15. jul (ti) (177) Svindinge overnatning 
1595 16. jul (on) (164) Svindinge visitats 
1595 16. jul (on) (169) Ryslinge overnatning 
1595 17. jul (to) (94) Hellerup visitats 
1595 17. jul (to) (63) Søllinge visitats47 

1595 17. jul (to) (63) Fraugde overnatning 
1595 18. jul (fr) (63) Fraugde konvent + visitats 
1595 27. jul (sø) (35) Dalum vielse 
1595 30. jul (on) (241) Ul bølle begravelse 
1595 31. jul (to) (60) Nørre Søby visitats kl. 9 
1595 8. aug (fr) (283) Odense møde 
1595 29. okt (on) (193) Svendborg fra 9 uger på øerne 
1595 29. okt (on) (193) Svendborg skolevisitats 
1595 30. okt (to) (205) Kirkeby visitats kl.8 
1595 30. okt (to) (205) Lunde visitats kl. l O 
1595 31. okt (fr) (174) Ringe visitats 
1595 IO. dec (on) (275) Bogense kirke + skole 
1595 Il . dec (to) (275) Bogense møde 
1596 29. jan (to) (75) Nyborg skolevisitats kl.6 
1596 8. apr (to) (50) Sønder Nærå visitats kl.! O 
1596 9. apr (fr) (58) Davinde visitats48 

1596 9. apr (fr) (57) Allerup overnatning 
1596 10. apr (lø) (57) Allecup møde49 

1596 12. apr (ma) (259) Sønder Broby visitats 
1596 13. apr (ti) (233) Fåborg prædiken 
1596 13. apr (ti) (233) Fåborg på vej til Als 
1596 17. apr (!ø) (245) H ås trup visitats kl.850 

1596 28. apr (on) (54) Rønninge begravelse 
1596 2. maj (sø) (36) Bellinge visitats 
1596 2. maj (sø) (40) Fangel visitats kl.l5 
1596 9. maj (sø) (144) Agedrup visitats 
1596 9. maj (sø) (141) Drigstrup visitats 
1596 9. maj (sø) (133) Kerteminde visitats" 
1596 10. maj (ma) (153) Viby visitats + konvent k1.9 
1596 10. maj (ma) (133) Kerteminde skolevisitats 
1596 11. maj (ti) (138) Revninge visitats kl.9 
1596 Il. maj (ti) (138) Avnslev overnatning 
1596 12. maj (on) (72) Avnslev visitats 
1596 13. maj (to) (76) Nyborg skolevisitats 
1596 14. maj (fr) (90) Vindinge visitats 
1596 14. maj (fr) (82) Frørup konvent 
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1596 15. maj (!ø) (166) Gudme visitats + konvent 
1596 16. maj (sø) (193) Svendborg visitats 
1596 17. maj (m a) (194) Svendborg konvent + skole 
1596 18. maj (ti) (246) Hundstrup visitats 
1596 18. maj (ti) (225) Vester Åby visitats 
1596 19. maj (on) (252) Brahetrolleborg visitats kl.7 
1596 19. maj (on) (253) Krarup visitats kl.IO 
1596 20. maj (to) (256) Vantinge visitats kl.6 
1596 20. maj (to) (254) Espe visitats 
1596 20. maj (to) (264) Gestelev visitats kl.l O 
1596 21. maj (fr) (257) Hillerslev konvent 
1596 21. maj (fr) (247) Sandholts LyndeJse visitats 
1596 21. maj (fr) (248) Vester Hæsinge vis i t a t s kl.l2 
1596 22. maj (!ø) (260) Nørre Broby visitats 
1596 23. maj (sø) (332) Køn g visitats 
1596 23. maj (sø) (322) Flemløse visitats 
1596 24. maj (ma) (306) Assens skolevisitats 
1596 25. maj (ti) (314) Turup konvent 
1596 25. maj (ti) (319) Gamtofte visitats52 

1596 25. maj (ti) (319) Gamtofte overnatning" 
1596 26. maj (on) (311) Vedtofte visitats kl. 7 
1596 26. maj (on) (311) Søllested visitats 
1596 27. maj (to) (367) Fjelsted visitats + konvent 
1596 27. maj (to) (368) Harndrup visitats 
1596 28. maj (fr) (282) Veflinge visitats 
1596 IO. jun (to) (194) Svendborg vielse 
1596 IL jun (fr) (194) Svendborg skolevisitats 
1596 2. jul (fr) (356) Indslev visitats kl.l O 
1596 3. aug (ti) (120) Klinte calente 
1596 4, aug (on) (118) Nørre Nærå visitats 
1596 4. aug (on) (115) Agernæs visitats 
1596 4. aug (on) (118) Agernæs overnatning 
1596 5. aug (to) (116) Krogsbølle visitats kl. l! 
1596 6. aug (fr) (!Ol) Østrup visitats + konvent 
1596 12. okt (ti) (194) Svendborg undervejs fra øerne 
1596 4. dec (!ø) (275) Bogense møde k1.14 
1596 5. dec (sø) (276) Bogense møde 
1596 6. dec (ma) (276) Odense møde 
1597 22. mar (ti) (276) Bogense møde 
1597 IO. apr (sø) (33) Korup visitats 
1597 IO. apr (sø) (33) Ubberud visitats 
1597 16. apr (!ø) (133) Kerteminde skolevisitats kl.9 
1597 17. apr (sø) (133) Kerteminde prædiken kl.l2 
1597 17. apr (sø) (151) Mesinge visitats + konvent 
1597 17. apr (sø) (146) Rønninge overnatning 
1597 18. apr (m a) (139) Rynkeby visitats 
1597 18. apr (m a) (145) Marslev overnatning 
1597 19. apr (ti) (145) Marslev visitats + konvent 
1597 l. maj (sø) (277) Bogense besøg i skolen 
1597 18. jul (m a) (277) Bogense bryllup + skole 
1597 19. jul (ti) (277) Bogense konvent53 

1597 23. aug (ti) (77) Nyborg slot provsteret 
1597 24. aug (on) (77) Nyborg konvent 
1597 24. aug (on) (77) Nyborg skolevisitats kl.l3 
1597 24. aug (on) (52) Nyborg overnatning 
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1597 25. aug (to) (52) Rønningc visitats 
1597 4. sep (sø) (353) Garnborg visitats 
1597 Il. scp (sø) (347) Middelfart visitats 
1597 12. sep (ma) (347) Middelfart skolevisitats kl.6 
1597 12. sep (m a) (356) Indslev konvents• 
1597 18. sep (sø) (51) Årslev visitats 
1597 18. sep (sø) (66) Højby visitats 
1597 18. sep (sø) (51) til Lolland 
1597 30. sep (fr) (194) Svendborg skolevisitats kl.l7ss 
1597 23. okt (sø) (41) Brylle visitatss6 

1597 16. nov (on) (238) Odense ordinations7 

1597 8. dec (to) (306) Odense brev om Assens-degnene 
1597 22. dec (to) (77) Nyborg skolevisitats 
1598 25. apr (ti) (369) Brenderup begravelse 
1598 26. apr (on) (367) Fjelsted konvent 
1598 14. maj (sø) (337) Vissenbjerg visitats kl.l7 
1598 14. maj (sø) (329) Tanderup overnatning 
1598 16. maj (ti) (363) Husby begravelses• 
1598 16. maj (ti) (326) Kerte besøgs9 

1598 17. jun (lø) (133) Kerteminde konvent + skole kl.6 
1598 18. jun (sø) (149) Dalby visitats 
1598 18. jun (sø) (148) Stubbecup visitats 
1598 19. jun (ma) (142) Kølstrup visitats 
1598 20. jun (ti) (80) Flødstrup visitats 
1598 20. jun (ti) (71) Bovense visitats k1.12 
1598 20. jun (ti) (72) Avnslev overnatning 
1598 21. jun (on) (77) Nyborg skolevisitats kl.6 
1598 21. jun (on) (77) Nyborg calente 
1598 21. jun (on) (77) Kullemp overnatning 
1598 22. jun (to) (89) Refsvindinge visitats 
1598 22. jun (to) (85) Ørbæk visitats k1.14 
1598 23. jun (fr) (88) Kullemp visitats60 

1598 23. jun (fr) (160) Øksendrup visitats 
1598 24. jun (lø) (165) Svindinge visitats 
1598 24. jun (!ø) (179) Hesselager visitats 
1598 24. jun (lø) (169) Ryslinge overnatning 
1598 25. jun (sø) (170) Ellested visitats kl. 7 
1598 25. jun (sø) (169) Ryslinge visitats ki.IO 
1598 25. jun (sø) (92) Herrested visitats kl. IS 
1598 26. jun (ma) (50) Herrested fridag 
1598 26. jun (ma) (50) Herrested overnatning 
1598 27. jun (ti) (50) Sønder Nærå konvent + visitats 
1598 27. jun (ti) (57) Allerup visitats 
1598 30. jun (fr) (262) Allested overnatning 
1598 l. jul (!ø) (263) Vejle visitats kl.6 
1598 l. jul (!ø) (262) Allested visitats kl.9 
1598 l. jul (lø) (264) Heden visitats k1.1361 

1598 2. jul (sø) (250) Øster Hæsinge visitats 
1598 3.jul (m a) (245) H ås trup vis i t a ts kl. 6 
1598 3. jul (ma) (244) Jordløse visitats 
1598 3. jul (ma) (324) Hårby visitats k1.15 
1598 3. jul (ma) (321) Højsgård, Hårby overnatning62 

1598 4. jul (ti) (321) Dreslette visitats kl.8 
1598 4. jul (ti) (300) Sønderby visitats ki.IO 
1598 4. jul (ti) (307) Assens skolevisitats kl.l4 
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1598 5. jul (on) (317) Holevad visitats kl.l5 
1598 5. jul (on) (316) Sandager overnatning 
1598 6.jul (to) (316) Sandager visitats 
1598 6. jul (to) (313) Søby visitats kl.! 063 

1598 6. jul (to) (42) Verninge visitats64 

1598 16. jul (sø) (104) Lunde visitats + konvent 
1598 21. jul (fr) (182) Odense møde 
1598 26. jul (on) (77) Odense møde 
1598 31. jul (m a) (233) Fåborg skolevisitats kl.l665 

1598 31. jul (m a) (233) Als visitatsrejse65 

1598 8. sep (fr) (194) Lolland rejse slut 
1598 8. sep (fr) (194) Svendborg konvent + skole 
1598 l. okt (sø) (307) Assens gudstjeneste 
1598 2. okt (ma) (329) Tanderup visitats 
1598 3. okt (ti) (354) Udby visitats 
1598 3. okt (ti) (348) Middelfart skolevisitats kl. l 7 
1598 15. okt (sø) (348) Middelfart visitats 
1598 15. okt (sø) (348) Middelfart overnatning 
1598 27. dee (on) (137) Revninge visitats kl.9 
1599 15. feb (to) (288) Nørre Sandager begravelse 
1599 13. mar (ti) (139) Rynkeby begravelse66 

1599 29. mar (to) (86) Eliinge visitats kl.9 
1599 29. mar (to) (79) Nyborg skolevisitats kl.l2 
1599 29. mar (to) (79) Nyborg overnatning 
1599 30. mar (fr) (82) Frørup vis i tals kl. 7 
1599 30. mar (fr) {160) Øksendrup konvent kl.l2 
1599 30. mar (fr) (162) Langå visitats kl.l5 
1599 30. mar (fr) {172) O ure overnatning 
1599 31. mar (lø) (172) Vejstrup visitats kl.8 
1599 31. mar (lø) {171) O ure visitats kl. 13 
1599 31. mar (!ø) (182) Gudbjerg overnatning 
1599 l. apr (sø) {182) Gudbjerg visitats 
1599 l. apr (sø) (199) Skårup visitats 
1599 2. apr (ma) (200) Tved visitats kl. 7 
1599 2. apr (ma) (196) Svendborg konvent + skole 
1599 2. apr (ma) (202) Set. Jørgen visitats 
1599 2. apr (ma) (202) Set. Jørgen overnatning 
1599 3. apr (ti) (210) Ollerup visitats kl. 7 
1599 3. apr (ti) (242) Vester Skerninge visitats k1.12 
1599 3. apr (ti) (241) Ul bølle visitats 
1599 3. apr (ti) (225) Vester Åby overnatning 
1599 4. apr (on) (227) Åstrup visitats kl. 7 
1599 4. apr (on) (234) Fåborg visitats + konvent 
1599 5. apr (to) (240) Svanninge visitats 
1599 5. apr (to) (248) Vester Hæsinge visitats kl.l3 
1599 5. apr (to) (40) Fangel overnatning 
1599 6. apr (fr) (40) Fangel visitats 
1599 6. apr (fr) (56) Nørre LyndeJse visitats 
1599 15. apr (sø) (140) Munkebo visitats 
1599 15. apr (sø) (153) Viby visitats kl.l4 
1599 16. apr (ma) (135) Kerteminde konvent + skole 
1599 29. maj (ti) (107) Sandhol t besøg 
1599 3. jul (ti) (371) Asperup overnatning 
1599 4. jul (on) (357) Indslev konvent67 

1599 4. jul (on) (277) Bogense skolevisitats 

44 

Fynske Årbøger 1991



1599 4. jul (on) (291) Særslev konvent 
1599 4. jul (on) (293) Søndersø visitats 
1599 4. jul (on) (122) Uggerslev overnatning 
1599 5. jul (to) (122) Uggerslev visitats + konvent 
1599 4. okt (to) (79) Nyborg skolevisitats 
1599 20. nov (ti) (313) Søby begravelse 
1599 21. nov (on) (308) Assens konvent + skole 
1599 21. dec (fr) (102) Odense møde 
1600 Il. jan (fr) (28) Odense møde 
1600 12. mar (on) (324) Hårby begravelse 
1600 13. mar (to) (324) Rynkeby begravelse68 

1600 13. apr (sø) (34) Sanderum visitats 
1600 20. apr (sø) (145) Marslev visitats 
1600 20. apr (sø) (146) Birkende visitats 
1600 22. apr (ti) (79) Nyborg skolevisitats 
1600 23. apr (on) (79) Nyborg skolevisitats 
1600 23. apr (on) (83) Frørup hos præsten 
1600 23. apr (on) (90) Vindinge visitats 
1600 23 . apr (on) (177) Gislev visitats kl.l5 
1600 23. apr (on) (166) Gudme overnatning 
1600 24. apr (to) (166) Gudme visitats kl.6 
1600 24. apr (to) (167) Brudager visitats + konvent kl.I069 

1600 24. apr (to) (212) Egense visitats kl.l2 
1600 24. apr (to) (196) Svendborg konvent + skole 
1600 24. apr (to) (196) Svendborg overnatning70 

1600 25. apr (fr) (213) Øster Skerninge visitats kl.15 
1600 25. apr (fr) (213) Øster Skerninge overnatning71 

1600 26. apr (lø) (246) Hundstrup visitats 
1600 26. apr (!ø) (225) Vester Åby visitats 
1600 27. apr (sø) (238) Horne visitats 
1600 27. apr (sø) (238) Horne overnatning 
1600 28. apr (ma) (235) Fåborg konvent+ skole k1.7 
1600 28. apr (ma) (319) Gamtofte overnatning 
1600 29. apr (ti) (319) Gamtofte visitats 
1600 29. apr (ti) (315) Turup visitats kl.l3 
1600 29. apr (ti) (331) Ørsted overnatning 
1600 30. apr (o n) (331) Ørsted visitats kl.8 
1600 30. apr (on) (334) Skydebjerg visitats kl.1372 

1600 30. apr (on) (334) Skydebjerg overnatning 
1600 l. maj (to) (366) Rø ru p visitats 
1600 l . maj (to) (365) Gelsted visitats kl.l O 
1600 2. maj (fr) (358) Ejby visitats kl. 7 
1600 2. maj (fr) (358) Balslev visitats kl.l O 
1600 3. maj (lø) (360) Føns visitats 
1600 3. maj (1ø) (360) Føns overnatning73 

1600 4. maj (sø) (285) Hårslev visitats 
1600 5. maj (ma) (282) Veflinge visitats 
1600 5. maj (ma) (281) Vigerslev visitats 
1600 12. maj (ma) (80) Nyborg møde kl.674 

1600 13. maj (ti) (94) Hellerup overnatning 
1600 26. maj (m a) (290) Melby forgæves visitats75 

1600 26. maj (ma) (289) Ej l by visitats kl.l 075 

1600 26. maj (ma) (277) Bogense skolevisitats75 

1600 26. maj (ma) (105) Lumby overnatning76 

1600 27. maj (ti) (105) Lumby visitats + konvent 
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1600 28. maj (on) (149) Skovs bo møde 
1600 l. jun (sø) (108) Skeby vielse 
1600 2.jun (ma) (149) Odense møde 
1600 17. jun (ti) (124) Skamby visitats + konvent 
1600 29. sep (m a) (209) Stenstrup besøg 
1601 4. feb (on) (29) Odense møde med provsterne 
1601 IO. feb (ti) (210) Odense møde 
1601 4. mar (on) (55) Odense møde med provsterne 
1601 9. mar (m a) (260) Odense møde 
1601 30. apr (to) (139) Rynkeby begravelse 
1601 L maj (fr) (136} Kerteminde skolevisitats77 

1601 l. maj (fr) (151) Mesinge overnatning 
1601 2. maj (lø) (151) Mesinge visitats 
1601 3. maj (sø) (71) Bovense visitats 
1601 3. maj (sø) (72) Avnslev visitats78 

1601 3. maj (sø) (80) Avnslev overnatning 
1601 4. maj ·(ma) (80) Nyborg skolevisitats 
1601 5. maj (ti) (85) Ørbæk visitats 
1601 21. maj (to) (43) Pårup visitats 
1601 25. maj (ma) (63) Fraugde visitats79 

1601 25. maj (ma) (58) Davinde visitats + konvent kl.379 

1601 26. maj (ti) (52) Rolsted visitats"" 
1601 26. maj (ti) (52) Rønninge visitats kl.l O 
1601 26. maj (ti) (57) Allerup besøg 
1601 30. maj (!ø) (36) Bellinge visitats 
1601 12. jun (fr) (39) Stenløe visitats 
1601 16.jun (ti) (260) Nørre Broby visitats + calente 
1601 21. jun (sø) (235) Fåborg hjemrejse fra Ærø 
1601 22. jun (ma) (235) Fåborg skolevisitats 
1601 22. jun (m a) (235) Fåborg syg i 14 dage 
1601 31. jul (fr) (177) Odense møde 
1601 2. aug (sø) (337) Vissenbjerg visitats 
1601 4. aug (ti) (370) Brenderup begravelse 
1601 5. aug (on) (355) Nørre Åby calente 
1601 5. aug (on) (349) Middelfart besøg81 

1601 9. aug (sø) (197) Svendborg skolevisitats82 

1601 22. nov (sø) (212) Odense ordination 
1602 25. apr (sø) (37) Brændekilde visitats 
1602 2. jun (on) (326) Odense møde 
1602 9. jun (on) (197) Svendborg overnatni ng83 

1602 IO. jun (to) (197) Svendborg konvent 
1602 IO. jun (to) (308) Assens konvent + skole 
1602 13. jun (sø) (332) Køn g visitats 
1602 28. jun (ma) (349) Middelfart hjemrejse fra Ribe marked 
1602 28. jun (ma) (349) Middelfart skolevisitats 
1602 29. jun (ti) (352) Vejlby visitats 
1602 30. jun (on) (371) Asperup visitats 
1602 l. jul (to) (278) Bogense konvent + skole 
1602 2. jul (fr) (286) Guldbjerg visitats 
1602 3. jul (!ø) (115) Agernæs middag 
1602 3. jul (lø) (115) Kørup visitats 
1602 3. jul (lø) (117) Krogsbølle visitats + konvent 
1602 3. jul (!ø) (117) Ørslevgård overnatning 
1602 4. jul (sø) (!lO) Otterup visitats kl. 7 
1602 4. jul (sø) (108) Skeby visitats + konvent 
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1602 3I.jul (lø) (149) Dalby visitats 
1602 31. jul (Iø) (136) Kerteminde skolevisitats84 

1602 l. aug (sø) (151) Mesinge visitats 
1602 l. aug (sø) (138) Revninge visitats 
1603 16. feb (on) (308) Assens konvent 
1603 9. apr (Iø) (51) Fraugdegård møde 
1603 14. apr (to) (244) Jordløse visitats 
1603 14. apr (to) (323) Jordløse overnatning 
1603 15. apr (fr) (323) Flemløse visitats85 

1603 17. apr (sø) (328) Barløse visitats 
1603 l. jul (fr) (57) Alle ru p møde 
1603 3. aug (on) (259) Sønder Broby visitats + konvent 
1603 3. aug (on) (40) Fangel overnatning 
1603 4. aug (to) (40) Fangel visitats 
1603 4. aug (to) (40) Fangel overnatning 
1603 22. sep (to) (293) Søndersø begravelse 
1603 4. nov (fr) (144) Agedrup provstevalg kl. II 
1604 20. feb (ma) (349) Middelfart hjem fra Haderslev 
1604 20. feb (m a) (349) Middelfart skolevisitats 
1604 20. feb (ma) (350) Vissenbjerg overnatning 
1604 23. feb (to) (238) Odense konvent 
1604 24. apr (ti) (136) Kerteminde skolevisitats kl.6 
1604 24. apr (ti) (136) Kerteminde trolovelse kl.! O 
1604 24. apr (ti) (80) Nyborg overna tning86 

1604 25. apr (on) (80) Nyborg skolevisitats kl.8 
1604 25. apr (on) (83) Nyborg overnatning 
1604 26. apr (to) (80) Nyborg konvent 
1604 26. apr (to) (83) Frørup overnatning 
1604 27. apr (fr) (83) Øksendrup konvent 
1604 28. apr (lø) (169) Ryslinge frokost 
1604 28. apr (lø) (169) Sønder Nærå overnatning 
1604 29. apr (sø) (255) Espe visitats 
1604 6. maj (sø) (240) Svanninge besøg 
1604 6. maj (sø) (236) Svanninge besøg 
1604 7. maj (ma) (235) Fåborg visitats + konvent 
1604 7. maj (ma) (236) Fåborg møde 
1604 7. maj (ma) (244) Jordløse overnatning 
1604 8. maj (ti) (308) Assens visitats + konvent 
1604 9. maj (on) (329) Tanderup overnatning 
1604 JO. maj (to) (329) Tanderup visitats 
J604 J l. maj (fr) (360) Føns visitats 
J604 J2. maj (J ø) (328) Barløse besøg 
1604 13. maj (sø) (261) Nørre Broby visitats 
1604 18. jul (on) (293) Søndersø calente 
1604 16. aug (to) (363) Husby begravelse 
1604 8. sep (lø) (197) Svendborg skolevisitats 
1605 8. nov (fr) (31) Odense møde 

Følgende notater har på gund af mangelfuld datering ikke kunnet indarbejdes i oversigten: 

J 59 J (92) Herrested: ordination; overnatning forud 
J590 (JOJ) Østrup: vielse, september 
J590 (J88) Svendborg: et møde 
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1589 (192) visitats på øerne 
1590 (231) Fåborg: på vej til Als 
1597 (233) Fåborg: på vej fra Ærø 
1603 (240) Svanninge: besøg på vej fra Als 
1591 (246) Hundstrup: begravelse 
1591 (252) Brahetrolleborg: fadder ved en dåb 
1598 (258) Hillerslev, visitats 
1598 (277) Bogense: skolevisitats, april 
1601 (278) Bogense: skolevisitats 
1600 (308) Lolland: >>stor sygdom; kunne ikke visitere<< 
1590 (345) Middelfart: skolevisitats 
1599 (349) Middelfart: skolevisitats (kom fra Vejle) 
1600 (357) Middelfart: skolevisitats 
1600 (357) Indslev: gudstjeneste, vistnok visitats 
1589 (359) Føns: visitats kl.l6 + overnatning87 

1589 (360) Ørslev: visitats kl.21 87 

Noter til dagbogsoversigten 
l. Jfr. s. 130 og 131. 
2. Jfr. s. 223. 
3. Der anføres 19/5, 6. søndag. e. Påske 1589; passer i 1588. 
4. I anledning af Frederik Il's begravelse. 
5. Dato mangler; formentlig samme dag som i V.Åby. 
6. Årstal mangler. 
7. Der anføres mandag. 
8. Jfr. s. 271. 
9. Der savnes notater om senere visitatser. 

IO. Der anføres 22/4; men jfr. s. 254. 
Il. Havde Jacob Madsen en søster i Asperup? 
12. På vej fra Jylland. 
13. Uden dato; men j fr. s. 254. 
14. Uvis dato; se s. 261. 
15. På vej fra Jylland. 
16. Der anføres torsdag. 
17. Dato mangler; iflg. prædiketeksten må det være denne uge. 
18. Der anføres l. søndag i Advent. 
19. Der anføres 20/12, 4. søndag i Advent. 
20. Der anføres 3. søndag e. Jul ( 2. søndag e. Hellig 3 Konger iflg. prædiketeksten) . 
21. Der anføres mandag. 
22. Dato mangler; se Ejlby s. 288. 
23. Der anføres 27 /3; men jfr. s. 52. 
24. Der anføres torsdag 27/3. 
25. Usikker dato. 
26. Der anføres søndag; måske 27/12. 
27. Jfr. s. 157 og 164. 
28. Der anføres 18/4; men jfr. s. 303. 
29. Der anføres søndag; men jfr. s. 138. 
30. Uvis datering; kun år og måned anført. 
31. Dato mangler; men se s. 212 og 313. 
32. Der anføres torsdag 6/2. 
33. Dato mangler; se s. 124. 
34. Datoen næppe rigtig; måske 13/4. 
35. Der anføres 1/4; men jfr. s. 193. 
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36. Dato mangler for en tidligere visitats . 
37. Der anføres søndag. 
38. Der anføres 4/4; men j fr. s. 369. 
39 . Der anføres 13/3; men Palmesøndag var 13/4. 
40. Der anføres 27 /3; men se s. 273. 
41. Må have været kl. 7. 
42. Der anføres 25/5; nævnte begravelse i Svendborg var 20/5. 
43. Der anføres fredag; det er formentlig 23/5. 
44. Der anføres lørdag 25/5; måske 24/5. 
45. Der anføres 17/5, torsdag før 6. søndag. e. Påske; ej korrekt. 
46. Der anføres 17 /5; men se s. 304 og 31 O. 
47. Søllinge nævnes ikke i visitats bogen; der har dog sikkert været visitats samme dag som i 

annekssognet Hellerup. 
48. Der anføres Langfredag 10/4. 
49. Måske 9/4. 
50. Uvis dato; på det tidspunkt var Jacob Madsen vistnok på Als og Ærø, j fr. s. 233 og 259. 
51. Der anføres 4. søndag e. Påske, 9/5 1595; passer kun i 1596. 
52. Der anføres 27/5; men jfr. s. 314. 
53. Jfr. s. 124. 
54. Kom fra Ribe. 
55. Kom fra Lolland. 
56. Dato mangler, men kan rekonstrueres ud fra prædiketeksten. 
57. Jfr. s. 35 og 194. 
58. Der anføres 18/5; men jfr. s. 326, 329 og 337. 
59. Måske 18/5; jfr. s. 363. 
60. Måske 22/6; j fr. s. 77. 
61. Mariæ Besøgelsesdag var søndag 2/7. 
62. Jfr. s. 324. 
63. Der anføres 1588; men se s. 316. 
64. Der anføres fredag. 
65. Usikker dato: »sidst i juli<<. 
66. Skal muligvis være 1600; jfr. s. 324. 
67. Da to mangler; se s. 277. 
68. Skal muligvis være 1599; jfr. s. 139. 
69. Der anføres fredag. 
70. Der anføres 23/4. 
71. S. 233: overnatning i Fåborg samme dato(!). 
72. Der anføres mandag. 
73. Måske 2/5. 
74. Måske 13/5; der anføres »3. Pinsedag«. 
75. Der anføres 25/5; men j fr. s. 105. 
76. Forkert datering s. 277. 
77 . Der anføres lørdag. 
78. Årsta l mangler; se s. 80. 
79. Der anføres >>6. søndag e. Påske 25/5« . 
80. Jfr. s. 49. 
81. Dato: se s. 355. 
82. Dato måske forkert; næppe en søndag. 
83. Der anføres kom fra Svindinge; ingen notater der. 
84. Der anføres >>sidst i juni«; men jfr. s. 138. 
85. Dato mangler; men jfr. s. 244. 
86. Jfr. s. 136. 
87. Årstallet, som ikke anføres, er Idum's forslag; visitatsen kan næppe sættes i forbindelse 

med nabosognenes i okt. 1589; det usædvanlige klokkeslet i Ørslev kunne tyde på 
højsommer. 
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Altertavler 
Agedrup 
Agernæs 
Alle ru p 
Allested 
Alle sø 
Asperup 
Balslev 
Barløse 
Bederslev 
Bellinge 
Birkende 
Bovense 
Brahetrolleborg 
Brenderup 
Brudager 
B ry ile 
Brændekilde 
Dalby 
Dalum 
Davinde 
Diernæs 
Dreslette 
Drigstrup 
Egense 
Ejby 
Ej l by 
Ellested 
Eliinge 
Espe 
Fangel 
Fjelsted 
Flemløse 
Flødstrup 
Fraugde 
Frørup 
Føns 
Fåborg 
Garnborg 
Garntofte 
Gelsted 
Gestelev 
Gislev 
Grindløse 
Gudbjerg 
Gudrne 
Guldbjerg 
Harndrup 
Heden 
Hellerup 
Herrested 
Herringe 
Hesselager 
Hillerslev 
Hjadstrup 
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(143) 
(115) 

(56) 
(262) 

(99) 
(371) 
(357) 
(327) 
(122) 

(36) 
(146) 

(71) 
(251) 
(369) 
(167) 

(40) 
(37) 

(149) 
(35) 
(58) 

(266) 
(320) 
(141) 
(211) 
(358) 
(289) 
(169) 

(86) 
(254) 

(39) 
(367) 
(322) 

(80) 
(62) 
(82) 

(359) 
(230) 
(353) 
(319) 
(364) 
(263) 
(176) 
(120) 
(180) 
(166) 
(286) 
(368) 
(264) 

(93) 
(92) 

(175) 
(178) 
(256) 
(102) 

trefoldighed apostle på fløjene 
fløjaltertavle, Kristus, Maria og Johannes 
udskåret, passion 
ned tageisen af korset 
passion; Sct.Nicolai og SetJørgen på fløjene 
den korsfæstede med røveren, malede fløje 
korsfæstelse, opstandelse, himmelfart, apostle 
gammel, Marias kroning; hendes billede borte 
passion, apostle på fløjene 
liden udskåret passionstavle 
passion, skarns billeder på fløjene 
malet, kvinder og små børn 
S.Nicolaus, siddende, stor 
Sct.Nicolaj, apostle på fløjene 
den gamle Gud med Kristus nedtaget fra korset 
Marias kroning 
udskåret passionstavle 
stor, apostle, >>som tre små drenge« 
skarns med Jornfru Marias billede 
krucifix og 16 figurer 
forgyldt, Maria m.v., helgener på fløjene 
de vise mænd, passelig 
skarns, trefoldighed og helgener 
passion, garnmel 
gammel, Maria i samtale, apostle; fløje: passion 
Maria og de 11.000 jomfruer 
passion, udskåret, 12 apostle på fløjene 
skarns; ny katekismustavle med krucifix 1599 
Døberen med lammet; en munk 
krucifix med apostle; passion malet på fløje 
passion, apostle på fløjene 
passion 
ny katekismustavle med malet krucifix 
skarns; Kristus med scepter; helgener 
meget skøn fløjaltertavle 
skarn 
udskåret trefløjet, passionsrnaleri udenpå 
2 kvinder med et lidet barn 
Maria mellem Johannes og en bisp; ny tavle o. 1590 
den gamle og den unge kroner Maria, apostle 
forgyldt, med mange figurer 
udskåret passion, 12 apostle på fløjene 
Maria i solgissel, ny 
fløjaltertavle, passion og opstandelse 
krucifix-tavle 
stor, Maria med Jacob og Johannes 
krucifix mellem røverne 
gammel, Maria og passion, malede fløje 
gamle og unge papistiske Gud kroner Maria 
smuk; krucifix, røverne, 12 apostle 
gammel skarns, Maria med 2 billeder 
fløjaltertavle, passion, begravelse, opstandelse 
de uskyldige børn falder >>i Jerne Tand<< 
fløjaltertavle; den gamle Gud og Kristus i perse 
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Holevad (317) med 3 store jodutter 
Horne (237) slem, passion m.v., Marias kroning 
Hundstrup (246) skarns, gamle Gud og helgen 
Husby (362) stor, udskåret, korsfæstelsen, apostle på fløje 
Højby (66) krueifix og passion, malet 
Hårby (323) den gamle Gud kroner Maria, billeder på fløjene 
Hårslev (284) skarns, Maria og gamle Gud, apostle; bort 
Håstrup (244) passion 
Indslev (356) gammelt krueifix; Maria og Johannes' billeder 
Jordløse (243) Marias kroning, apostle på fløjene 
Kauslunde (350) Maria i solgisseJ og rosenkrans, helgener 
Kerte (325) med 3 jodutter; bort 
Kerteminde (131) smuk katekismustavle 
Kirkeby (204) passion, malede fløje; lærreds himmel over 
Klinte (119) skarn med trefoldigbeds billede 
Ko ru p (33) liden, udskåret med Set. Jørgen 
Krarup (253) med store billeder 
Krogsbølle (116) slem gammel med barnet i armen 
Kullemp (87) skarns; Set. Antonii gris; ful og slem (ny 1604) 
Kværndrup (206) Marias kroning, figurer på fløjene; skab nederst 
Kærum (309) passion, apostle på fløjene 
Kølstrup (142) udskåret passion og opstandelse 
Køn g (332) fløjaltertavle, passion 
Langå (161) glat, af eg 
Lumby (104) passion, 12 apostle på fløjene 
Lunde (103) passion, 12 apostle på fløjene 
Lunde (205) den gamle og unge papistiske Gud kroner Maria 
Marslev (145) passion, apostle på fløjene, gammel, bør fornyes 
Melby (290) S.Frans og munke, også på fløjene 
Mesinge (150) slem, helgener og jodutter; ny katekismus!. 1592 
Munkebo (140) slem liden med krueifix; ny katekismustavle 1595 
Norup (106) Kristi kors' våben; 4 apostle på fløjene 
Næsbyboved Broby (100) skøn forgyldt; passion; 12 apostle på fløjene 
Nørre Broby (260) statelig stor passion, forgyldt 
Nørre Højrup (118) slem gammel med Døberens halshuggeise 
Nørre LyndeJse (55) udskåret, helgener og jod u t 
Nørre Nærå (117) passion, apostle på fløjene 
Nørre Sandager (287) passion samt 3 billeder, apostle på fløjene 
Nørre Søby (59) malet 1551, passion 
Nørre Åby (355) den gamle og den unge kroner Maria 
Ollerup (209) skarns med apostle og en stor eompan 
O re (283) skarns med Maria selvtredje 
O r te (334) Marias kroning, Anna, krueifix, apostle 
Otterup (109) passion, apostle på fløjene 
O ure (170) gamle Gud og Kristus, nedtaget af korset 
Pårup (43) Maria i solgissel; helgener 
Refsvindinge (88) forgifftig; den gamle Gud og Maria, 16 figurer 
Revninge (138) skarns malet med trefoldigheden; ny på vej 
Ringe (173) passion, 12 apostle på fløjene 
Roerslev (372) Maria i solgisseJ med barnet og apostle 
Ralsted (51) apostle og H3K; duer intet; ny tavle 1593 
Rynkeby (139) udskåret krueifix, 12 apostle på fløjene 
Ryslinge (168) krucifix med Maria og Johannes 
Rønninge (53) passionsiavie 
Rørup (365) herlig, passion, apostle på fløjene 
Sandager (315) Maria med barnet + andre billeder 
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Sanderum 
Sandholts LyndeJse 
Set .Jørgen 
Seden 
Skamby 
Skeby 
Skovby 
Skydebjerg 
Skårup 
Stenløse 
Stenstrup 
Stubberup 
Svanninge 
Svendborg S.Nicolai 
Svendborg Vor Frue 
Svindinge 
Særslev 
Søby 
Søllested 
Sønder Broby 
Sønder Nærå 
Sønderby 
Søndersø 
Tanderup 
Tommerup 
Tur up 
Tved 
Ubberud 
Udby 
Uggerslev 
Ul bølle 
Vantinge 
Vedtofte 
Veflinge 
Vejlby 
Vejle 
Vejstrup 
Verninge 
Vester Hæsinge 
Vester Skerninge 
Vester Åby 
Viby 
Vigerslev 
Vindinge 
Vissen bjerg 
Øksendrup 
Ørbæk 
Ørslev 
Ørsted 
Øster Hæsinge 
Øster Skerninge 
Østrup 
Årslev 
Åstrup 
Åsum 
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(34) 
(247) 
(201) 

(65) 
(123) 
(107) 
(279) 
(333) 
(198) 

(38) 
(208) 
(147) 
(239) 
(192) 
(190) 
(163) 
(291) 
(312) 
(310) 
(258) 

(49) 
(300) 
(292) 
(329) 

(41) 
(314) 
(200) 

(32) 
(34) 

(121) 
(241) 
(255) 
(311) 
(281) 
(351) 
(262) 
(172) 

(42) 
(248) 
(242) 
(224) 
(152) 
(280) 

(90) 
(336) 
(160) 

(84) 
(360) 
(330) 
(249) 
(213) 
(100) 

(50) 
(225) 

(64) 

herlig udskåret passionsiavie 
gammel, Maria med barnet 
skarns Mariæ billed 
nadverbillede og passion; gammel og ond 
passion, mange figurer, apostle på fløjene 
fløjaltertavle med helgener 
efterreformatorisk passion 
gammel Mariatavle, den gamle kroner Maria 
skøn, udskåret, passion m.v. 
katekismustavle 
passion 
passion 
passion 
liden krucifix tavle 
passion, 12 apostle på fløjene 
gammel passionstavle; ny på vej 
dobbelt; inderst passion, yderst opstandelse 
den unge og den gamle kroner Maria 
ond, krucifix med Maria og Johannes 
passion, renoveret 
den gamle Gud og krucifix; apostle 
den korsfæstede, passion malet på fløjene 
passion, 12 apostle på fløjene 
Marias kroning, apostle på fløje; ny tavle 1601 
kalkmaleri bag alteret (J es u dåb) 
gammel, passion, apostle på fløjene 
Maria og 2 billeder 
ingen; et gl. krucifix 
passion, mange billeder, apostle på fløjene 
passion, apostle på fløjene 
passion, malerier på fløjene 
den gamle Gud med den døde Kristus 
glat, rester af passionsmalerier 
passion, malet, ny, med fløje 
passion, ikke gammel 
gamle Gud med krucifix samt andre billeder 
passion med Maria og Johannes 
udskåret passionsiavie 
passion, Maria og Johannes 
liden, den korsfæstede og begge Marier 
smuk stor passion 
smuk katekismustavle med krucifix; ny skøn 1599 
katekismustavle 1599 
krucifix med røvere og 12 apostle 
ond 
passelig krucifix-tavle 
Jomfru Maria, apostle på fløje 
gammel mand og Maria, apostle 
Maria og mange figurer, 12 apostle på fløjene 
efterreformatorisk passion 
skarns liden med gamle Gud; herlig ny tavle 1599 
fløjaltertavle; Maria selvtredje; gammel 
den gamle Gud og krucifix; apostle 
katekismustavle 1581 
passion m.v. 

Fynske Årbøger 1991



Prædikestole 
Agedrup (143) ny af eg, i syd 
Agernæs (115) i syd; (ny 1602, ufuldendt, billedskæreren døde) 
Allerup (56) på mur, neden for koret 
Allested (262) i syd 
Alle sø (99) på mur neden for koret i syd 
Avnslev (72) skøn, flyttes højere op i koret 
Balslev (357) neden for koret 
Barløse (327) i syd 
Bederslev (122) af mur 
Bellinge (36) i sønderside, passelig 
Bovense (71) smuk 
Brudager (167) i nord 
Brylle (40) udskåret, sønderside 
Brændekilde (37) ved sønderside 
Dalby (149) smuk 
Davinde (58) på et alter; flyttes til Pårup; ny over koret 
Dreslette (320) på hjørnet ved kapellet 
Egense (211) i syd ved koret 
Ejby (358) neden for koret 
Ej l by (289) i syd 
Ellested (169) i syd, neden for koret 
Eliinge (86) god 
Espe (254) for koret 
Fangel (39) sønderside 
Fjelsted (367) tværs over koret på pulpitur 
Flemløse (322) i syd 
Fraugde (62) ved hjørnet af sdr. kapel 
Føns (359) nederst i koret 
Fåborg (230) umalet, med 12 apostle 
Garnborg (353) neden for koret 
Gamtofte (319) i syd 
Gelsted (364) i syd 
Gestelev (263) på pulpitur over koret, lukket med traller 
Gislev (176) i syd 
Grindløse (120) over koret, dør og traller for koret 
Gudbjerg (180) skarns muret i syd 
Gudme (166) på traller over koret; en skarns nede i kir k en 
Guldbjerg (286) sat på sten 
Harndrup (368) neden for koret 
Heden (264) i syd, muret 
Hellerup (93) udhugget opgang gennem korbuen 
Herrested (92) for koret, højt ved hvælvingen; ny 1598 
Herringe (175) ny, i syd 
Hesselager (178) tværs over kapellet 
Hillerslev (256) over koret og traller 
Hjadstrup (102) god, med himmel 
Holevad (317) i syd neden for koret, l krucifix der 
Horne (237) i syd, malet, med paneler 
Hundstrup (246) smuk, ved enden af koret i syd 
Husby (362) neden for koret 
Højby (66) ny, neden for koret 
Hårby (323) i syd 
Hårslev (284) over koret 
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Håstrup (244) tværs over fra koret 
Indslev (356) i syd 
Jordløse (243) tværs over for koret 
Kerte (325) på hjørnet ved kapellet 
Kerteminde (131) foran koret, traller 
Kirkeby (204) foran koret, med døre og sprinckel 
Klinte (119) i syd; ( 1595 tværs over koret, med traller) 
Ko ru p (33) god, ved sønderside 
Krarup (253) i syd 
Krogsbølle (116) smuk foran koret 
Kværndrup (206) i syd, af eg 
Kærum (309) i syd 
Køn g (332) i syd 
Langå (161) ny, udskåret, i syd 
Lumby (104) ved sønderside 
Lunde (103) neden for koret i syd, med himmel 
Lunde (205) i syd 
Marslev (145) ny i syd 
Melby (290) muret 
Munkebo (140) ny skøn 1599, eg 
Norup (106) på sønderside 
Næsbyhoved Broby (100) smuk, udskåret, med himmel, dør for, i syd 
Nørre Broby (260) i syd, passelig 
Nørre Højrup (118) på mur i syd 
Nørre LyndeJse (55) ny, udskåret, i syd 
Nørre Nærå (117) ny foran koret, »indluct« 
Nørre Sandager (287) på mur i syd neden for koret 
Nørre Søby (59) neden for koret 
Nørre Åby (355) neden for koret 
Ollerup (209) i syd, ved koret 
O re (283) over koret 
Otterup (109) i syd, god, med himmel 
O ure (170) udskåret, over koret, med traller 
Pårup (43) skarns, af ler, i syd 
Revninge (138) sat på mur 
Roerslev (372) neden for koret 
Ro l sted (51) sat på mur; en ny over koret 1593 
Ryslinge (168) i syd, nogenlunde 
Rønninge (53) i syd neden for koret 
Rør up (365) i syd 
Sandager (315) i syd 
Sandholts LyndeJse (247) midt for koret 
SetJørgen (201) opmuret 
Seden (65) ny, sat på sten 
Skamby (123) i syd foran kapellet 
Skeby (107) på sønderside 
Skovby (279) for koret 
Skydebjerg (333) i syd 
Skårup (198) over koret på pulpitur 
Stenløse (38) ny, udskåret, neden for koret i syd 
Stenstrup (208) liden og ond, i syd 
Stubberup (147) ny, i syd 
Svendborg S.Nicolai (192) i nord, ved kapellet 
Svendborg Vor Frue (190) smuk, med krone over 
Svindinge (163) opbygget med blå stene 
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Særslev (291) inden for døren, passelig 
Søby (312) i syd 
Søllested (310) i syd 
Sønder Broby (258) i syd 
Sønder Nærå (49) af mur, neden for koret i nord 
Sønderby (300) i syd på hjørne ved kapel 
Søndersø (292) arm, står på mur 
Sø r up (203) på pulpitur over koret, med traller og dør 
Tanderup (329) neden for koret 
Tommerup (41) sønderside 
Turup (314) i syd 
Tved (200) neden for koret, muret, med panel om 
Ubberud (32) muret ved sønderside 
Udby (34) neden for koret 
Uggerslev (121) i syd, neden for koret 
Ul bølle (241) fyr, nederst i syd i koret 
Vantinge (255) neden for koret i syd; opgang gennem korbuen 
Vedtofte (311) i syd 
Veflinge (281) i syd 
Vejlby (351) på muren, i syd 
Vejle (262) neden for koret i syd 
Vejstrup (172) smukt udskåret på pulpituret; traller for koret 
Verninge (42) i syd ved kapellet 
Vester Hæsinge (248) ny, over koret, traller for koret 
Vester ~kerninge (242) på hjørnet i syd 
Vester Aby (224) smuk over koret 
Viby (152) skøn i syd på traller; den gamle findes endnu 
Vigerslev (280) med himmel 
Vindinge (90) over koret; et lidet skib foran 
Vissenbjerg (336) herlig, med himmel 
Øksendrup (160) i syd; ny udskåret på vej 
Ørbæk (84) muret midt i kirken 
Ørslev (360) neden for koret 
Ørsted (330) ond, i syd 
Øster Hæsinge (249) i syd 
Øster Skerninge (213) muret i syd 
~s trup (100) ved sønderside 
Arslev (50) ilde midt i kirken; klar mur 
Åstrup (225) pulpitur over koret 
Ås u m (64) muret 

Messeklæder 
Agedrup (143) ond 
Alle ru p (56) l god brun fløjls 
Alle sø (99) gammel brun damask 
Asperup (371) skarns 
Bederslev (122) gul og rød damask fløjl 
Bjerre by (215) mange huller i særken 
Brændekilde (37) passelig, som i Bellinge 
Dalby (149) smukke 
Davinde (58) smukke 
Dreslette (320) ny rød fløjls 
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Drigstrup (141) smukke blå fløjls 
Ellested (170) ond hagel, l god sort fløjls 
Eliinge (86) l grøn, l blå 
Fjelsted (376) rød god fløjls 
Flødstrup (80) grøn 
Fraugde (63) onde 
Fåborg (230) smukke 
Gelsted (364) ny brun damask 
Gislev (176) sort fløjls med krucifix 
Grindløse (120) gode 
Gudbjerg (180) særken ond på venstre arm og på brystet 
Guldbjerg (286) rød fløjls, passelig 
Herrested (92) gode 
Herringe (175) l god fløjls med dobbelt damask guld kors 
Hjadstrup (102) 2 gode 
Holevad (317) atlask 
Hundstrup (246) gode 
Højby (66) onde 
Hårslev (284) passelig 
Indslev (356) rødblommet fløjls 
Kauslunde (350) l sort skøn fløjls 
Ko ru p (33) rød gammel, mønstret 
Krogsbølle (116) gammel blå fløjls, ny rød fløjls 1596 
Lumby (104) l rød fløjls 
Lunde (103) l passelig rød fløjls 
Marslev (145) herlig gylden fløjls 
Mesinge (151) gamle onde renoveret 1592, nu smukke 
Norup (106) onde 
Næsbyhoved Broby (100) herlig ny sort fløjls med krucifix 
Nørre Højrup (119) duer intet 
Nørre Nærå (118) onde 
Nørre Sandager (287) onde 
Nørre Søby (59) l sort, l rød fløjls, herlige 
Nørre Åby (355) smuk sort fløjls 
Otterup (109) 2 smukke 
Pårup (43) blå fløjls med Maria i solgisseJ 
Refsvindinge (88) skarns 
Ringe (174) l gammel 
Ralsted (52) 2 onde 
Ryslinge (168) l sort fløjls med kors 
Rønninge (54) brun fløjls 
Rør up (365) blå fløjls med gul damask kors 
Seden (65) blå fløjls 
Skovby (279) rød fløj Is, god 
Skårup (198) skøn, 1581 
Svindinge (163) findes 
Særslev (291) 2 skønne samt nogle gamle 
Søby (312) rød fløjls 
Søllested (310) slem gammel 
Sønder Nærå (49) gode 
Søndersø (293) herlig blå fløjls 
Tved (200) blå gammel, l lang særk 
Ubberud (32) rød, blommet, passelig 
Uggerslev (121) blå fløjls 
Vedtofte (311) ond 
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Vejlby (351) ond 
Vejstrup (172) passelige 
Viby (152) skønne, sort fløjl 
Vindinge (90) skønne 
Øksendrup (160) grøn 
Ørbæk (84) passelig 
cpstrup (100) gode, sort fløjl 
Arslev (50) gammel, blå damask 
Åstrup (226) herlige 

Døbefonte 
Agedrup (143) i tårnet med traller 
Allerup (56) overfor prædikestolen 
Allested (262) i tårnet 
Alles ø (99) i koret 
Asperup (371) i koret 
Balslev (357) neden for koret 
Barløse (327) i tårnet 
Bederslev (122) i koret 
Bellinge (36) koret i sønderside 
Bovense (71) neden for koret 
Brahetrolleborg (251) nede i kirken 
Brudager (167) i tårnet 
B ry Ile (40) i koret 
Brændekilde (37) indmuret ved ndr. sidealter 
Davinde (58) i tårnet 
Dreslette (320) i tårnet 
Egense (211) i vest 
Ejby (358) i tårnet 
Ej l by (289) i koret i syd 
Ellested (169) i vest; skal op 
Espe (254) i vest 
Fangel (39) i koret 
Flemløse (322) i tårnet 
Fraugde (62) med traller i tårnet; skal i kapel 
Føns (359) i koret 
Fåborg (230) i vest 
Garnborg (353) i tårnet 
Gamtofte (319) midt på gulvet inden for døren 
Gelsted (364) neden for koret i syd 
Gestelev (263) i koret 
Gislev (176) i tårnet 
Grindløse (120) i koret 
Gudbjerg (180) i tårnet 
Gudme (166) i koret 
Guldbjerg (286) i koret 
Harndrup (368) nede i kirken 
Heden (264) i tårnet 
Herrested (92) højre side neden for koret 
Herringe (175} i tårnet med traller, flyttes til koret 
Hesselager (178) i tårnet 
Hillerslev (256) i tårnet 
Hjadstrup (102) midt på gulvet 
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Holevad (317) i nord 
Husby (362) neden for koret 
Højby (66) i tårnet 
Hårby (323) i det øverste kapel med l stor tavle 
Hårslev (284) i kapellet 
Håstrup (244) nede i kirken mellem stolene 
Indslev (356) i tårnet, med traller 
Jordløse (243) i kapellet 
Kerte (325) i kapellet, muret med en »kiel<< 
Klinte (119) neden for koret 
Korup (33) ved korbuen 
Krarup (253) nede i kirken 
Krogsbølle (116) i koret 
Kærum (309) i nord 
Køn g (332) i tårnet 
Langå (161) i tårne t; fly t tes til koret 
Lumby (104) i tårnet, traller 
Lunde (103) i tårnet 
Lunde (205) nede i kirken 
Marslev {145) i tårnet 
Norup (106) i tårnet 
Næsbyhoved Broby (100) i koret 
Nørre Broby (260) i koret 
Nørre Højrup (118) i koret 
Nørre LyndeJse (55) med traller i tårnet 
Nørre Nærå (117) i koret 
Nørre Sandager (287) i tårnet; kunne godt flyttes til koret 
Nørre Søby (59) neden for koret 
Nørre Åby (355) i tårnet 
Ollerup (209) i vest 
O re (283) i koret 
Otterup (109) i tårnet 
Oure (170) i koret 
Pårup (43) i kapellet 
Refsvindinge (88) i tårnet 
Ringe (173) i koret 
Roerslev (372) neden for koret i nord 
Ro! sted (51) i tårnet 
Rynkeby (139) i nordre kapel ( ?) 
Ryslinge (168) nede i kirken, med traller; skal op i koret 
Rønninge (53) i tårnet 
Rørup (365) i syd ved prædikestolen 
Sandager (315) i tårnet 
Sandholts LyndeJse (247) i koret 
SetJørgen (201) i koret 
Seden (65) i tårnet; skal tilbage i nord 
Skamby (123) i nordre kapel 
Skeby (107) i tårnet 
Skovby (279) i kapellet 
Skydebjerg (333) i syd 
Skårup (198) i koret 
Stenløse (38) i vesterende 
Stenstrup (208) i vest 
Svendborg S.Nicolai (192) i tårnet 
Svendborg Vor Frue (190) i tårnet 
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Særslev (291) under korbuen 
Søby (312) i tårnet 
Søllested (310) i tårnet 
Sønder Broby (258) i tårnet 
Sønder Nærå (49) i kapellet 
Sønderby (300) i kapellet 
Søndersø (292) i nordre kapel 
Sø ru p (203) foran tårnet 
Tanderup (329) i koret 
Tommerup (41) i koret 
Turup (314) i syd neden for koret 
Tved (200) i tårnet 
Ubberud (32) i koret 
Udby (34) nederst i koret 
Uggerslev (121) i koret 
Vantinge (255) i koret 
Vedtofte (311) i tårnet 
Veflinge (281) i koret 
Vejlby (351) i koret 
Vejle (262) nede i kirken 
Vejstrup (172) i koret 
Verninge (42) i kapellet 
Vester Hæsinge (248) i vest 
Vester Skerninge (242) i tårnet 
Vester Åby (224) grå kamp 
Vissenbjerg (336) nede i kirken 
Øksendrup (160) i tårnet; flyttes til koret 
Ørslev (360) i koret 
Ørsted (330) i tårnet 
Øster Hæsinge (249) i tårnet 
Øster Skerninge (213) skal flyttes til koret (hvorfra?) 

'?s trup (100) i tårnet 
Arslev (50) i tårnet 
Ås u m (64) i vest 

Sidealtre 
Agedrup (143) l skarns tavle 
Balslev (357) 2 skarns tavler ud 
Barløse (327) 3 altre med tavler, bort 
Birkende (146) 2 skarns tavler, l på et skab, l ved alteret 
Bogense (271) nogle altre med tavler fjernet 1588 
Brylle (40) 2; det ene med Sct.Jørgen; skal på højalteret 
Brændekilde (37) 2 neden for koret, ingen tavler; bort 
Dalby (149) 2 med tavler neden for koret, afbrydes 
Diernæs (266) 2 neden for koret skal afbrydes 
Dreslette (320) l alter mod koret; ingen tavle på 
Drigstrup (141) 2 løse tavler i koret, kan bygges sammen til en 
Fraugde (62) l uden billeder neden for koret 
Frørup (82) l i koret, l nedenfor 
Føns (359) l skal nedbrydes, tavlen på højaltret 
Garnborg (353) l skal afbrydes 
Heden (264) l tavle neden for koret, bort 
Hellerup (93) l med Jomfru Maria i solgissel; ud 
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Horne (237) 4 unyttige tavler, ud 
Hundstrup (246) 2 skarns billeder ved alteret 
Hårby (323) l tavle i kapellet; helgener og en bisp 
Indslev (356) l skarns tavle ved siden af alteret 
Jordløse (224) l alter med SetJust m.fl .; skal nedbrydes 
Kerte (325) 2 med tavler i kapellet, bort 
Kullemp (87) l neden for koret; ud 
Køn g (332) l i kapellet, slem tavle, bort 
Middelfart (344) l med Mariatavle, bort 
Munkebo (140) l i syd ved degnestolen, skal afbrydes 
Nyborg (73) 2 skal nedbrydes 
O re (283) l alter i koret med Mariabillede, nedbrydes 
Ralsted (51) l med skarns tavle skal nedbrydes 
Ryslinge (168) l skarns tavle med helgener 
Rørup (365) tavle på halvt alter, de vises ofring, bort 
Sanderum (34) 2 i tværskib skal nedbrydes 
SetJørgen (201) 2 skal afbrydes 
Seden (65) 2 med tavler; skal neder 
Skovby (279) 2 skarns tavler i kapellet 
Stenstrup (208) l tavle i syd 
Stubberup (147) l neden for koret med helgentavle, skal afbrydes 
Særslev (291) l i syd neden for koret; afbrydes 
Sønder Nærå (49) l i kapellet; bort 
Vester Skerninge (242) l neden for koret, afbrydes 
Vindinge (90) 3 med tavler; nedbrydes 
Ørslev (360) 2 halve tavler på halve altre bort 
Årslev (50) l; der skal prædikestolen stå 

Degnestole 
Agedrup (143) god ny 
Alles ø (99) affyr 
Avnslev (72) udskåret 
Barløse (327) god, af eg, med paneler 
Bederslev (122) liden 
Birkende (146) liden 
Davinde (58) liden 
Ellested (169) skarns 
Fjelsted (367) liden 
Flemløse (322) god, lang, med paneler 
Fraugde (62) skarns 
Gelsted (364) god 
Gislev (176) gammel 
Gudbjerg (180) god 
Guldbjerg (286) liden 
Hellerup (93) liden 
Hesselager (178) findes 
Holevad (317) god 
Hundstrup (246) 2 smukke 
Hårslev (284) gamle, gode, af eg 
Kirkeby (204) liden 
Klinte (119) findes 
Ko ru p (33) passelig 
Kullemp (87) gammel 
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Kværndrup (206) smuk 
Kølstrup (142) udskåret 
Køn g (332) god 
Landet (215) kun en fjæl på 2 træstykker; skarn 
Langå (161) liden 
Lumby (104) passelig 
Lunde (103) god 
Lunde (205) liden 
Marslev (145) endnu bedre end skriftestolen, af eg 
Munkebo (140) findes 
Næsbyboved Broby (100) smuk ny af fyr 
Nørre LyndeJse (55) liden 
Nørre Sandager (287) liden 
Ollerup (209) passelig 
O ure (170) herlig ny 
Refsvindinge (88) smuk liden 
Ringe (173) liden 
Rynkeby (139) findes 
Ryslinge (168) skarns 
Rønninge (53) god, af gammel eg, panelet 
Seden (65) l skarns 
Skamby (123) smuk gammel 
Stenstrup (208) skarns 
Særslev (291) herlig, efter kannikevis 
Sønder Nærå (49) ny; affyr 
Søndersø (292) god 
Sørup (203) liden 
Tanderup (329) god 
Turup (314) god 
Tved (200) passelig 
Ubberud (32) passelig 
Udby (34) findes 
Uggerslev (121) liden 
Vedtofte (311) smuk 
Veninge (281) god 
Vejlby (351) 2 degnes to le 
Verninge (42) god 
Vester Hæsinge (248) liden 
Vindinge (90) smuk 
Ørbæk (84) liden 
Østrup (100) liden 
Årslev (50) liden 
Ås u m (64) ingen 

Skriftestole 
Allesø (99) af fyr 
Barløse (327) god, af eg, med paneler 
Bederslev (122) liden smuk 
Dalby (149) findes 
Davinde (58) liden 
Dreslette (320) en kannikestol af godt eg er skriftestol 
Ellested (169) smuk 
Eliinge (86) smuk 
Fangel (39) ingen 
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Fjelsted (367) liden 
Fraugde (62) ond 
Garnborg (353) ingen 
Gelsted (364) god 
Gislev (176) ingen 
Gudbjerg (180) ingen 
Guldbjerg (286} ingen 
Heden (264) ny 1598 
Hellerup (93) liden 
Herringe (175) liden 
Hesselager (178) ingen 
Kirkeby (204) liden 
Klinte (119) findes 
Kor up (33) passelig 
Kullerup (87) slet og ret 
Kværndrup (206) liden 
Køn g (332) skarns 
Langå (161} ingen 
Lumby (104) liden 
Lunde (103) god 
Lunde (205) liden 
Marslev (145) herlig 
Mesinge (150) smuk, udskåret 
Næsbyboved Broby (100) smuk ny af fyr 
Nørre Højrup (118) ingen 
Nørre LyndeJse (55) liden 
Nørre Sandager (287) ingen 
O ure (170) herlig ny 
Refsvindinge (88) liden ved alteret 
Ringe (173) ganske ringe 
Rynkeby (139} ny, affyr 
Ryslinge (168) m gen 
Seden (65} ingen 
Skamby (123) m gen 
Stenløse (38} l skarns 
Stubberup (147) smuk, udskåret 
Særslev (291} herlig, efter kannikevis 
Søby (312} i nord 
Sønder Nærå (49) liden, nord for alteret 
Søndersø (292) god 
Sørup (203) liden ond 
Tanderup (329) god 
Turup (314} ingen 
Tved (200) ny, passelig, af fyr 
Ubberud (32) ingen 
Udby (34) findes 
Uggerslev (121) smuk 
Vedtofte (311) ingen 
Veflinge (281} god 
Verninge (42) ingen 
Vindinge (90} smuk 
Ørbæk (84) ingen 
!::'s trup (100) liden syd for alteret 
Arslev (50) ingen 
Ås u m (64) ingen 
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Diverse 
Barløse (327) kirken på et høj t bjerg 
Birkende (146) ingen stol til biskoppen (snedkeren arbejdede) 
Dalum (35) l sejerværk 
Egense (211) kirken står på et bjerg 

koret lukket med traller og døre 
Frørup (82) Kristi grav bag traller; fjernet 1591 
Gelsted (364) kirken på et højt bjerg 
Gudme (166) l sejerværk (er hos degnen) 

præsten har halm og brædder i tårnrummet 
Harndrup (368) kirken på et højt bjerg i byen 
Herrested (92) kirken på et højt bjerg 
Herringe (175) korbuen lukket med traller og dør 
Husby (362) traller og dør for koret 
Kerteminde (131) Kristi grav, skal sælges(!); sejl i koret 
Kær u m (309) kirken på et højt bjerg 
Kølstrup (142) pulpitur i tårnet for ungt folk 
Langå (161) ældre begravelse nyindrettet i våbenhuset 
Lunde (205) traller for koret 
Mesinge (150) l sejerværk; sprinkelværk for koret 
Middelfart (344) fiskerne har garn i kirken 
Nørre LyndeJse (55) korgitter med dør 
O re (283) kirken på et bjerg langt fra byen 
Otterup (109) kalkhus i våbenhuset 
Ryslinge (168) Lørup kapel (nedbrudt 1610) er hølade 
Rønninge (53) kirken på et højt bjerg 
Rørup (365) kirken på et høj t bjerg 
Skamby (123) sprinkelværk foran koret 

præstens korn i sdr. kapel 
Skårup (198) pulpitur i vest for unge folk 
Stubberup (147) kirken på et bjerg 
Svendborg S.Nicolai (192) kirken ligger på et højt bjerg ( !) 

traller for koret; l sejerværk 
Svendborg Vor Frue (190) traller for koret; lidet posetiuff; sejerværk 
Sønderby (300) l sejerværk med kvarterslag 

præsten har sit øl i tårnet 
Sønder Nærå (49) kirken på et højt bjerg 
Søndersø (292) l lidet sejerværk i kirken 
Tved (200) kirken ligger på et bjerg i byen 

tømmer i kirken; hø i tårnet; kalkhus i kapel 
Ul bølle (241) kirken på et højt bjerg 
Vester Hæsinge (248) kirken på et højt bjerg 
Vester Skerninge (242) kirken på et bjerg 
Vigerslev (280) l sejerværk i tårnet med herlig skive 
Vindinge (90) et orgel nedbrudt afW.j.Ulreldt 
Ørbæk (84) kirken står på et bjerg 
Øster Hæsinge (249) traller og dør for koret 
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