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Al^cerv cerende Arbejde har t il Hensigt ved Tegninger, Fortcrlling og Beflrivelse 
at give en let fattelig Vejledning t il at kjende S t .  Knuds Kirkes Historie og Byg- 
n ing, navnlig som Kunstvoerk, samt dens Mindesmcerker. D et har iscrr vceret mig om at 
gjpre at fremdrage saadanne Enkeltheder, som give Kirken dens Scerprceg og lade en faa O je paa 
dens ejendommelige Skjönhed. D a  dette nu i  mange Tilfcelde bedre lader sig gjpre ved 
Tegninger og Billeder end ved O rd , har jeg bestrcebt mig for at faa Horstet rundelig udstyret 
med gode Zllustrationer. Med megen Paafljpnnelse maa jeg her ftemhceve, at der er blevet 
viist mig Zm,ödekommen af alle, t il hvem jeg i  denne Anledning har henvendt m ig; scerlig maa 
jeg dog noevne H r. M e j b o rg , der med megen Kjoerlighed t il Sagen har optaget det störe Billede 
af Kirkens Zndre og de mindre, som vise arkitektonifle Skjpnheder i  det Zndre. Sam tlige 
disse B illed e r, samt dem, som gjengive Kirkens Adre og Krypten , ere skaarne af Lylograf 
V .  L a u r i t s e n . D e porige Troesnit ere laante fta  „Illustre re r Tidende" og Traps „Statistist- 
topografifle Bestrivelse af Kongeriget D anm ark."

Stoffet t i l  Texten er fornemmelig hentet fta  selve Kirken, som i  lcengere Tid  har vceret 
Gjenstand for mine Zagttagelser. A f tidligere Vcerker er der hentet B idrag  fta  „ S t .  Knuds 
Kirke" ved Kantor Mumme, „ S t .  Knuds Kirke, betragtet som et Monument i  Spidsbuestil", 
en Afhandling af Professor Hpyen, som findes i  det fprstncevnte Vcerk fra S id e  85 t il 
104, „B id rag  t il Odense B y s  celdre Historie" ved Vedel Simonsen, „Odense B y s  Historie" 
ved Biskop Engelstost, „D e  forskjellige Kapeller ved S t .  Knuds K irk e " , en Afhandling af 
Stiftsprovst Damgaard, som findes i „Sam linger t il F yn s  Historie og Topografi", femte B ind  fta 
S id e  115 t il 173, og „O m  Zndsiriften udenpaa S t .  Knuds K irke", en Afhandling af samme 
Forfatter, som er optagen i „N y  kirkehistoriske Sam linger", sjette B ind s fjerde Hceste fta  S ide 
795 t il 820 . D a  ncervcerende Arbejde ikke maa betragtes som videnskabeligt i dette Ords 
sncevrere Forstand, er det ikke blevet anset for npdvendigt fortlpbende at opgive, hvem af 
disse Forfattere der i det enkelte Tilfcelde har vceret Hjemmelsmanden. Naar jeg en enkelt 
Gang har stpttet mig t il en anden Forfatter, da er denne nccvnt.

Hceftet er et soerstilt Tillceg t il det af mig nylig  udgivne större Vcerk: „Odense og 
ncermeste Omegn i Billeder med Historist besinnende Text (14  Portrceter og 58 Prospekter, 
hvoraf 5 i  Farve tryk .)" Körtet er taget efter de nyeste Opmaalinger.

O d ense  i M a j 1875.
A dgivrren.



Etikette af vore Kirker, som Roskilde, V iborg, Aarhus og Ribe Domkirker, ere vel starre 
Aend S t .  Knuds Kirke, og, sammenlignet med Udlandets Katedraler og Domkirker, er 

St.^ Knud s Kirke endogsaa kun en forholdsviis ubetydelig Bygning , men desuagtet gjpr 
den dog paa enhver stjpnsom Zagttager, der ikke er ligesom overmcettet af at bestue det störe 
og smukke paa Bygningskunstens Omraade, et saa overvcrldende Zndtryk, at Han uvilkaarlig 
kommer t il at opkaste det Spprgsm aal: Hvorledes formaaede dog hin T id , som sccr- 
tegnedes ved Raahed, Fattigdom og T^jleslpshed, at rejse en saadan Bygning , om hvilken 
man maa sige, at det muligen vilde skorte vor Tid  paa K ra ft og Kunstforstand t il at fkabe 
et lignende Vcerk! D a  det er et Guds H u s , v i have for O je , ledes man ftrst t il at 
formode, at Kräften er kommen fra  en stprre kirkelig San ds og mere G udsfrygt, end der 
nu findes. Om  dette er saa, eller ikke, skal her ikke afgjöres, thi om end enkelte ere blevne 
drevne deraf t il at yde störe Bidrag  t il Kirkenö Opfprelse, saa er det dog ingenlunde 
Fromhed, hvoraf Mcengdens Offerberedvillighed er udsprungen; nej, S t .  Knuds Kirke er ligesom 
de fleste andre af vore gamle Kirker snarere et Minde om Synd  og Vildfare lser, thi den er 
fornemmelig bygget for de M id ler, som indkom ved Afladshandel. N aar Stenene saaledes 
tale t il os om begangne Synder og den Vankundighed, at man mente, at Kirkens Tjenere 
künde tilgive Overtroedelser, naar man pvede saadanne gode Gjerninger som at give t il Kirker 
og Klostre; saa maa v i ,  idet v i beundre Fcedrenes Stordaad i dereS efterladte kirkelige 
Kunstbygninger, tillige forbavses over den M ag t, som Kirkens Tjenere havde faaet over 
Menneskenes Sjcele. M en kan man saaledes, idet man tillige husker paa, at et saadant 
Byggeforetagende som S t .  Knuds Kirke har staaet paa i lange T id c r, forstaa, hvorledes 
Midlerne künde blive staffede t il V eje ; saa er dermed dog stet ikke givet noget Vink t il 
Besvarelfin af Spprgsmaalets anden D e l ,  nemlig: hvorledes der den Gang künde vcrre 
saa megen Sm ag  og Kunstforstand. Det er jo aldeles vist, at der da ikke fandtes nogen 
teknisk dannet Haandvcrrksstand, ja  her hjemme ncrppe nogen, som künde levere Tegning 
t il en saadan Bygning. Her maa man da forst mindes, at der til alle Tider findes sjceldne 
Begavelser, der uden Skole kunne udrette T in g , soin almindelige Atennesker ved lang 
Vejledning skulle opdrages t i l ,  og saadanne „Genier" behM  ingen Tegning. (E n  D e l
Uoverensstemmelser, Linicrnes mindre Skarphed og Renhed tyde ogfaa paa, at S t .  
Knuds Kirkes Bygmester eller Bygmestre, som v i naturligviis ikke kjende, nceppe have arbejdet 
efter en saadan.) Derncrst er det bekjendt, at de fdrste Kirker her i Landet byggedes af 
fremmede, i  noervcerende Tilfcrlde af Englcrndere, som fra  dereS Hjcm »ncdbragte Forbilleder. 
K u ltu r og Sm ag ere vandrende og skyde sjcrlden eller aldrig op i nogen Iordbund, uden 
at F r M  er blevet h id fM  fta Egne, hvor det alt havde naaet en v is  Grad af Modenhed.
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I. kirken 1 den katolstre Tid.
D et er Knud den hellige —  Konge fta  1080 t il 1086 — ,  som har lagt Gründen 

t il den ftrste S t .  Knuds K irke , og efter hvem den har faaet sit N avn. Han havde valgt 
den engelste Helgen Alban eller Albanus*) t il sin Skytshelgen og havde allerede som P r in s  
draget Omsorg fo r, at dennes Ben  vare blevne fprte her t i l .  Som  et midlertidigt
Opbevaringssted for disse Relikvier havde Knud toet M en for det S te d , hvorpaa den 
nuvcerende S t .  Knuds Kirke staar, opfert en Trcekirke og givet den Navn efter sin Skytshelgen. 
M en for at berede den erhyervede Ska t et vcerdigere Gjemmested lagde Han kort efter toet 
vesten for Troekirken Gründen t il en Stenkirke, som altsaa maatte blive en anden Albanikirkc. 
Fprend Han imidlertid naaede at faa denne Stenkirke foerdig og Nelikvierne flyttede derhen, ud- 
brpd det O prpr, som endte med, at Han og Hans Broder Benedikt tilligemed deres tro Mcrnd 
den 10de Z u li 1086 bleve myrdede i og ved Troekirken, og at de der hvilende Helgen- 
levninger bleve spredte. Knuds og Hans Broder Benedikts L ig  bleve jordede i Troekirken, 
men da der skete Zoertegn ved Knuds G ra v , bleve de snart paa Foranstaltning af Knuds

den af Ham i 1109 skrevne latinske Bog, efter hvilken, samt Knytlinga Sa g a  v i have vorc 
Efterretninger, at Hans Ben  stedtes t il H vile in er^pta. Allerede dctte tyder paa, at der 
under den af Knud grundlagte Stenkirke havde voeret et Rum , som var blevet kaldt Krypt, 
og det er derefter siet ikke utro lig t, at den under Köret nu opfprte U  nderkirke eller Krypt 
indeflutter det R u m , hvori Konge- Helgenen fandt sit Hvilested, ja  at den ved Udgravningcn 
ned t il Kryptens G u lv  gjenfundne Fortscrttelse af P illernc op i Köret t il D e ls  er det samme 
Murvcrrk, som Knud lod opfpre for 800 A a r siden. Og det er denne Omstcendighed i For- 
bindelse med den Antagelse, at Knuds Helgenskrin her har Haft P lad s igjennem hele Middcl- 
alderen, som gjpr, at man trocder ind i dette allerede ved sit dcrmpede L y s  og sjaldnc 
Arkitektur t il hpjtidelige Folelser stemmende Rum  med en Fornemmelse af, at man her er 
loengst henfame Slcegter ligesom ncennere end paa noget andet Sted , og en anden Forklaring, 
at Rummet med sin hafte Afslutning for oven er hele den Kirke, som Knud lagde Gründen 
t i l ,  kan kun forhdje denne Stemning. D e , som antage det sidste, lade da Munkene i S t .  
Knuds Kloster, som fortsatte Knuds K irke, opfpre en ny og storre over den oprindelige 
mindre K irke, hvilken sidste derved blev en Underkirke. M an lader da denne Over- og 
Underbygning, som nu er Korpartiet, vcrre hele S t .  Knuds K irke , indtil Gisico opforte sin 
Bygning. Hvorvidt nu hin D e l af Kirken har de samme M u re , P ille r  og Over- 
hvoelvinger, som den Bygning havde, der oprindelig stod der og rldgjorde hele K irken , maa 
man lade staa hen, men meget, hvad v i siden skulle komme t i l ,  viscr ö S , at Korpartiet er 
celdre end nogen anden D e l af Kirken.

Zoertegnene ved Knuds jordiske Levninger tiltoge, Hans Hellighed kom stedse inere i 
R y , og flere og flere strpnrmede til for at finde Lcrgcdom. Dette bevcrgede Hans Broder, 
Kong E rik  Ejegod, t il hos Paven at anholde om, at Knud maatte blive optagen iblandt 
Helgenes T a l. Dette blev ogsaa bevilget, hvorefter Benene atter optoges, og da de bestode 
den Ild p rM e , som de bleve underkastede, bleve de den I9de A p ril 1101 med stör 
Hpjtidelighed nedlagte i  et med Overtrcek af M etal og paasatte Figurer prydet S k rin . 
Zfplge KnyÜinga Sage blev en lignende W re viist Benedikts jordisie Levninger. Denne

*) Hvem denne Albanus var, er fortalt i Hovedvcerket, „Odense i Billeder", paa Side 29.
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Begivenhed —  Kanonisation —  blev end mcerkeligere ved sme Fp lger; den gav Anledning t il, 
at Knuds Stenkirke ikke blev en S t .  A lb an i, men en sankt eller hellig Knuds K irke, at 
der stiftedes Broderskaber —  Gilder —  som löge Knud t il Skytspatron, at Odense, navnlig 
paa Knuds Dpdsdag, igjennem hele Middelalderen blev Samlingsstedet for aandelig og 
legemlig syge, som ventede Helbredelse af Andagten ved og Mirakelkraften fra Helgen- 
levningerne. (F ra  disse Sammenkomster og kirkelige Fester —  Messer —  paa denne Dag 
er S t .  Knuds Marked opkommen.) Knuds S k rin  fik P lad s i eller paa et A lte r , hvilket, 
hvis de ovenfor om Krypten fren,satte Formodninger ere rigtige, vistnok har staaet i 
Underkirken, medens Benedikts formodentlig er blevet anbragt i det Kapel, som bar Hans 
Navn.

Ligesom man nu ikke hprer noget om disse Helgenskrin, fprend de gjenfindes i 1582,
saaledes er det ogsaa kun lidet, som Historien bereiter om den oprindelige S t .  Knuds
Kirke. Dens Skcrbne er imidlertid fra  E rik  Ejegods Tid knyttet t il det Kloster, som denne 
Konge stiftede. Z  Aaret 1100 forskrev Han nemlig 12 Munke fra Klostret Evesham i 
England, hvilke Han overlod den ny opbyggede Gaard spnden sor Stenkirken. I  Knytlinga 
S ag a  hedder det, at Odense i E rik  Ejegods Dage havde „fem Stenbygninger med trygge 
M u re " ; da v i nu vide, hvor denne Gaard la a , som E rik  overlod sme M unke, og der i  den 
Pstlige D e l af den Bygning —  N r. 32 paa Klingenberg, tilhprende Klcedefabrikant Hempel, 
—  som nu staar der, hvor Klosterets Hovedbygning stod, er Spidsbuer og Murstens- 
forbindelse, som tyde paa en^hpj Grad af SElde; saa er det slet ikke usandsynligt, at 
v i endnu have vcesentlige Levninger af en af disse Stenbygninger og dermed ogsaa af S t .  
Knuds Kloster. Dette Kloster, hvis Munke vare Benedektinere, blev ved Gaver og P riv i-  
legier af Konger, kongelige Personer og private snart et af de anseligste og rigeste i Landet, og 
1139 gav Erkebiskop Eskild i Lund det Net t il at vcelge Biskop, fordi det ejede Stifte ts 
Domkirke, og dets Munke gjorde Tjeneste ved den. Denne Anseelse og Rigdom maa vi
betragte som Gründen t i l ,  at Kong N iels og enkelte andre kongelige Personer lode sig
optage og henlevede deres sidste Dage i denne fredlyste trygge Borg . Knuds Stenkirke blev 
saaledes i E rik  Ejegods Tid ikke blot „S ank t Knuds Kirke" men ogsaa en Klosterkirke, og det 
er Munkesamfundet i dette S t .  Knuds Kloster, som fuldfprte det af deres Skytshelgen 
begyndte Vcrrk. Hvilket Omfang denne oprindelige S t .  Knuds Kirke havde, veed man ikke, 
men man maa bygge paa de Slutninger, som kunne uddrages af de saa V ink, som ZElnoth 
og Knytlinga S ag a  give, sammenholdte med, hvad Korpartiet endnu kan fortcellc en 
opmcrrksom Zagttager, men de Resultater, hvortil man paa denne Maade kan komme, ere 
ovenfor fremsatte. Allerede 1109 forrettedes Gudstjenesten i  den ny Kirke under Lyd af 
O rgel, F lo jter og Harper. Denne Kirke skal vcerc overgaaet forskjellige Zldsvaader, men 
da det var en Stenkirke med den Tids tykke M ure , er der slet ingen Grund til at 
antage, at Murene ikke hver Gang skulde vcere blevne staaende, og saaledes kunne 
v i i det tidt ncevnte Korparti endnu godt have de oprindelige M ure. A t den har vcrret 
opfprt af lütter hugnc Kampesten, som et enkclt Udtryk hos AElnoth künde lade formode, 
er man i den seneste Tid kommen dort fra.

Den sidste Zldsvaade overgik Kirken, da Hertug Abel af Spnderjylland i 1247 lagde 
Odense i Aste. Det varede den Gang lcrnge, inden Kirken igjen blev i Stand  sat, men 
t il Gjengjceld rejste den sig da ogsaa i en langt stprre og smukkere Skikkelse, end den 
tidligere havde Haft. Den starre vestlige Halvdel blev nemlig nu fprst opf.ürt og stod i det 
vcesentlige fcerdig i 1301. M anden, som gjennemfprte dette ny störe Byggeforetagende, 
var Gisico, som var Biskop fra 1286. Denne D el af Kirken kaldes derfor ogsaa stunddom
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Gisico's Kirke. Midlerne t il Byggeforetagendet sik Han dels fra  Prcesterne og Menighederne 
i  sit S t i f t ,  dels ved A flad , og denne sidste Indtcegtskilde flpd fra den stprste D e l af hele 
Norden. Jmellem det tidt omtalte oeldste P a rt i af Kirken og Gisico's Bygning have v i et 
fra begge de ncevnte Dele forfljelligt P a r t i ,  hvilket stjelnes fra de to andre ved sine 
Uregelmcessigheder, en meget tydelig Revne i den nordlige M u r og svagere Antydninger af 
Sammenbygning paa den sydlige S id e , og det paa begge S id e r af Partiet. Disse Sp o r af 
Sammenbygningen hidrpre f ra , at Forbindelsen med de celdre M ure ikke er stet ved 
Indmuren i disse, men ved en Opbyggen imellem dem, hvorefter Revnen imellem dette 
yngste P a rti og de tilstpdende celdre M ure er bleven ridfyldt ined Murkalk. Dette

gaadefulde P a rt i kan man derfor, som Etatsraad Herholdt udtrykte sig i et Mode i „ F y n s  
S t if ts  litercrre Se lskab", kalde det indstudte P a rt i. A l  denne D e l af Kirken er opfürt, 
efterat Gisico havde faaet sin Bygning fcrrdig,' er ogsaa i god Overensstemmelse med, at 
man efter Gesico's Tid  i henved 50 A ar vedblev ved Aflad at indsamle Bidrag i Danmark 
og Sverrige t il S t .  Knuds Kirkes Fuldfprelse. D er künde vel, efterat Gisico havde faaet 
sin Bygning rejst, endnu vcrre meget tilbage at gjpre, men at der var saa meget, at det

at komme Kirken t il Hjcrlp, synes at vidne om et stprre Byggeforetagende end det, at lcegge 
sidste Haand paa en allerede opfprt Bygning.

Se lve  Kirkebygningen, som den nu staar, var altsaa fcrrdig i M idien af det l 4de 
Aarhundrede. V i  vende os derefter t il Tilbygningerne. —̂  3  Aaret 1357 udstedte
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tre af R igets Bisper et B rev , hvorved de give fuldstcendig Aflad t il alle dem, som ved Gaver 
betcenkte S t .  Benedikts Kapel i  S t .  Knuds Kirke. Dette er fprste G ang , at noget Kapel 
ved Kirken ncevnes, hvorfor inan maa antage, at S t .  Benedikts Kapel er det crldste iblandt 
de flere Tilbygninger, som blcve opfprte i den katolske Tid. D er har vcrret delte Meninger, 
om, hvor dette Kapel bor soges, enten paa Nord- eller Sydsidcn ; der er imidlertid mest, 
som taler for, at Stiftsprovst Damgaard har R et, naar Han lcegger det paa Nordsiden op 
t il det indskudte P a rt i der, hvor Bueslaget i Sideskibets M u r endnu vidner om en forsvunden 
Tilbygning, og hvor Indgangsdpren fra Kirken t il det forsvundne Kapel fandtes, indtil 
den ved Tilm uring undcr den nu fuldcndte Nestavration forsvandt. Beliggenheden er tcrt 
vesten for det ivalkendorfske Kapel, og de to ncermeste Murstrcebere ved denne Tilbygning 
ere opfprte, efterat det oprindclige Kapel var blevet nedrevet, og derved eie de komne til 
at dcekke det meste af det ncevnte Bueslag. D a  det oprindelige Kapel stod, gjorde dette
der Tjeneste for Murstrceberne, ligesom det walkendorfske Kapel nu gjvr det der, hvor de to 
folgende Murstrcebere imod Ost ere inddragne i dette Kapels Sidemure. Det oprindelige 
Kapels Nedrivelse og et Vindues Anbringelse paa det S ted , hvor Kapcllet dcrkkede Kirkens 
M u r , er ogsaa S ky ld  i ,  at Vinduet ncrnnest ved Walkendorfs Kapel imod Best lige 
over den tilmurede D p r ikke sidder symetrisk, men for ncer ved den senere opfprte 
Mrcrstrceber.

N aar man n u , i  Modscetning t il hvad tidligere Forfattere have gjort gjcrldende, v il 
antage, at Korpartiet i en mer eller mindre uforandret Skikkelse er hele den oprindelige 
S t .  Knuds Kirke, at Gisico derefter opforte den st.M-re vestlige Halvdel, men naaede ikke at 
faa denne sammenbygget ined den oprindelige K irke; saa b liver, som oven for antydet, det 
indskudte P a rt i og det t il samme stodende Kapel, som v i have ladet blive S t .  Benedikts 
Kapel, den nyeste D e l a f Kirken. Forudcn det sagte er der iscrr to Omstamdigheder, som 
tale fo r, at Opfprelsen af dette P a rt i og sammes Udbygning er stet samtidig; der blcv jo 
nemlig paa samme T id , esterat Gisico havde opfort sin Byg n in g , indsamlet B idrag  til S t .  
Knuds Kirkes Fuldendelse og t il Benedikts Kapel ved denne, derncest fandtes ved den störe 
Afgravning i 1866 under den oven for omtalte nu tilmurede D p r ingen Grundsten, hvilke 
jo maatte have vcrret der, naar denne Aabning t il det forsvundne Kapel var fremkommen 
ved et senere Gjennembrud.

E t  andct Kapel, som ncrvnes, hed S t .  Knuds Kapel, fordi det iblandt flere Skyts- 
hellige var indviet t il S t .  Knud. D et var bekostet af Biskop Mogens Krasse ved Aaret 
1464. Om  dets Beliggenhed har man Heller ikke vcrret enig, men da der ingensinde har 
vcrret flere end et Kapel paa Kirkens Nordside, og Benedikts er crldre end S t .  Knuds 
Kapel, kan det kun spges paa Sydsiden. Engelstoft og Mumme antage, at det er det 
nuvcerende Konsistorium eller den nordlige Ende af den Bygning, som fpr var Gymnasium, 
men hvori nu Stiftsbiblioteket sindes, og som stoder mniddelbart op t il Kirkens Sydside, 
medens Damgaard lcrgger det tcrt vesten for denne Bygning der, hvor der under den sidste 
Zstandscrttelse blev fundet en tidligere ukjendt tilmuret D p r, soni nu er bleven gjenaabnet. 
Som  Sp o r af, at her har vcrret en Tilbygning, ses lidt hojere oppe paa Sideskibets M ur 
Levning af et Bueslag. A t Damgaard ogsaa her vistnok har Net, v il fremgaa af folgende: 
D et er mere end sandsynligt, at Gymnasiebygningen med Konsistoriet er den gamle 
Klosterbygning, der dannede den pstlige af de 4  sammcnbyggede Lcrnger, som indesiuttede 
Klostergaarden. Forholdene ved Benediktinerklostre var neinlig ncrsten allevegne saaledes: 
fprst rejstes Hovedbygningen, derefter lige over for denne Kirken , som saa sattes i 
umiddelbar Forbindelse med den egentlige Klosterbygning ved to Tvcrrbygninger, og längs
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med disse IM  en overhvcelvet G ang , den saa kalbte Omgang eller Munkegang. (Smukke 
Levninger af en saadan findes endnu i Graabrodre Hospital.) Den historiste Gang v il  
altsaa her blive: Den af Heilig Knud grundlagte Kirke fuldfprtes i sin oprindelige 
Skikkelse omtrent samtidig med, at E rik  Ejegod og det af Hain stiftede Munkesamfund 
rejste Klostrets Hovedbygning; denne Hovedbygning (s. S .  7) strakte sig imod Ost hen t il den nu- 
vcvrende Gymnasiebygning og stob i Folge et opbevaret Skjode endnu i  hele sin Udstrcvkning i 
1630. Videre er man ncrppe konnnen hverken med Kirken eller Klostret, fprend Gisico 
blev det sidstes Forstander og dermed ogsaa Kirkens Vcerge. Under Han: synes Klostret 
at have naaet sin hojeste Velmagt og Anseelse, og derfor künde Han med K ra ft tage fat 
paa at udvide baade Klostret selv og dets Kirke. Det forste er da sket ved, at 
Han eller snarere Hans Eftermand har opfort Forbindelsesbygninger baade imod Ost og 
Best imellem Kirken og Klostrets Hovedbygning. Den vestlige med sin Omgang stodte t il 
Kirken der, hvor nu Indgangsdpren ncermest Taarnet findes; (de sidste Nester af denne 
Tvccrbygning forsvandt i 1 6 19 , hvorefter Gründen tilligemed Gaardspladsen og den Grund, 
hvorpaa den scnere nedrevne D e l af Hovedbygningen stod, konr t il at udgjore Gymnasie- 
haven, der nu er lagt sammen med Kirkegaarden,) den ostlige Forbindelsesbygning bliver 
da Gymnasiebygningen med Konsistoriet. A f sikre K ilder veed man, at denne Bygning 
oprindelig var to Etager. A t den er bygget paa samme Tid smn den D e l af Kirken, 
hvortil den stoder —  det indskudte P a rt i — , fremgaar af folgende: De to Hvcclvingsfag 
af Kirkemuren, hvortil Konsistoriet stoder, vise tydeligt, at der aldrig har vccret noget 
Vindue i disse Fag . Dette Stykke af Kirkens M u r har altsaa fra Begyndelsea vccret 
bestemt t il at dcckkes af en tilstodende Bygning. D et nceste Vindue imod Best i  Side- 
skibet er kun et Halvvindue, og det er synligt, at det altid har vccret saaledes. N u  over- 
skceres M uren tcct neben for Vinduet af Konsistoriets Tag , der ikke tilsteder nogen For- 
dybning af Vinduet. E n  lignende Hindring maa have vccret tilstede fra Begyndelsen, og

Aaret 1465. Gymnasiets overste Etage forsvandt ved Reparationen 1 7 5 5 ; den over Konsi
storiet var allerede tidligere borttagen. A f  det sagte folger, at Gymnasiebygningen er lige 
saa gammel som det indskudte P a r t i,  altsaa fra Tiden imellem 1300 og 1360, derncest, at 
eftersom Mogens Krasse forst ved Aaret 1464 byggede sit Kapel, kan dette ikke vcrre det 
samme som Konsistoriet, der jo er i  Enden af Gymnasiebygningen. Mogens Krasses eller 
S t .  Knuds Kapel maa altsaa soges paa et andet Sted paa Sydsiden, og her er da ved 
den sidste störe Nestavrationen sremkommet Sp o r af to Gjennembrud af M uren , som man 
tidligere ikke kjendte. D et ene er oven for omtalt; Sporet af det andet ses indvendig i 
Kirken under det andet Vindue fra Zndgangsdoren paa denne S ide  og bestaar i to ikke störe 
Bueslag. Det bliver derefter noget tvivlsomt, om det ncvvnte Kapel har ligget paa det 
S te d , som oven for er betegnet, nem lig, tcct vest for Gymnasiebygningen, eller hvor Bue- 
slagene findes lcengere imod Vest. Denne Tilbygning, som synes at have vccret meget 
mindre end Benedikts Kapel, er mccrkclig derved, at ved dens 9!edrivning i 1582 fandt
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man Helgenskrine i  det der staaende A lter. Hvad det anbei har vccret for et Kapel, derom 
vides slet intet. D e sidste Levninger af S t .  Knuds Kapel bleve s.ürst nedbrudte samtidig 
med Resterne af den vestlige Tvcrrbygning, nemlig 1619. D a  man bortfjcernede Levningerne 
af Kapellet ncerinest ved Gymnasiet, glemte man at opfpre den Murstrceber, som tidligere 
erstattedes af Kapellet; nu er dcnne Mangel bleven afhjulpen. Den vestlige Tvcrrbygning havde 
efterladt sig S p o r i  den Deform itet, som indtil den sidste störe Nestavration fandtes i den 
ncderste D e l af det spndre Trappetaarn. Endnu maa med Hensyn t il Gjennembrud i 
Kirkemuren, som tyde hen paa Tilbygninger og forsvundne Indgange bemcerkes, at der paa 
Sydsiden psteir for Konsistoriet findes en tilmuret D p r. D isse Tilbygninger bleve i den 
katolske Tid enten brugte t il Messetjeneste for et eller anbei Broderskab eller t il Altertjeneste 
for en eller anden Helgen; men deraf fplger, at de öfter Reformationen, da man kun havde 
B ru g  for et A lter, og Gilderne oplpstes, maatte blive overflpdige. D e bleve derfor fprst 
sralukkede og senere nedrevne. Ved Fralukkelsen var der blevet en lille  Aabning tilbage, 
hvorigjennem man künde konnne ind i det tomme R u m , og denne er fprst bleven tilmuret 
ved den endelige Nedrivelse. Derfor sinder inan et P a r  Steder, hvor Tilbygningerne have 
staaet i  Forbindelse ined Kirkeil ved stprre Aabninger, to Tilinuringer, og den Oinstccndighed, 
at Murforbindelsen i den stprre D e l af Lukket er den antike, men den i den tilbageblevne 
lille Aabning den moderne, beviser Nigtigheden af denne Antagelse. I  et af disse Kapeller 
holdt det fynske Prcesteskab efter Reformationen sine M pder, men da bette blev nedrevet, 
udvirkede Lensmanden paa S t .  Knuds Kloster, den bekjendte 9kiels K a a s , at den nordlige 
Ende af Klostrets pstlige Sidebygning blev overladt den fynske Gejstlighed t il Sam lings- 
sted, hvorester Kristian IV .  gav den porige D e l af Huset t il det af Ham i Odense oprettede 
Gym nasium , og saaledes blev denne gamle Klosterbygning baade Konsistorium og 
Gymnasium.

Z  den katolske Tid havde Kirken intet Taa rn , inen assluttedes paa begge Ender ved 
takkede G av le , og paa Vestenden fandtes formodentlig desuden enten en stör Kugle eller 
en Klokkestol. D e nuvcrrende G avlm ure, hver med sit störe V indue , ere Heller ikle de 
oprindelige, men de skrive sig dog sandsynligviis sra den T id , hvorom hidtil har vcrret 
Tale .

II. Äirken efter Reformationen
og indtil den i I6IN blrv Lognrkirkt, (Tidrii da drn flod i Forhold til Lrnrt).

igjenncm det ineste af Middelalderens to sidste Aarhuiidreder i alt vascntlig samme Stikkelse, 
som den nu har, og man künde altsaa gjcerne, fpr v i gaa over t il det inrste Afsnit af 
dens Historie, give en Beskrivclse af den. Dien sor at Lceserne kui,ne faa en samlet Over- 
sigt over hele Kirkebygningen, son» den nu staar, opscctte v i dog denne Beskrivelse, indtil 
v i have gjort Bekjendtskab med alle de stprre Forandringer, som Kirken i Tidens Lpb til 
Dato har undergaaet.

Som  bemcerket, var det ncermest S t .  Knuds Kloster, som havde bygget og dereftcr 
ogsaa ejede K irken , og det var foruden bette Munkesamsund kun et enkelt Broderskab eller 
G ilde, soin her havde nogcn Gudstjeneste. Menighedens Kirke var fprst A lbani Kirke, —  
den oprindelige Trcekirke var bleven afflpst af en Stenkirke — , og da denne forfaldt, henvistes
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A lbani Menighed t il Graabrpdre Kirke. Ester Reformationen log Köngen S t .  Knuds 
Kloster som et t il Kronen hjemfaldet Len ; Han overdrog Bestyrelsen deraf t il Klostrets 
sidste P rio r, Kristen Poulsen, der af Negeringen brngtes paa forstjellig Maade til Gjennem- 
sprelse af den ny Tingens Orden. Z  Kristen Poulsens L id  —  Han nedlagde fprst i 1372 
sit Embede —  blev Kirken ret godt vedligeholdt, ja  den blev endogsaa i Kristian den 
tredieS Lid  prydet med et Taarn . Z  Aaret 1558 gav denne Konge nemlig Kristen Poulsen 
Tilladelse t il at nedbryde A lbani Taarn og at bruge dettes S ten  til Opfprelse af et Taarn 
paa S t .  Knuds K irke , hvori Kirkens Klokker künde ophcenges, og det, at Murene i det 
nuvccrende Taarn tildels ere opfprte af ituslagne S ten  og ikke have Sp o r af Middelalderens 
„Munkeverband", tyde paa, at dette ogsaa er stet, saa at Taarnet altsaa er fta en langt 
npere Tid end selve Kirken. D a  Klostert efter 1572 var blevet overdraget t il Köngens

Kansler som et frit L.onningslen, var der ingen, som anerkjendte nogen Forpligtelse til at 
bekoste noget paa Kirken. Fa a  A ar ester, at N iels Kaas havde faaet dette Len, besandteS 
Kirken i en yderst forsalden Tilstand; man havde oplagt Tegl paa den hele nordre S ide . 
Efterat Frederik den anden ved den störe Forleningshpjtidelighed i 1580 personlig havde 
overbeviist sig om Kirkens br.ostfceldige Tilstand, befalede Han i 1581, at samtlige Landsby- 
kirker i F y n  og Langeland skulde konnne S t .  Knuds Kirke t il Hjcelp med Halvparten af
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deres Kirketiende og andre Indkomster i  dette A a r . N iels K aas forestod Arbejdet, der 
iblandt andet bestod i Nedbrydelsen af Benedikts Kapel paa Nordsiden og S t .  Knuds paa 
Sydsiden, og formodentlig ogsaa i Kryptens Afbrydelse, idet man borttog dens Hvcvlvinger, 
scenkede Gulvet t il omtrcnt sanune Hpjde, hvori Gulvet i den porige Kirke la a , og fyldte 
Numinet med Undtagclse af den lille Begravelseskjcrlder, som indtil Kryptens Gjenopfprelse 
fandtes i den pstlige Ende, med Ford. Det fyldte Num benyttedes t il Begravelser, og 
den Omstcvndighed, at den crldste Begravelse i Köret, nemlig G rev D ohnas's , er fra 1584, 
taler meget fo r, at Kryptens Ddelcrggelse falder sammcn med disse Arbejder, der, efter 
hvad man kan skjonne, paa Grund af manglende M idler mere have bestaaet i at. bryde ned 
end at bygge op og i S tand  scette. Pastor Helms har i en Avisartikel ikke blot henfprt 
Kryptens Odelceggelse t il denne Tid og disse Arbejder, men ogsaa udtalt Formodning om, 
at Benedikt's og Knuds Kapeller kunne have va-ret Krypten, hvoraf igjen fplger, at det var 
her, at Hclgenskrinene fandtes; dog, dette rnaa inan lade staa hen, eftersom de omtalte Spor af 
Tilbygninger og andre historiske Beviser tale herimod. A t Leiismcendene paa S t .  Knuds 
Kloster ikke synes at have Haft nogen Forpligtelsc t il at vedligcholde dets K irke , freingaar 
ikke blot af den Omstccndighed, at de lode Kirken forfalde, men ogsaa deraf, at ^tegerings- 
raaderne i Kristian deii fjerdes Mindreaarighed henlagde et P a r  Sognes Kongetiender til 
GudstjenestenS Fortscettelse i Kirken. Nagtet Klostret var blevet nedlagt, og der ikke var 
henlngt nogen Sognemenighed til K irken , ophprtc nemlig ikke a l Gudstjeneste i den, idet 
den ligeledes fra Klostret udgaaede Latinskole benyttede den t il daglige Andagtspvelser, og 
dens Disiple her gik t il A lters hver Onsdag, ligesom her ogsaa blev holdt anden Guds- 
tjcneste, og cnkelte kirkelige Handlinger bleve foretagne. Z  denne Periode blev saaledes 
ikke blot Grev Dohna bcgravet i Köret, men Kristian den tredies L ig  blev fra Koldinghus 
fort her t il og den 3die Februar 1559 bisat i S t .  Knuds K irke , formodentlig i Krypten,

at E jle r  Brokkenhus t il Nakkebplle i 1591 t il M inde om sin Moders Spster, som ligger 
begravet der i Kirken, skccnkede den endnu havende smukke Prcrdikcstol.

IH. Äirkrn so»n Äognelrirke
fra IKI1I Ii> Zslaudsallrllc» sra 1730 Ii> 1737.

Ned kongelig Anordning af I2 te  M arts  1618 udtraadte S t .  Knuds Kirke ganske 
af Forholdet t il Leiiet og overdroges t il A lbani Menighed, hvis Sognclirke siden den gamle 
A lbani Kirkes Nedl^ggelse i Kristian den tredies L id  havde vcrret Graabrpdre Kirke. En  
D e l af denne sidste Kirkes Fndtcrgter overf.orteS t il den ny Sognekirke, inen de vare ingen
lunde tilstrcrkkelige til dennes Fstandsirttelse og Nedligeholdelse. Kirkens Overdragelse var 
ingen Gave, thi Graabrodre Kirke var nylig bleven sat i en forsvarlig S tand , mcdens S t .  
Knuds Kirke var yderst forfalden, og, fordi denne sidste var noget stprre, vilde den ogsaa regel
m äß ig  krame noget mere t il sin Nedligeholdelse. Det haarde i denne Anordning spgte Köngen 
at fornnlde ved det dobbelte T ilsagn , at Menigheden selv maatte vcrlge sin Sogneprccst, 
og at Kirken stulde blive „repareret" og „forbcdret", forend den overdroges t il Menigheden. 
9tcparationens Omfang giver os et Billede af den brpstfceldige Tilstand, hvori Kirken da 
befandtcs. P a a  Hovedstibet og begge Sideskibcnc blev Taget omlagt, og Spcerene fornyede; 
den nordre S id e  beholdt Tcgltaget, paa den spndre oplagdes 80 Skpd. B ly .  Det niindrc
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S p ir  over Kirkens Mellemkor blev nedtagct og opsat af n yt; det h.üje S p ir  paa Taarnet 
blev i S tand  sat. Stormklokken, som tilhprte Byen , flyttedes fra Graabrodre Kirke t il S t .  
Knuds; senere (1684 ) afstod Byen Stormklokken til Kirken for 200 Nd. Mest brpstfceldig 
var dog Kirkens Minvcerk. Kirken havde endnu sin Zndgang aaben i den vestre Ende og 
beholdt den; paa den tunge Egedpr, som Kirken bekostede, var anbragt en Love med en 
Zcernring. Ligelcdes beholdt Taarnet det hpje Vindue; det blev fprst tilmuret 1685. Det 
tilsvarende Vindue i Kirkens pstre G av l bag Alteret forblev ligeledes utilmuret helt igjennem; 
den T ilm uring , som indtil den sidste störe Nestavration udfyldte den nederste Halvdel 
af Vinduesaabningen, er foretagen langt senere. Uden sor den störe Kirkedpr i Vestenden 
blev opfprt et S k u r t il Veskyttelse imod Trcek. Det var tun lidet, med 2 Kobbel
Spcer, og da det kaldcs et „S vp b  eller Afdeelning for Taarndoren", saa synes det ikke en 
Gang at have vcrret sorsynet med Loft og D pr ud nwd Kirkegaarden. Znde i Kirken kom 
der ny S to le . Mogcns Krasses Pu lp itur forblev uforandret, kun Trappen dertil fornyedes. 
E t  nyt Orgel af Johan Lorents i  Kjobenhavn blev anskaffet for 2411 Nd. 4 s;. og fik 
P lad s i  den vestre Ende; Opgangen t il det var ad den nordre Taarntrappe. Denne 
Bekostning afholdtes af frivillige Bidrag  fra Byens Borgers og andre Kirkens Vel- 
yndere. Kirken fik da ogsaa sin nuvcerende Dpbefond og 2 störe Messing-Lysestager t il Alteret. 
Foruden Orgelet kostede denne Reparation 4556 Nd. 2 M k ., som indkom dels ved Gaver 
og dels ved en Ska t, som Köngen paalagde S tifte ts  Kirker t il Dcckning af det Laan, stört 
2625 N d ., hvormed Han havde forstrakt Kirken. Reparationen stod paa i 7 A a r , inen i 
Hovedsagen var den fu ld M  i de to f.orste, og allerede Spndagen efter Nyaar 1619 toges 
den i V rug  af Menigheden. I  dette A ar opfMes ogsaa det nu nedbrudte Vaabenhus 
uden for den nordlige Zndgangsdpr. D cts Sidenune var en Forlcengclse af de Io neest sidste 
Murstrcebere paa den nordre S ide  imod Best, og Huset optog Pladsen for et af Sidestibets 
V induer, der erstattedes ved det rosetformede Vindue med den skjpnne Zndfatning, som nu

langt.
D a  denne Udbygning nu for beständig er forsvundcn, ville v i her tage Afsked ined 

den med folgende ncermere Beskrivelse. Det oprindelige Tegltag ombyttedes med V ly ,  de op- 
rindelige Vinduer imod Best og Dst tilmuredes, og Murtinderne paa Gavlen mod Nord fjcer-

tallet 1 7 5 4 , som tilligemed Kristian den fjerdes Navnetrcek saas paa S idcn  ud imod Flak- 
havcn. Nummet fik kun et sparsomt L y s  fra et kille rundt Vindue over Dören. Denne 
Mangel paa L y s  gjorde, at enten den indre eller (som ostest) den ydre D pr altid maatte 
staa aaben. F o r at raade Bod paa denne Ulempe opfMes i  1860 et Skillerum , hvis tre

give L y s  ind i det N um , der som en mindre Forstue fandtes imellem Skilleruinmet og 
Kirkens indre D dr. Dette Vaabenhus, som alene var opfprt for at forebygge Trcek, va r , 
som det nu stod, med sin forholdsviis hpje Tagrejsning, sine tunge Murflader uden Vinduer 
og sin uskjynne P o rta l, aldeles ingen Prydelse for Kirken, og, da nu den gamle 
Indgangsdpr i  den vestlige G av l er bleven gjenaabnet og en Forstue indenfor er bleven 
indrettet, ogsaa ncesten ganske overflodig. 2  Stedet for den vanprydende Tilbygning ses 
Nil den oprindelige D pr ined sin rige Ledfpjning af skifteviis rpde og fort glasserede Sten 
og det ovenfor omtalte rosetformede Vindue.

F ra  1582 t il 1619 havde Kirken ingen andre Tilbygninger end Klostrets pstlige Sidelcrngc, 
den senere Gymnasiebygning, men efter at Vaabenhuset var bleven opfort, varcde det ikke
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lcenge, fpr den fik en anden Tilbygning nwd Nord i Walkendorfs Kapel. Den P lad s, 
som anvistes denne Tilbygning, var betinget af den G aard , som O lu f Bager i 1581 havde 
opfort tcet op t il Kirken omtrent der, hvor nu Mindesmcerket over Je n s  Benzon og Hustru 
sindes. — Om denne Gaard er fortalt i Hovedvcerket, „Odense i  B illed er", paa S id e  5 , 26, 27 
og 29 . —  Nidder Henning Walkcndorf t il G lorup, -f 1 6 5 8 , kjpbte af Kirken i 1632 
Gründen t i l  dette Vegravelseskapel for 160 slette D a le r, opferte Bygningen i det folgende 
A a r og overdrog i 1655 en Bondegaard i Orsted t il K irken , imod at denne skulde vedlige- 
holde Kapellet. Gaardcn , som havde et Tilliggende af 7 Tdr. 2 A lb . Hartkorn, solgtes i 
1777 for 750 Nd. t il Frederikslund, hvilkcn S m n  indestaar i  Drsted Kirke og den sidstncevnte 
Ejendom. Kirken har saaledes en juridisk Forpligtelse t il at vedligeholde Kapellet, og dette 
var en af Grundene, som i S tridcn  om dets Bevarelse eller Nedrivelse sremfprtes for at 
restavrere det; fremdeles blev der i sannne Netning gjort gjcrldende, at det velgjprende 
afbryder Nordsidens lange Perspektiv, skjuler noget af Uregelmcessighederne i  det indskudte 
P a rt i, hvortil det stader, og danner vcd sin massive Underdel en Modvcrgt imod det tunge 
Taarn . Efterat Ministeriet har bestemt, at det skulde blive staaende, er det blevet i Stand 
sat i Overensstemmelse med den af Arkitekt Lendorf forsattede Tcgning —  Klmstskjpnnet 
havde dpmt det t il Nedbrydelse, hvorfor det lige saa lidt som nogen anden Tilbygning 
fandtes paa Professor Herholdt's Tegningcr, hvilke cllers erc blevne fulgte ved de udfprte 
Nestavrationsarbejder. —  Kapellets Sidennue ere cn Forla'ngclse af to Murstrccbere; dets 
Grundflade er 10 Gange 11 A len , og dets M ure have sannne Hojde som M uren i Kirkens Side- 
skib, men dets Tag rcekker hojere op end Sideskibets, dog kommer det ikke i Berpring derined. Den 
nederste D e l af M uren er opfort af störe tilhugnc Kainpesten, med hvilket M ateriale ogsaa begge 
Hjprner hell op ere styrkede. Den porige M u r er opfort af rode Mursten i 2 Afdelinger eller 
Etager med to Nader V induer, af hvilke de nederste bringe L y s  ind i det egentlige Kapel, medens 
de pverste ikke have anden Bestemmelse end at give L y s  over Hvcclvingen og at bringe Afvexling

tuende forste Hustruers Naabner, ridhugne i sainme M ateriale. —  (Kapellets S t i l  ses i 
pvrigt i  Billedet af Kirkens A d rc ) Andtil den nu suldcndte Nestavration henstod Kapellet 
med sit stejle Tegltag og sine to hüje Gavle uforandret, som det blev opfort i 1633. 
Jstandscettelsen har bestaaet i M llrenes Udbedring Tagvcerkets Fornyelse, hvorved Teglet 
blev ombyttet med Kobber, Opforelsen af den ostlige G a v l , og Andsirttelse af Vinduer i 
den ostlige S id e  og det störe i den nordlige; de forste manglede, sordi den ovenfor omtalte 
Nabobygnings umiddclbare Noerhcd hverken gav P lad s t il G av l eller Vinduer paa denne 
S id e . Vinduerne erc holdte i Nundbuestil. Det Andre er ogsaa bleven i Stand  sat. 
2  det egentlige Kapel fandtes et stört og kostbart Epitasium over Baron Vittinghof til 
Schelenborg, -f 1691, og Hans tilligemed flere t il denne Fam ilie  henhorende Ligkister havde 
her P la d s , medens Stifte rens, Henning W alkendorfs, og Hans Fam ilie s Ligkister varc af 
den nawnte Vittinghof blevne trcrngte ned i Kjcrlderrummet. (M erc Heroin under Kirkens 
MindcSmccrter). Endskjont Kirken ikke havde nogen Forpligtelse t il at vedligeholde Kisterne 
og Gravtavlcn , har den dog bekostet dereS Nestavration og ladet Mindesnurrket gjenopsirtte; 
det har nu P lads foran den ostlige Vcrg, medens det for stod foran den nordlige og dcrkkedc 
den Mursladc, hvori det ny storre Vindue dersteds er blevet anbragt. T i l  Kapellets forskjellige 
Num spre3 Dore ind fra Kirken, hviS S idcm ur saaledes for denne Tilbygnings Sky ld  er bleven 
gjennembrudt paa 3 Steder. Tidligerc var Andgangen t il Kjcelderen sperret ved de foran 
anbragte körte S to le i Sideskibet, nu er den fri. Den anden Andgang, hvortil nogle
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Trappetrin fpre op, er lukket ved Zcerndpre af sirlig smedet Arbejde, der bcere Henning 
Walkendorfs Navn og Aarstallet 1036. Den tredie Indgang fprer ind til Nummct over 
Kapellets Hvcelving. Zstandscrttelscn har kostet omtrent 8000

Med Undtngelse af, at N iels K aas's A ltertavle i 1649 aflostes af Henrik GyldenstjcerneS, 
vide vi intet at anfpre om Kirken fprend 1 6 9 6 , da den undcr Biskop Kingo undergik en 
Hovcdreparation; Kirkens Hovedspir, som da af Brpstfcrldighed var nedfaldet, (i Faldet 
ihjelslog det en Skoledisipel,) blev igjen opsat, og Kirken indvendig udbedret. Ved denne 
Lejlighed bleve Helgenskrinene, soin i 1582 vare blevne indsatte i M uren bag ved Alteret, 
fremtagne; de stode oprejst, saa at dercs Zndhold var funket sanunen i en Hob 
i den nederste Ende. Kisterne bleve i Stistspvrighedens Overvarelse unders.ogte af Professor 
ved Gymnasiet, Zakob Virkerod. N y Kister eller Kasser bleve satte uden om de oprindelige 
gamle S k r in , som vare berpvede alle deres Prydclser. D er indlagdes ved denne Lejlighed 
nogle V e rs , hvoraf ses, at man stod i den Formening, at det ene S k rin  indeholdt 
S t .  A lbans Levninger. —  Kingo forte S tr id  med Magistraten om Kirkens Tilsyn og Be- 
styrelse, men uagtet Han udvirkede et Kongebud Heroin, vedblev dog Kirken ligc t il 1814 
at staa i en sanegen S t ill in g  under Magistratens Forsvar. Nienighedens af Kristian den 
fjerde givne Net t il igjennem Magistraten at vcrlge P rast gik tabt ester Enevceldens 
Indforelse. I  denne Periode blev Kirken stankt benyttet t il Begravelser, og Tcgltaget paa 
den nordre S ide  blev ombyttet med et af B ly .

IV . Mnudsirttelsrn i Frrdrrilr den srmtr? Md.

Krafse's Pulpiturstole i Köret bleve erstattede ved n y , ligesaa det gainle Vrystvcerk foran 
Köret ved en ny Balustrade, og et nyt Brystvcerk, det samme som endnu staar, sattes
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omkring Orgelet. Pulpiturstolene vare i  to Etager. Ogsaa nede i  Kirken kom der ny 
Stolestader. A ltertavlen blev restavreret. Ved venstre S id e  af A lteret var i  M uren anbragt 
et H M  mcerkeligt Skab fra det 14de Aarhundrede, hvilket stndes kobberstukket i  Lirode- 
i-oäü lVlovuwevtL O t-llin ievsis*); foruden Urtepotter med Blomster i  og de tre Lpver i  det 
danske Vaaben var det prydet med Bisp N ikolaus's, Kong Valdem ar Atterdags, Dronning 
Helvigs og S t .  Knuds udskaarne Billeder. Med de deri vcerende gamle, men Historist 
vcerdifulde Gjenstande, saasom en katolst Bispekaabe, blev Skabet under Nestavrationen 
bortsolgt ved offentlig Avktion , fordi det ikke lcenger „passede". 3  denne Periode stk 
Kirken et nyt O rgel, som blev bygget af en A . W orm , der boede i  Ncerheden af Dejle ; 
Han stk derfor 2000 R d ., hvoraf 500 betaltes med det gamle Orgel.

Endelig omlagdes ogsaa ved denne Lejlighed Kirkens G u lv , og mange af de under 
samme vcerende Grave bleve paa ny opbyggede. Med Ligstenene over disse Begravelser, 
hvormed Gulvet overalt var opfyldt, foretoges ligeledes en stör Forandring, idet mange bort- 
toges og solgtes, andre bleve afflebne og omdannede og derefter igjen nedlagde i Kirkens 
Gange. D isse S ten  vare kjendelige derpaa, at der paa dem var udhugget: „1 7 53  —  R ." ,  
hvilket vel skal betyde: restavreret 1753. V e l bleve nogle af disse forsynede med ny Ind- 
skrister, men ogsaa her gik man uforsvarlig t il Vcerks, idet man i  Stedet for de oprindelige 
Indskrifte r, hvoraf mange vare paa Latin , satte forkortede danske, som desuden tidt vare 
fejlfulde. P a a  de fleste Ligsten var der ikke blot indhugget en lang Jnd strift, men for det 
meste ogsaa Vaabner, Sym bo ler, ja  stunddom Figurer i  Legemsstprrelse, som havde nogen 
Lighed med den M and eller K v inde , om hvem Stenen stulde minde. 3kkun saare faa 
Ligsten, som Biskopperne Hans Michhelsen's og Rudo lf M oth 's, ere blevne bevarede i deres 
oprindelige Skikkelse; en enkelt er dog under den sidste störe Restauration atter saaledes 
bragt frem for Dagens L y s  ved blot at vende den om; man havde nemlig her lagt 
Bagsiden opad. Andre kjende vi fra  Birkerodernes oven for omtalte efterladte Tegninger 
og Optegnelser, og enkelte af disse Afbildninger ere gaaede over i senere Vcerker, saasom 
Nesen's „danske A tla s "  og Nyerup's „antikvariske Rejse." D e opbevarede Ligsten ere ved den 
sidste Restavration enten blevne lagte i Kryptens eller Kirkens G u lv . Forresten var en 
Omlcegning af Kirkens G u lv  i 1750 bleven en N.odvendighed, thi Ligstenene laa dels op og ned, 
saa man let künde snuble over dem, dels vare de itu slaaede, saa man resikerede at falde 
ned i de aabne Gravkamre.

M an veed som sagt ikke, hvor meget denne Hovedreparation har kostet; en ikke sikker 
Angivelse i Kirkens Arkiv siger: „Udgifterne kunne ikke regnes ringere cnd 15 ,600  R d . Kirken 
stk herved en Gjceld paa omtrent 13 ,000 R d .

haves i Manuskript under Navn af Llunumenta ot Inseriptiones Otlnuiensis, som alisaa ere 
et Slags „Odense i Billeder".) Thomas, dpd som Rektor ved Odense Skole 1731, har iblandt 
andet udgivet Wlnoths Bog og eftcrladt sig en haandskreven Sämling om Kirker og Mcrrkvcerdig-
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V. Kirkens Historie fra 1757
til den NN fulden-te Ncstavration.

Kirken va r kommen saaledes i  Gjceld, at, da det störe S p ir  i 1783 var faldefcerdigt, 
saa den sig ikke i Stand  t il at udrede de Bekostninger, som sammes Istandscrttelse vilde med- 
ftre . D er var allerede Tale om helt at nedtage det, da en R igm and, Kjpbmand Peter 
Eilschou, og Hans Hustru kom den betrcengte Kirke t il Hjcelp, idet de fljcenkede 10,000 Nd. 
t il Opfprelse af et nyt S p ir . Kirken havde hidtil hast 0 S p i r ,  nemlig foruden det störe 
fire mindre Hjprnespir og et stp'rre over Köret, men nu bestemtes, at der for Fremtiden 
kun skulde vcere et, og at den i det pstlige S p ir  hcengende saa kaldte Ettlokke, der blev 
ringet fra Kö re t, skulde henflyttes t il de andre Klokker i det störe Taarn . Nedbrydelscn 
begyndte den Iste December 178 3 , og efter to A ars  Forlpb var man kommen saa vidt,

ogsaa denne Gang i Kuglen indlagt V e rs , (i 1696 af Biskop K ingo, i 1785 af Biskop

(Under denne Nestavration faldt en Blytoekkerlcerling ned og flog sig ih jel.) M en Kirkens 
Brpst var derined ikke afhjulpen. 2  1790 befandtes nemlig Taget paa Hpjskibet saa brpst- 
fceldigt, at det ikke lod sig i S tand  scette; Tdmmervcvrk, Bjcclker og Lcrgter vare desuden 
saa raadne i  Enderne og Sammenfpjningerne, at det var sandsynligt, at Taget en Gang

kun 18 A le n , hvilket foraarsagede, at B lye ts  störe Tyngde bragte det t il at skride, naar 
Spmmene, hvormed det var fasthceftet, forrustede. Vandet trcengte ind igjennem Aabningerne 
og gjorde Skade paa M ur- og Tpmmervcerk. 2  Aarene 1791 og 92 omlagdes derfor 
dette Tag. Det blev senket c. 3 Alen. Denne 2standsoettelse kostede omtrent 8000 Nd. 
Kirkens pkonomiske Forfatning blev saaledes stedse slettere, hvorfor Kirken i 1793 blev fri- 
tagen for Katedralskolens Vedligeholdelse. —  Om det Forhold , som havde fundct Sted 
imellem Kirken og Latinskolen, se Hovedvcerket: „Odense i B i lle d c r " , S ide  56 og 57 . —  
Bekostningerne i de ncermest folgende A ar bestredes af private. 2  1797 blev der paa 
Prcrdikestolen, som under den störe Reparation fra 1750 til 1757 ogsaa, dog uden at skam- 
skjoendes, var bleven noget forandret, samt paa Skranken foran Köret anbragt en D e l 
Forgyldninger, som bekostedes as Skrceddermester Johannes M M er, der boede i N r. 18 paa 
Vestergade. Kjpbmand Peter Ejlschou's Enke gav 1801 2000 N d ., hvorfor Orgelet, 
Stolestaderne o. m. bleve opmalede og t il D e ls forgyldte. —  Den 3 Ite  Avgust 1806 
flog Lynilden ned i Taarnet og beskadigede et P a r  H ju l i Uret og Meddclelsesmidlet derfra 
t il en Urskive inde i Kirken under Orgelet og til to Klokker bagved. Meddelelsesmidlet er siden ikke 
igjen blevet i S tand  sat. 2midlertid bevirkede denne Begivenhed, at der i Aaret 1807 sor fri- 
villige Bidrag anbragtes en Lynafleder paa Kirken. Taget er senere blevet efterset og ud- 
bedret i 1 819 , 26 og 38 ; i 1826 blev Kirken kalket; i 1834 blev den overste D el as 
Taarnet imod S y d  udhugget og ny Stene indsat, samt Sp irets Kobbertag udbedret.

VI. Kirkens Omgivelser.
D a  der er givet formentlig tilstrcekkelige Oplysninger om Kapellcrne og andre T il-  

bygninger ved Kirken, forstaas her ved Omgivelserne ikke dem, som stodte og stode umiddel-



20

bart op t il Kirken, men dem, der bcgrcensede den P lad s —  Kirkegaarden og Klostergaarden 
— ,  hvorpaa Kirken staar. S y d  for Kirken laa Klostrets Hovedbygning, nnod Best 
Klosterskolen, senere Odense Latinskole, nu Odense Drenge-Borgerskole, og for den sydlige 
Ende af denne en litte gammel Bygning , som kaldtes den danske S ko le , hvilken igjennem 
lange Tider var Byens eneste offentlige Sko le ; den blev nedreven for en Halo Sn es A ar 
siden, og Gründen lagt sammen med Pladsen Klingenberg, paa hvilken muligen en Gang
Kirkens Klokker have va'ret anbragte i et S tilln d s . Nord for Kirken laa den störe Bygning,
som Biskop Jen s Andersen Beldenak lod opfprc i Aaret 1 5 1 8 , og som sidst var Odense 
private Nealskole. Forat Kirken künde komme t il at ligge srit ud imod Pladsen foran
—  Flakhaven —  kjobte Kommunen Gaarden og lod den i 1857 nedbryde. Biskoppen

opfMte denne Bygning paa selvc Kirkegaarden, som den Gang 
stralte sig lige over t il den lave Forbygning t il Stolen ved 
Naadhuset, saa at altsaa den D e l af det störe To rv , som 
ligger imettem Kirkegaarden og den sidst ncevnte Skolegaard 
var Kirkegaard. Den nuvcrrende Skolebygning fandtes da 
ikke, men hvor den lave Forbygning staar, stod en stör 
Stenbygning, som Biskop MogcnS Krasse skjcenkede t il den 
Proest, som blev ansat ved Hans Kapel —  s. S .  IO — ; de 
tilstodende Smaahuse gjorde Han til en Stifte lse . Hoved- 
bygningcn blev efter Nesorniationen kjobt af den fynskeAdel 
t il Forsam lingsbygning, hvorfor den blev kaldt Adel ms 
Gaard.

Denne gamle Bygning nedreves i 1705, og den ander
ste Etage i den nuvcerende Skolebygning opfprtes t il B ru g  sor det fynske Landsting, 
hvorefter den blev kaldt Landstingsgaarden. Ud imod Kirkegaarden og Flakhaven sattes 
da et S tak it og plantedes Trceer. D a  Landstinget blev nedlagt i 180 '), kjobte Kommunen 
Gaarden t il Skolebrug, i hvilken Anledning den nuvcrrende anden Etage blev paasat, og den 
lave Forbygning opfvrt. Husene sra Mogens Krasses Prcrstegaard og hcn til A lbani Strcede
—  Skomagerstrcrdet og dets davcerende Forlamgelse ned t il A lbani Kirkegaard —  tilhorte 
i den katolske Tid ogsaa S t .  Knuds Kloster og K irke , og i et af dem, det nuvcrrende N r. 
I5 i, boede Klostrets sidste P r io r , den bekjendte Kristen Poulsen. S t .  Knuds Kirkegaard 
stpdte imod Ost op t il A lbani Kirkegaard, hvilken sidste tilligemed den tilstodende ovcn sor 
omtalte D e l af S t .  Knuds Kirkegaard blev i 1540 udlagt t il To rv . Endvidere laa Ost 
for S t .  Knuds Kirke og Kirkegaard den gamle A lbani K irke, og efter dens Nedrivelse den 
Gaard —  nu Lcrseforeningen - ,  som blev bygget paa dens P lad s . Aabningen imettem 
denne Gaard og S t .  Knuds Kirke var den saakaldte Kirkehave, som i nogen Tid var sammen- 
lagt med Lceseforeningens H ave, men nu atter er bleven udsondret derfra, for at den ost- 
lige G a v l, som har vundet saa meget ved ^Itestavrationen, —  se Omridset oven sor —  
kan blive tilgcrngelig for Beskueren. Tcrt op til Kirken og den G ru n d , hvorpaa senere det 
rvalkendorfske Kapel byggedes, opfprte Handelsmanden O lus Bager i 1581 en ret anseelig 
Bygning , som paa dette Sted  ganske skjulte Kirken. F o r at raade Vod hcrpaa kjobte 
Kammerherre Zens Benzon denne Gaard og lod den i 1884 nedrive —  s. S ide  16 — . 
Kirkegaarden blev nedlagt i 1 8 18 , men det var atterede tidligere blevet forbudt at benytte 
selve Kirken t il Begravclser. A  1858 bleve de stive Lindetrceers-Alleer, soin vare plantede 
tvcers over Kirkegaarden, og som skjulte det nieste af det nordlige Sideskib og den nederste 
D e l af den vestlige G av l samt hindrede Lust og L y s  i at virke paa og ind i Kirken,
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omhuggede. Esterat Nealskolegaardcn var bleven ncdbrudt, nedreves ogsaa den gamle 
uskjMne N ingm ur, som omgav det nieste af Kirtegaarden, hvorefter saa meget as Kirke
gaarden saavel ud imod Torvet som imod Klingenberg, som laa udcn fvr den rette Lin ie, 
hvori det nu staaende Zccrnstakit blcv trnkket, blev sraskaaret og lagt ud til disse Pladser. (Det 
er sandsynligt, at ncrflen hele Kirtegaarden v il blive lagt sannnen med de tilstodende Torve, og at 
den gamle Latinskole v il blive nedreven). Omgivelserne ere senere blevne sorskjpnnede 
ved Flathavens P lanering , en ny og smut Brolcvgning saavel paa denne P lad s som paa 
den tilstodende D e l a f Torvet, ved Anbringelsen i 1808 af Fredcrik den syvendes Statue 
paa den forst na'vnte P lad s og ved Opfprelsen sammesteds af F yn s  Diskontokassebygning 
i 1872. D er arbejdes nu videre for at omgive Flakhaven med smukke Bygninger og 
derved at danne en passende Forgrund t il den Kirke, hvortil saa mange Minder knPte sig, 
og som altid har vceret Byens sl.orste Prydelse, men nu staar skjonnere og friere, end den 
nogensinde har staaet. E n  scrrlig Prydelse af stört Kunstvccrd v il den Büste af Biskop 
Kingo b live, som er bleven skaffet t il Veje ved srivillige Bidrag fra Akcrnd og Kvinder 
trindt om i Landet. Dette Mindesmcerke, -  s. S .  I — , modelleret af T h . S t e in  og
udfort i Bronce, gjengiver Digterens Trcvk med Troskab og paa en vcerdig Maade. Bryst- 
billedet er henved halv anden Gang den naturlige St.orrelse, v il blive opstillet paa en 
halv feinte A len hoj Granitfod og saa P lad s paa et passende Sted foran Kirken. Mindes- 
mcerket har kostet ointrent 4000 Kroner. ^Undsamlingen begyndte i 1870, og det var allerede 
bestemt, at Büsten skulde afslores den I4de Oktober —  Kingo's Dodsdag —  1871 , men, 
da der inden den Tid blev alvorlig Tale om at restavrere Kirken helt igjennem, blev Opstillingen

til Torv. ^

V II. Den ul» fnldcndtc ttestnurntio» nf det Ijdre.

ved Provsten og henlcrgge dem under et smligt S y n , der overdrages t il Mcrnd, som hare 
den dertil fornodne Sagkundskab. E t  saadant strrligt S y n  blev i 1802 anordnet for S t .  
Knuds Kirke, og Synskommissionen kom t il at bestaa af Professor -^oyen, Etatsraad 
Hansen og Professor -Herholdt. A f disse oprindelige Medleinmcr er tun Herholdt tilbage i 
Kommissionen, men Han og afdode Professor Hpyen have ogsaa ncermest vceret Bcererne af 
Idecrne t il ^testavrationen. Allerede ved Aaret 1848 skrev Hpyen den grundige Afhandling 
om Kirken, „som et Monument i Spidsbuestil", der har faaet P lad s i Mummes Beskrivelse, 
der udkom i 1844, og paa samme Tid havde Herholdt forfattet Tegninger af Kirken. 
Kommissionen betragtede det som sin Opgave at fpre Kirken tilbage til dens celdste, oprindelige

Tegningerne, der ere af Herholdt, vare blevne billigede af M inisteriet, gjaldt det om at 
skasfe Midlernc t il Veje, og her var det de stedlige Myndighedcr, som det kom an paa, 
eftersom inan ikke künde vente Tilskud af Staten . Ated stör Beredvitlighed gik man ind 
paa Tanken i dens Almindelighed, men besteinte sig dog ikke strax t il den alt omfattende 
Istandscettelse, som nu er gjennemfort. Forud for selve Kirkebygningens Nestavra-
tion gik Anstaffelsen af et nyt Orgel. Dette blev bygget af I .  A . Marcussen og
K . Kornmann i Aabenraa, opsat paa samme Sted , hvor de tidligere havde hast P lad s, og
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indviet Fastelavns Spndag den 2den M arts  1862, i hvilken Anledning Professor Hartmann 
var hidkommen for at prpve det. Det kosteste 23 ,000  Kroner.

Se lve  Nestavrationen begyndte med Sp ire t, og Gründen hertil var, at Flpjstangen i 
en S to rn i var bleven kjendelig bpjct. Z  1865 blev derfor Flpjstangen med Kuglen nedtagen, 
en ny opsat, og Trcrvcerket i ,  samt Kobbertaget paa den pverste D e l af Sp iret fornyet. 
Dette Arbejde, der fulgtes med sparndt Opincerksonihed, lpb heldig a f , idet ingen kom t il 
Skade. Flpjslangen nedtoges den 21 de F u n i, og det viste sig da, at den lidt ovcr Kuglen 
var halvt fortceret af Rust, og at det Trcevcrrk, hvortil den var fastgjort,  var temmelig 
fonaadnet. A t dette künde ske i den forholdsviis körte A d  fra 1 7 8 5 , da den blev opsat, 
og t il 186 5 , lader sig forklare af, at der var kommet en lille Aabning imcllem Stangen og 
de den omgivende Metalplader, saa at Vandet künde sive ncd. D a  disse P lader toges dort, og 
der den folgende D ag kom en S to rm , bpjede Stangen sig endnu mere imod Ost, saa der et 
Ojeblik var F ryg t for, at Kuglen og Stangen skulde salde ned paa Kirken og anrette 
Odeloeggelser. Stangen med dens Tilbehpr opsattes igjen den I2 te  Avgust, og den I5de 
s. M . blevc Taarnet og Sp iret maalte. F ra  Overkanten af Korset t il Enden af Kobbertaget 
paa Sp iret er 7 j A len , dersra til Gulvet ved de firc H üller 2 I . l  A lcn , fra dette G u lv  til 
Overkanten af Gesimsen paa Murmvrket I 2 j  A len , fra denne Gesims og t il Förden 54 
A len. Hele Taarnet fra Förden til Overkanten af Korset er altsaa 95 j  A len . Ved den 
nedenfor omtalte Afgravning kom dersteds omtrent A len mere for Dagens L y s ,  saa at 
hele Hojden nu er 96 l  A len . Kuglen er 23 Tonuner i lodret og 25 Tonnner i vandret 
Gjennemsnit. Sa a ve l Kuglen som Lindorinen, Kong Kristian den 3dies og Kong Kristian 
den 9des Navnetra'k, samt Korset ere smult sorgyldte. D e ovensor omtalte Dokumcnter fra

Pergamentspapir ined V ers af Biskop Engelstoft og en Fortegnelse over davcerende Einbeds- 
inoend. Tpmmerarbejdet forestodes af Tommermester A . Berthelsen i Albanigade, og Tcekke- 
arbejdet af Kobbersmed Knudsen paa Flakhaven. Sp ire t blev i 1785 tcektet med Kobber, 
og en D e l af Pladerne fra den A d  bleve igjen benyttede. (E n  udforlig Beretning om 
Sp ire ts dkedtagelse og Fgjcnopscettelse sindcs i „ F y n s  Stiftstidendes" Numere 161, 162, 
208 og 210 for 1865.) Ester den af Synet udkastede P la n  skulde Kirken have vcrret 
prydet med lignende og ligesaa mange S p ir , som den havde for 1783, men denne P lan  
blev opgiven paa Grund af de störe Udglfter, som dens Udforelse vilde mcdfore; den udforte 
niedtog omtrent 2000 R d . (Fo r at give et Begreb om, hvorledcs Kirken saa ud med disse 
6 S p ir , er Billcdet paa det typografiske Titelblad blevet tegnet og skaaret.) F  det folgende 
A a r , 1866, forctoges en Afgravning af Gründen omkring Kirken. Denne Grund var ved de 
talrige Begravelser voxct saa betydelig, at man gik et P a r  Trappetrin ned for at komme 
ind i Kirken. Ved denne Ophobning skjultes den nederste D e l af Kirkens M ure og tilfortcs 
disse Fllgtighed, eller rettere, S o l  og Lu ft hindredcs i at paavirke M uren ved Gründen. 
D er bortfprtes omtrent 31400 Kubikfod Fo rd , eller bortkjprtes henved I j  A len af Kirke
gaardens Overflade. Herved körn en Vtcengde Menneskeben frem, hvilke omhyggelig samledes 
og igjen ncdgravcdes. Ester Afgravningen, hvis Ford for stprste Delcn blev brugt til 
Opfyldning i Scrnkningcn paa og ved Nejen neden for Munke M plle, blev Pladsen oinkring 
Kirken planeret og omdannet t il et Anlcrg med Buskads, Grcesplcrner og Gange og det hele 
indhegnet ined det ovcn for omtalte 400 A len lange Fcrrnstakit. F o r var Pladsen opfyldt 
med smaa Gravhoje, der t il D e ls enten vare dcrkkede ined Ligsten eller brolagte. Disse 
Arbejder kostede ogsaa omtrent 4000 Kroner.
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nede ved Jorden og i at omdanne de to mindre Vinduer i kenne G av l, samt det forste Vindue 
imod Best i det nordre Sideskib i Overensstemmelse med Herholdts Tegning. Her fik man 
da O je for, hvor meget Kirken vilde vinde i Skjpnhed og Stilrenhed, naar alle Vinduer 
bleve saaledes. D a  dette nu er stet, giver denne Prpve Lejlighed t il i Almindelighed at 
beskrive det ejendommelige i de omformede Vinduer. Vinduernes Omfang blev ikke forandrct 
men Nummet blev anderledeS inddelt; fpr bestode Posterne og Sprosserne af Zcern, og 
Ruderne vare som almindelige smaa Ruder, nu blev Rummet delt ved murede Poster eller 
S o jle r , hvorved Spidsbuestilen kom bedre frem. Med Undtagelse af det sidste Vindue imod 
Ost i Sideskibene, hvilke to ere bredere end de andre, og derfor ved tre Poster bleve delte i firc 
Afdelinger, og det tredie fra den ostlige Ende i begge S id e r af Hojskibet, som ere 
smallere end alle de andre og derfor tun ere blevne delte i to R u m , ere alle Vinduer paa 
begge S id e r ved to Poster delte i tre Rum . Tvcersprosserne ere af Jcrrn , men de bitte smaa 
rhombeformede Ruder, hvoraf der er 31 i hver F irk an t, ere indfattede med B ly .  D e störe 
Vinduer i begge Gavle ere ved lignende murede Poster delte i 6 N u n ,; det i den ostlige 
G a v l, som er 19 A len og 16 Tom. hojt og 3s Alen bredt, har paa det nccrmeste 2600 
Ruder, det i den vestlige er noget kortere, men ligesaa bredt. D e to andre Vinduer i hver 
G a v l ere saa smalle, at de tun künde deles i  to R u m ; de give L y s  t il Sideskibene. Ved 
Restavrationen kom Afvexlingen af rode og fort glasserede Murskifter atter frem der, hvor 
der var Sp o r af, at den tidligere havde vceret. Denne Farvebrydning, som dog kun sindes 
i Gisico's Bygning , har inan nu ogsaa gjennemsort i det Vueslag, som omgiver Vinduernes 
Spidsbue, og herved bliver Ledfojningen i Vinduernes M urindfatning tilsyneladende forpget 
(Om foretagne Forandringer ved et enkelt Vindue og UovercnSstemmelser imellem Vinduerne 
i de hele taget senere.) Denne Omdannelse af Vinduerne er den Forandring, som er n,cst 
kjendelig i Kirkens Adre, har Haft den störe V irkn ing , at man nu ikke bliver trcet

ingen P ryd  ere anbragte. Arbejdet her, som kostcde omtrent 6000 Kroner, var ikke ubety- 
deligt, idet de mangc daarlige indlappcde S tcn  bleve erstattedc ved n y , de rundbuede Lyd- 
huller bleve ved cn murct S o jle  delte i to Rum , som fik Spidsbucform, det tunge Baand, 
som lob rundt om Taarnet tcet nedensor Gesimsen blev afhugget, og Gesimsen, som nu 
pryder Overkanten, blev anbragt. Endvidcre bleve de klodscde, fremstaaende, firlantede

blev fornyet og forsynet med Minutvisere.
Med Undtagelse af, hvad Orgelet kostede, havde Udgifterne hidtil voeret bestridte af 

Kirkens regelmässige Indtcrgter. D a  disse kun belobe sig t il omtrent 4000 Kroner om 
Aaret, erkjendte man, at man paa denne Maade ikke vilde blive sandig med hele Nestavra- 
tionen, for man maatte begynde forfra. S y n e t , som den Gang bestod af nuvarende 
Minister Worsaae, afdode Etatsraad Meldahl og Professor Herholdt, var her i Sommeren 
1871 for at tage de paa Taarnet suldsorte Arbejder i Ojesyn og fvreslog da Kirkeinspektionen 
—  Stiftsprovst Damgaard, 3ustitsraad M ourier og Etatsraad W . Petersen — og Kirkens 
Vcerge — Vinhandler Hey - at gjore Skrid t t i l ,  at de tilbagevcerende Arbejder, saavel 
i det Ind re  son, Adre, künde blive fuldendte snarest mulig og under et. 3  Overens
stemmelse hermcd fremkom Kirkeinspektionen under I4de Avgust med Forslag til Byraadet 
om at optage et Laan paa 120 ,000  Kroner, uden Ophold at fortsoette Istandsoettelsen af det 
Adre og at saa Arbejderne t il Ende bragt i Lobet af to A a r . Det vedtoges enstemmig, at B y -
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raadet skulde overtage Garantien for det ncrvnte Laan, og at Kirkcns Rcstavration ind- og 
udvendig i Henhold t il den af det scerlige S y n  approberede P la n  ufortpvet skulde 
udfpres, hvorhos der udtales en Tak t il Kirkeinspektionen, fordi den havde bragt dette For-
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slag frem. (S e  Neferatet af Byraadsmpdet den 25de Avgust 1871 i N r . 248 i „F yn S  
Stiftstidende" for dette A a r .)  3  Henstillingerne og Forhandlingerne var der Tale om 
rmder Arbejdet at dele Kirken i en pstlig og vestlig Halvdel og at holde GudStjenesten i 
den ene, medens den anden i  S tand  sattes. Denne P la n  blev imidlertid ikke udfprt, thi 
efterat man havde fortsat GudStjenesten i nogen Tid  ander selve Arbejdet, blev Kirken 
lukket, og GudStjenesten for S t .  Knuds Menighed henlagt t il Frue  Kirke. (D e r holdtcs 
sidste Gang Gudstjeneste i  S t .  Knuds Kirke Spndagen den 15de J u l i  1872 .) 3  Begyn-
delsen af Aaret 1872 fremkom Forslag fra Kirkeinspektionen om at forhpje Laanet t i l  
132 ,200 Kroner, idet man nu foreslog at beholde det walkendorfske Kapel og at lade det 
restavrere, samt at forsyne Kirken nied et Varmeapparat. Den hele S u m , som man havde 
faaet Lpfte om at kunne faa t il Laans af F y n s  S t i f t s  offentlige M idier t il 4 pCt., skulde 
afdrages med I pCt. aarlig , hvilken Forrentning og Afbetaling künde afholdes ved Op- 
krcevning af den fulde Kirkeskat, 2800 Kroner aarlig , samt ved et aarligt Tilsknd af Byen 
paa 1600 Kroner, hvilket dog om en tre A a r vilde kunne nedscettes t il det halve, eftersom 
det Benzon-Gersdorff'ske Legat t il S t .  Knuds Kirke t il denne Tid vilde have naaet den 
Stprrelse af 20 ,000  K roner, som det skulde naa, fprend Kirken künde komme t il at nyde 
Renten deraf. Ministeriet godkjendte disse 3ndstillinger, dog forlangte det, at Gjcrlden 
efter 10 A a rs  Forlpb skulde afdrages med 2 pCt. a a rlig , hvilket Byraadet derefter ogsaa 
garanterede. Derimod rejste der sig en kräftig Modstand imod Bevarelsen og 3standscrttelsen 
af det walkendorfske Kapel, idet man gjorde gjcrldende, at man paa anden Maade, som ved 
at indrette et Aflukke i den pstlige Ende af det nordlige Sideskib, künde fyldestgjpre det 
retslige K ra v , som Walkendorferne maatte have paa Grund af de M id ler, som Kirken oppe- 
bar af den G aard , som Kapellets S t ifte r  i fin Tid  havde skjcenket t il Kirken —  s. S .  10 
— , endvidere, at det slet ikke passede t il Kirkens S t i l  og var en uskjon Udvcext. Sagen 
gik t il M inisteriet, som besternte, at Kapellet skulde blive staaende og i Stand  scettes, hvilket 
derefter ogsaa er sket i Overensstemmelse med Bygningens S t i l  —  s. S .  16. —  (D e forte 
Forhandlinger om Pengenes Bcvillin g  og det walkendorfske Kapel ere refercrede i N r . 88 , 
100 , 168 og 238 i „ F y n s  Stiftstidende" for 1872). .

Restaurationen af det Pdre fortsattes nu med den vestlige G av l. Kobbertaget paa 
Sp iret fra de 4 H üller og ned t il Taarnets M ure blev omlagt, men det maa beklages, at 
de der vcerende smaa cirkelrunde Vinduer ikke bleve omdannede i Overensstemmelse med 
Kirkens Spidsbuestil. Under Udbedringen af Murvcrrket paa den pvre D e l af denne G av l 
faldt en Arbejder ned og ihjelslog sig paa Stedet, hvorefter altsaa de tre störe Hoved- 
reparationer af det Adre i 1 6 9 4 , 1783 og 1871 t il 74 hver har kostet et Menneskeliv. 
Det störe Vindue i denne G a v l bag ved Orgelet blev igjen t il Veje bragt i sin oprindelige 
Skikkelse og gjpr nu ved sine mange smukt formede Led og den gjennemforte Afvexling 
af rpde og fort glasserede S ten  i Karmen et godt 3ndtryk. F o r ligesom at raade
Bod paa den ved Tilmuringen pvcde Vandalisme havde nrarr overkalket den indsatte 
Murflade.

Hovedindgangen havde, som omtalt paa S id c  l.'i, oprindelig vcrret i denne G av l lige 
under det omtalte Vindue. Tilmuringen maa sandsynligviis v r̂re sket, da man i S lutningen 
af forrige Aarhundrede paa det S tcd , hvor D>tren var og nu alter er, i M uren lod 
anbringe et Mindesmcerke af M arm or om Kirkens Velgjorer, den paa S id c  19 omtalte 
Kjpbmand Peter Eilschou. Paa  hver S id e  as den gjenaabnede Ändgangs Spidsbue blev 
muret en rosetformet Fordybning og lidt hpjere oppe et „gjcnnembrudt F ir t lo ve r" , der som 
et prydende Baand lpber hen under det noevnte störe Vindue.
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Ved Vaabenhusets Nedbrydelse kom den dersra t il Kirken fprcnde D p r frem i sin 
tidligere Skikkelse og blev derefter givet samme Profilering som Hovedindgangsdpren iG a v le n ; 
bcgges Scerprceg er de af rpde og fort glasserede Formsten dannede 9 Led, der beklcrde 
Kannen , give denne cn tilsyneladende stör Dybde og bringe Indgangene i Harmoni incd 
Vinduerne. Forskjellen imcllem disse to Dpre er, at de lodrette S id e r af Gavlindgangen 
erc slilte fra Spidsbuen ved et ophpjet Vaand, medens Leddene i den anden Jndgang ikke 
afbrydcs. Den forste er fra Gründen t il Spidsbuens Toppunkt 7 A len 21 Tom ., og har 
imcllem de lodrctte S id e r en Brede af 4 A len , den andens tilsvarende Udstrcckninger erc 
0 Alen 4 l Tom. og 3  ̂ A len. Hovedindgangens Bueaabning er udfyldt med Vinduer, 
den andens med Trcevcerk. Det rosetformede Vinduc over den nordlige Ind g ang , som lige- 
ledcs skjultes af Vaabenhuset, er ogsaa paa ny kommet frem og blevet smukt restavreret.

P a a  dctte Sted  mpde vi den Z n d s k r i f t ,  der lpber ander Gesimsen paa begge Side- 
skibe af Gisico's Bygning, men da Omtalcn af, hvorledcs dette Stykke af Kirkens Historie 
ved Ncstavrationen er sremkommet i en ny og forbedret Udgave, skal gives i et eget Assnit, 
overspringes Indskriften her.

Fdet v i saaledes videre forfplge Istandscettelsen af Kirkens Adre, maa bcmcrrkes, at 
Nordsidcn ikke var saa medtagcn soin Sydsiden. Udbedringen af Murvcrrket frembod altsaa 
ikke saa mange Vanskeligheder, men da der dog maatte stilles S t illa d s  op allevegne, Affug- 
ningen medtog lige saa lang Tid  her som andet Stedü, Vinduernes Omdannelse, der jo 
er det mest karakteristiskc i Kirkens forandrede Udseende, medtog den forholdsviis lcengste T id ; 
saa turde Arbejdet, afsct fra det, som de to Tilbygninger forvoldte, her om muligen have 
vcrrct mere omfattcnde end paa den anden S id e , hvor desuden en ikke ringe Flade dcrkkcs 
af den tilstpdende Gymnasiebygning. A f mindre vcesentlige Forandringer paa Nordsiden maa 
ncrvncs Tilmuringcn af den D p r, som fandtes tcrt vestcn for det walkendorfske Kapel, og at 
Fortandingsmuren paa begge S id e r af den pcereformede Fordybning, der ses i det indskudte 
P a rt i i Hpjskibet strax vesten for det walkendorfske Kapel, blev paasat Takker. Megen Tid 
medtog her ligesom paa Sydsiden Gesimsernes Ncstavration; disse vare nemlig i Forvejen 
ovcrkalkede, hvilket tog sig mcget simpelt og afstikkende ud. Ikke blot blev denne Overkalkning 
fjcrrnet, men cn stör T e l  af Gesimsernes Murvcrrk, der var mcget medtaget af S o l ,  Vind 
og V e jr, maatte fornycS; Affugningen var her ogsaa et mere end almindelig sent Arbcjdc. 
M lnstrabernc bleve overalt udbedrcde og delviis fornyede. D a  man i 1791 og 92 samkede 
Taget <s. S .  19) blev Murstrcrbernes Overfladc ikke forandret, og Fplgen deraf blev, at 
denne ikke lccngere laa i  samme P la n  som Taget. Ved den nu fuldendte Ncstavration blev 
dette M isforhold afhjulpet ved at give Murstrcrbernes Overflade, soin nu, hvad der ikke fpr 
var Tilfcrldet, bleve tcrkkedc, cn skraaere Netning. Längs med Gründen blev der i Muren 
indlagt huggcdc Kämpften. Murene cre ncinlig fra Gründen af opforte af rpde Mursten, 
og der fandtes i hele den cgcntlige Kirkebygning for ikke en eneste huggen Kampesten, noget, 
der noksom taler imod den Antagelsc, at den oprindclige Kirke skulde have vcrret opfprt 
af dette Vygningscrmne. I  Gründen omkring Kirken ncdlagdes en Kloaklcdning nied S la m 
kister. B i  vende os nu til den o ft l ig e  G a v l .  Her er det störe V induc bag ved Alteret 
blevet forlcrnget ncdad t il sin oprindclige Stprrelse, og de halvt tilmurede Vinduer, der gave 
L y s  ind i den lave Vcgravelseskjcrlder, som fandteS under Köret rld imod Kirkehavcn, cre 
ogsaa blevnc forlcrngcde, samt omformcde i Overensstennnelse med de porige V induer; de 
käste nu et dcrmpet L y s  ncd i den gjenopfprte Underkirke. Vinduerne, soin give L y s  til 
Sideskibene, have faact samme Form  som de tilsvarende i den vcstlige G av l. —  „D et 
gjennembrudte F irk lpve r, som ses oppe paa G avlen , er ligesaa gammelt som selve M uren,
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hvilket ogsaa er Tilfceldet med samme Prydelse, som paa Nordsiden af Hojskibet i en Brede 
af 17 Tonnner lpber hen under Gesimsen af Korpartiet. Ved ^testavrationeu fit begge
Gaule igjen de M urtinder, som forsvandt i  1791 og 9 2 , da Taget samledes; de have
bidraget nreget t il at hceve Kirken. (S e  i pvrigt Omridset af den pstlige G av l paa S id e  20 .)

S y d s id e n  var mest medtagen af Tidens Tand , og Udbedringerne i Murenc dersor 
meget betydelige, men forresten vare Arbejderne her af samme A rt  som paa dkordsiden. 
Om den der gjenfundne D p r er sortalt paa S id e  10, oin Opfprelsen as en ncesten helt ned- 
Lrudt Akurstrcrber paa S id e  1 2 , om de tilst.odende forsvundne Kapeller og den endnu 
staaende Gymnasiebpgning med Konsistoriet paa S ide  1 1, om Tagets Sccnkning paa Trappe- 
taarnene og det i Ovcrensstemmelse ined de andre profilerede Bindue v il senere blive

tilm uret, hvilken Tilm uring i A a r , efterat Stenen er bleven flyttet t il Gavlmuren i det 
nordlige Sideskibs udgravede D e l , atter er bleven udhuggct, og Vinduet gjengivet sin 
gamle Form  og Stvrre lse .

Esterat vi saaledes have gjort en Runde omkring Kirken for at se, hvad der er blevet 
gjort ved dcns Zjdre under den sidste störe Restauration, have vi tun Taget tilbage. Paa
selve Kirken var dette af Bl») og saa medtaget af S o l og V e jr , at der beständig maatte
lappes paa det. Det blev dersor anset for nodvendigt at fornp det. M an foretrat iiuid-

V III. Indflrristen pan üirlrcns Mnr.
Indstrist, men Han crklcerer i sit Bank AIuim oiu (lunie-i, at Skristen er ula'selig og ufor- 
staalig; den nceste, soin i saa Henseende gjorde Forfog, var Landsdommeren A . v . Bergem 
soin i Anledning af den störe Restauration i Frederik den femtes L id , lod S lr if te n  opinale 
saaledes, som den saa ud, indtil den fik sit nu hauende Udseende; den var da hvidt i fort, 
eller de i Stenene nedfordybede Bogstaver vare hvide, medens Gründen var fort. Han 
havde bedre Held med sig cn> Pontoppidan. Senere er den bleven gjort til Gjenstand for 
Undersogelser af Prcesten B jering  i Aastnip paa Fa lster, Viskop Bloch, Forfatteren Bedel 
Simonsen, Professor Paludan M üller og nu ved sidste Restauration af Stiftsprovst Damgaard. 
Tndskriften offentliggjoi-tes forste Gang 1789 i Bloch's og Nceraae's „Fpnske Gejstligheds 
Historie." Professor Paludan M üller, hvis Fortolkning hidtil har varet anset for at va're 
den rigtigste og fuldstcrndigste, undersogte i 18-12 S lr if ten  i umiddelbar Merhed, idet Han 
paa en Vrandstige, som Han lod flytte Skrid t for S lr id t ,  med Haand og O je gjennenigik 
Bogstav for Bogstav. Han havde imidlertid ikke den sjcrldne Lejlighed til at anstille Under-
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ftgelse, som tilb^d sig ved den nu fuldftrte Zstandscettelse, idet Stilladset da lillod bekvemt 
at komme Skriften ncer, og samtlige F liser, hvori eller hvorpaa Skriften er anbragt, bleve 
udtagne for at efterses og udbedres. M an maa derfor antage, at Stiftsprovst Damgaards 
Underftgelse, der med stör Omhu blev anstillet under de ncevnte heldige Betingelser, er 
paalideligere. Nccrvcerende Meddelelse om og Gjengivelse af Zndskriften er derfor ogsaa 
uddraget af den Aftiandling af Stiftsprovsten, som findes optagen i  „N y  kirkehistoriste 
Sam linger"', 6te B ind s fjerde Hcrfte fra S id e  795 t il 820 . Kirkemurens brpstfccldige T il- 
stand gjorde det npdvendigt at nedtage Gesimsen oven over Zndskriften, og det viste sig da, 
at Zndskriftcns M urfliser vare lMnede sra Forbindelsen med M uren bagved, hvorfor det

blev n.oövendigt at udtage samtlige disse Stene. D er anvendtes megen Omhu paa, at 
Fliserne ikke skulde blive ombyttedc. Ester Udtagelsen viste det sig, at en D e l af Bogstaverne 
trcengte t il at restavreres, og at enkelte F liser i den G rad vare medtagne af Tidens Tand, 
at de maatte udbedres. Oprindclig have alle Bogstaver vceret fordybede ned Stenen, for 
denne blev brcrndt, men ved Zstandscettelser i Tidens Lob har inan nojedes med at paamale 
det enkelte Bogstav, hvis F lises Overflade var hensmuldret; disse S ten  bleve erstattede ved 
ny. D e ny S ten  saavelsom Udbedringen af de brpstfcrldige paa Nordsiden bleve udfprte i 
Cement, og det v il saaledes ved en kommende Restavration vcrre let at opdage, hvilke
Udbedringer i  Zndskriften der tilhpre Aaret 1871. P a a  Sydsiden bleve de daarlige Sten
erstattede ved almindclige brcrndte S ten , hvori Bogstaverne udhuggedes. Ved Borttagelsen 
af den paamalede sorte Farve  viste det sig, at Zndskriftstenene ere af samme Lerart og rpde 
Farve  som Kirkens Mursten, men at den fremstaaende Flade —  den brede S id e , Stenen 
stillet paa Enden —  oprindclig havde vceret fort glasseret, og at kun Bogstavtrcekkenes
Fordybning havde beholdt Lerets ved Brcendingen fremkomne rode Farve . Zndskriftstenene
paa Nordsiden have samme Tykkelse som Murstenene, og for at kunne passe ind i 
Murforbindelsen have de Hpjde, (10.^ Tommer) med 3 Murstensskifter; paa Sydsiden ere de 
kun 7 Tom. hoje og passe t il to S k ifte r; Tykkelsen er ens, men Breden ligesom Hpjden
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forskjellig, idet denne paa Nordsiden er 9, men paa Sydsiden I t Tommer. Ved Nestavrationen 
bleve de fort malede med Oliefarve, og Bogstavemes fordybcde Trcek beholdt Stenenes 
oprindelige rpde F a rv e , hvilket ogsaa er Tilfceldet med Skjelstenene. P a a  Nordsiden sindes 
kun et Bogstav paa hver S tc n , paa Sydsiden i Ilcglen to. Den D e l af Kirkcn, som 
Gisico byggede og Zndskriften tilhprer, er 50 A len lang , hvilket er Kirkens halve Lcengde. 
A f  denne M urflade indtager Trappetaarnets Tag ved den vestre Ende 5 A len. D er bliver 
saaledes 45 Alen M u r t il Anbringclse af Zndskriften, og denne Lcengde har ogsaa Zndskriften 
paa Kirkens Sydside, hvor det ved Omdannclsen af Trappetaarnets Tag viste sig, at 
Zndskriften begynder oven over denne Taarnbygning. Paa  Nordsiden er Zndskriften kortere 
og staar i  een Rcekke, medens der paa Sydsiden er to Lin ier, hvoraf den nederste kun er en 
Trediedel af den pverstes Lcengde. Zndskriften er affattet i det leoninske Versemaal og 
begynder paa Nordsiden ta?t vesten for det ivalkeadorsske Kapel. D e to fprste V erslin ier 
frembyde ingen Vanskelighed og have vm et lceste af tidligere Fortolkere, ligesom Damgaard 
har udtydet dem. Han fandt her kun een F e j l ,  som bestod i ,  at to F liser vare indsatte
paa forkert S ted . D e bleve naturligviis flyttcde hen paa deres rigtige P lad s. E n  stör
Lighed imellem disse to Bogstavers Form  maa antages at have vcrret Gründen t il Fe jl- 
tagelsen, og at tidligere Lcesere have overset denne F e jl . P a a  Sydsiden fandteö flere 
Oinbytninger, og disse vare vanskeligere at berigtige. A f det tredie V ers paa ^Nordsiden 
have vi kun Begyndelsen og S lu tn ingen , og af det sjerde kun to Bogstaver. Fo r at 
tydeliggjpre dette skal her denne D e l af Zndskriften gjengives:

N O l '  0 ? k I 8  ? N V X I ^ 8 I 8  0 1 8 1 (^ 0
8 ? I 1 i 1 P U 8  X O X  8 ^ 0 0 b X 8 '1 ' I0  1)1^81^8 >j
D I '  8 U K 1  I l l L I l l .............  L l ' v l i  ll
H V  .............................................................

Professor Paludan M üller mener, at Hüllet i den tredie Lin ie er oprindeligt, og hid- 
leder Gründen dertil fra den Omstcendighed, at her sidder det runde V indue, og at der 
formodentlig her har vceret cn for Dpren da'kkende Bygning i Lighed med den, som op- 
förtes i 1618 og forsvandt i 1872. Vinduet og denne Tilbygning skulde da have vcrret 
t il Hinder for at scette nogen Zndskrift paa dettc Sted . D et, som iscrr taler imod, at her 
intet mangler, e r, at de imellem Skjelstenene staaende Ord paa begge S ide r af det runde 
Vindue hverken give en suldstcendig Verslin ie eller, hvad der er vcrrre, nogen rigtig Me-
ning. Den lcerde Gransker kommer inndlertid ud over denne Vanskelighed ved Antagelser,
om hvis Rigtighed man indtil den sidste Restauration ikke künde have nogen M ening; ved 
denne viste det sig nemlig ved Opmaaling, at den P lad s, som er imellem Liniens to Brud-
stykker, npjagtig svarer t il den Lcengde, som det formentlig udfaldnc Stykke ifplge Verse-
maalet maatte have Haft, og endvidere blev det k lart, at det omtalte Vindue ingensinde

Stykke fra Vinduet og op t il Gesimsen, end Fliserne med Zndskriften behpve for at faa
P lad s. A t man ikke tog Hensyn t il, at der var en lav Bygning foran, ser man af S y d 
siden, hvor Zndskriften har lpbet hen over et Kapels Tag , —  sc nedenfor — . „M e n " ,
sigcr Damgaard, „hvad der her er af afgjprende Bety>ning og uimodsigelig antyder, at her 
er et H u l, som er opstaaet i en senere T id , det er, at det, ved at udtage nogle af de Nülr-
sten, som udfylde den aabne P la d s , viste sig, at disse Sten  vare indmurede i en anden
Murkalk end den meget daarlige, hvori denne D e l af Kirken er opmuret." Dette maa
jo godtgjore, at Pladsen her er udfyldt ved en Tilm uring i en senere T id . Forfatteren
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S lu tn ing  af et oprindelig fuldstcendigt V e r s , saa maa Udfyldningen af det manglende 
soges ved at sammensoje Berset med det folgende. Dette hör nu paa KirkenS 9tordside 
tun de to Bogstaver ( jV .  F ra  V  t il Taarntrappens Tag er endnn 6 A len , og hvor langt 
2ndskristen har gaaet inwd Best lader sig nu ikle afgjpre, inen nt den ikke har endt med 
( jV ,  kan man med Grund sorudscette. E t  helt V e rs  kan her dog ikke haue staaet, dertil 
er Nlnnmet for kort, og saaledes man under alle Omstcrndigheder Versets Fortscettelse soges 
paa den sondre S id e ."  Her modte Undersogeren störe Vanskeligheder, idet enkelte F liser 
vare ombyttede, nogle gaaede helt tabt og andre erstattede med nlmindelige Acursten, hvor- 
paa der var nmlet Bogstaver, om hvis Nigtighed der maatte ncereS T v iv l . T i l  Gjengjccld 
fandt Damgaard to Bogstaver, som vare skjulte af Trappetaarnets Tag. Bande Paludan 
M üller og Damgaard hj r̂lpe sig her igjennem med G isn inger, stottede paa Zndholdet af 
den bevarede Indskrist, samt den Helgens Navn og Betydning , som havde lagt Gründen 
til K irken , og efter hvein den havde faaet A avn . A f  andre K ild e r, som tidligere For- 
tolkere ikke have benyttet, har Damgaard hentet V ink t il Hullernes Udfyldelse og 2nd- 
skriftens rigtigere Forstaaelse af Fndskriften paa Knuds Helgenskrin, af det gamlc V ers  om 
Biskop G isico, som gjengiveS af HamSfort -  latinsk Forfatter under Kristian den 3die 
—  og den Ältaade, hvorpaa Knud omtales af Datidens Forfattere. D a  det vilde fore for 
v id t, om vi her vilde gjpre Bekjendtskab ined den lcerde Fremstilling, hvorved Damgaard 
kommer t il sit Resultat; ville vi overspringe dette A fsn it, samt OplySningerne om de enkelte 
Bogstaver og fortscette Omtalen af Mcerkeligheder ved Indskriften, navnlig paa Spdsiden. 
2  SydsidenS underste Ra.'kke fandtes 11 Bogstaver paa en eneste Sandsten. Forklaringen 
af dette Su-rsyn, der saa aldeleS asviger fra den ovrige 2ndskrifts Anordning baade med 
Henspn t il Vogstavernes Sannnenstilliilg og til M ateria let, ligger ncer. 2ndskriften er nu 
aflniidt ved Spidsen af det andet Vindue fra 2ndgangsdoren ved Taarnet, idet denne skyder 
sig op imellem Bogstaverne i denne L in ie ; men denne Afbrydelse er ikke oprindelig, og det 
V indue , som nu findes her, er ikke crldre end Borttagelsen af det K ap e l, som var ibygget 
Kirken, og som er omtalt paa S id e  I I .  Ved Kapellets Nedrivelse blev Vinduet indsat; 
men for at faa det i  samme Hojde som de andre V induer, maatte nogle 2ndskriftstene ud- 
tages. M an valgte da den Udvej at scette saa mange Bogstaver t r̂t sammen paa en eneste 
S ten , at der künde blive P lad s t il dem alle. Dette bevises ogsaa derved, at, naar alle 
disse 11 Bogstaver vare anbragte ligesom de andre, vilde Aabningen i 2ndskriften blive 
nojagtig udfyldt. Kapellet har vm et saa lavt, at 2ndskriften har kunnet gaa hen over dets
Tag. A t det V indue, som her nu findes, er af en senere Oprindelse, saaS for 9iestavra-
tionen deraf, at det havde en fra de.vorige Vinduer afvigende Karakter; det nmnglede saa
ledes de fort glasserede S te n , Karmens Profilering var anderledes end de andre Vinduers, 
og selve SpidSbuen havde ogsaa en afvigende Form . Divse Afvigelser ere nu fjcrrnede. 
Ved Nestavrationen bleve disse 11 Bogstaver overforte paa tcet sluttede broendte S ten , fordi 
Sandstenen var stcerkt afskallet.

A t 2ndskriften er samtidig ined den D e l af Kirkebygningen, hvorpaa den findcS, er 
uden for al T v iv l . Det fremgik aldeles klart ved denS F lise rs Udtagclse, at de vare 
indmurede sammen med selve M urens Opforelse; de bag ved liggende Aiursten vare hele og 
sremb.ode en glat Flade, inedens alle Binderne maatte have narret overhilggede, hvis 2ndskriften 
havde veeret indsat i en senere T id . D a  nu en senere T ids Opforelse af Kirkebygningens
vestre D e l ikke künde have indsat en 2ndskrift, der Hcnforte Bpgningen til en tidligere Biskop,
saa ligger heri Beviset for, at denne D e l af Bygningen er opfort i Gisico's Tid, og at 
2ndskriften hidrprcr cnten fra Gisico felv eller en samtidig.
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Ester Restaurationen staar nu paa Sydsidcn i pvcrste L in ie :
I 1 I kl I N I V I Kl I 0 , 0>v I zu  I vu I uu I m i , o u , 00 i ox i 

01 > 60 I I 10 Iä U  I 08 I uir I 11 I 016 I 0 ?  I V8̂ V I 1(- , ?1i I 0 ? I
0-V I V80 > -VU > -Vli > UN > IK1 I 60 I U-V > 6U I 88 ! -VX > 1U j UI > -VU ,
01 I 10  ! U-V I > 08 I (jU , 0-V > U l I ? 0  > U.V > 00 , H-V , VI , 61 ! 0K >
^N > 0N I ?u  > Ul I 10 I U-V I I ?u  I N.V I 8? > U6 I 6-V I 11 I DU I 6U I
111 I -V6 I -vu I 00 I uu I UI' I -VI I 10V I I I  II 1U I 18 I 11 I U0 ! 8-V I û v !
U-V  ̂1U , 1(r I vu > 01 I uu > lî v > 111 ! 08 ! 11 ! U0 > 8.V , IU I I I -VN ,
N'KI j 100 j UN' § VU l 61 > U8 > 

i  nederste L in ie :
IM  ! 6 U  > N 'U  11 0  I N v '  > I U 8 I 1 0  I OKI > I N I  I 0-V ! 08 ! 0 8  > 0 0  > kl? !
U 0 6 0 U -V V I1 1 N  > V  ! Spidscn af en Ninduesbuc. j 8  > 0 8 ' ! ! 10V I N 6  j K10 ,
0 U  > KIU  I IU  ! U I  j U U 0  , 1'H > 01  j I N  > OKI U N  > 10V I I'.U ! 10  >

A t der findcs saa mange Vogstavcr i overste Lin ie , inden man konnner t il den forste 
Skjelsten, (Skjelstenene ere angivne ved I I, medcns een Streg  angivcr S lje lle t imcllcm de 
enkelte Stene), hidrprer fra , hvad der jo ogsaa oven for er omtalt, at nogle af Stenene maa 
betragtes soin hörende t il det fjerde V e rs , som begynder paa Nordsidcn; disse Bogstavcr 
udgjore altsaa mere cnd cet V ers .

Esterat Stiftsprovst Damgaard paa den antydede Rtaade har »ldsyldt Hullerne og 
givct Stenene deres rette P lad s , lccser Han Tndskriften saaledcs:

Uoo opU8 oroxit l ' Iy n e n s is  O ineo  pro808,
8p iritu8  rdloxit: lpiom, non 8 U M 8 tio  do868.
0 iu t  8nm, mo tutu8 in  eoolo I-oatu8 tuotur,

0 a l)a r  oniin eu ia  eo^^anto pia lu itu ia .
0s(tno 6a, et pura I-ona vietnna non porit-ma 
?ona« i>oooatl deeot Iiae adoloio p a tra ti,
1 ri8 tid u8  a. d a ia t i i  cjuo lil-orat I l08tibu8 at.i i.
-Vnnu8 miI1onu8 deoio8 trio6NU8 ot unu8 
U8ti dom ini 1ap8U8, dum iiro eu rav it in U8U8 
U ano molom tiori. U elincju it nomon Iiadori. 

og ledsagcr dennc latinske Text med folgende Overstrttelse:
Dctte Ncrrk oprejste den synskc Biskop G isiico, hvcm Aandcn, ikke et orteslost Ind fa ld  

tilskyndede. Hvordan jeg saa end er, saa beskytter mig den i Hiinmelcn trygge, salige, 
tronede M artp r Knud, der her er kommen t il fortjent H v ile , og Hans Orden. Verdslig 
og La'g v il her behoveS, thi jeg v il falde og styrte sammen, hvis from Oinhu ophorer. 
Hold aldrig op at give, og det sommer sig at afsone Straffen for den begangne Synd  ved 
dette rene, gode, uforgamgelige Offer, der frelser fra den mprke ^lfgrunds ra-dsonnne Fjendcr. 
Herrcns A a r : et Tusinde, ti t^ange tredivc og cet ere henrundne, da Han besorgede, at dcnne 
störe Vygning blev t il Afbenpttelse. 9lu efterladcr Han sit Ültavn at beholdes (i Erindring).
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IX . Krypten.
(S e  Billedet paa S id e  8 ).

E n  Kryptkirke betyder cn sljult Kirke og betegnede i Kristendommens Forfplgessestid 
et hemmcligt, i Huler eller inider Horden anlagt Bedehus; senere betegnede det den mindre 
K irke , som, tildcls undcr Horden, blev indrettet ander cnkeltc Domkirkcrs Kor t il Opbevarelse 
af M artyr- og Helgcnlcvninger. Enkelte af disse Krypter byggedes saaledes, at de, som den 
i Lunds Domkirke, bleve helt udviklede Kirker med flere Altere, men i saa Fa ld  strakte de 
sig baade under Köret og de tilstpdende Dele af Sideskibene. D et er dog kun i Kirker 
i den romanske eller Nundbuestilcn, at man sinder K ryp ter; thi da denne S t i l  aflpstes af 
den gotiske eller Spidsbuestilen, oilde man ikke berpvc Kirkerne noget af det leite, hojt 
strcebende, som denne har fremfor hin S t i l ,  ved at hcrve Korgulvet, hvilket jo var nodvendigt 
for at faa P lad s t il Krypten. M an opbevaredc da Helgenskrin i eller paa et A lter i  selve 
Kirken. E n  K rypt under en gotisk Kirke er derfor en Sjceldenhed. (Hvorledes man nu skal 
forklare, at der er kommet cn saadan undcr S t .  Knuds Kirke, derom er fortalt paa S .  6, 
og om, hvorledes den atter er forsvunden, paa S .  l 4 .) Kryptens tidligere Tilvcerelse opdagede 
man i Esteraaret 1872 ved at borttage de gamle Kannikestole, som stode paa begge S ide r 
af Köret op t il de M ure, som her gik et Stykke op i Bueaabningerne ud til Sideskibene. 
M an  fandt da nemlig ved at banke Kalken af disse M ure saavel ind imod Köret som ud 
imod Sideskibene störe tilmurede, spids buede Aabninger. Ved at flaa Tilmuringen ind og at 
grave ned i Köret og Sideskibene sik man Sikkerhed fo r, at P illerne gik en 4 Alen ned i 
Gründen, og at den undcr Gulvet vcrrende D e l af samme var profileret ligesom de porige 
Hndfatninger i Kirken; desuden fandt inan S p o r af Hvcelvinger, som vare udgaaede fra 
Korpillernes indvendige S id e  og engang maatte have overspcrndt et 9tum, der havde strakt 
sig hen under Köret og igjennem de ruevnte Spidsbuer havde aabnet sig ud t il Sideskibene. 
Korgulvet havde da ligget en 4 A len hpjere, og Sideskibenes i  samme Dybde som Kryptens 
G u lv , eller begge saaledes, som Hojdeforholdene liu ere, hvor man ad en Sandstenstrappe 
fra Langskibet kommer op i det 3 s A len hojere liggende Ko r og ad en af rode Mursten 
opfort Trappe i hver af Sideskibene ned t il det G u lv  i disse, som ligger lige n,ed og 
igjennem Bueaabningerne staar i Forbindelse ,ned Kryptens G u lv . M an sik saaledes 
Vishcd for, at de smaa nede ved Horden siddende Vinduer —  sc Omridset af den ostlige 
G av l paa S ide  20 , —  ikke vare anbragte for at give L y s  ind i den omtalte Begravelses- 
kjcrlder, inen ind i  det halv underjordiske Rum , hvoraf Kjcrlderen var en Rest. D a  det 
saaledes var blevet klart, at man havde fundet cn sjcrlden historisk Mcrrkelighed, opstod 
strax Dnsket oni at faa den dragen frem for Dagens L y s  og bevaret sor Esterslcegten. 
Kirkeinspeltionen sremkom derfor i 1873 med Henstillingcr t il Byraadet om at gjpre Skridt 
i saa Henseende, og det blev her vedtaget at bcvilge yderligere 20 ,0 0 0  Kroner t il Kirkens 
Restavration. Ministeriet gik ind paa de fremkomne Forslag, og i Lobet af 1874 frem- 
stod Krypten i den Skikkelse, soin ma,i af de gjensundne Levninger maatte antage, at den 
sor Odelcrggelsen havde Haft. Krypten Haren Lcengdc af 27s A len , cn Brcde af 14s 
Alen og en Hojde af 7 A le ,i; den er altsaa noget starre ciid Krypten i Niborg Doinkirke, 
deii eneste, som tidligere havde en Underkirke. Med Uiidtagelse af Kapperiie, som ere 
pudsede i K a lk , staar S t .  Knuds Krypt i rode Mursten og deles ved tre runde P ille r i 
to Skibe. Grundlaget sor de oprindelige P ille r  fandt inan ved Rummets Udgravnmg; det 
bestod af brugte Mollesten. De ny opforte P ille r  tilligemed de prosilerede Halvsojler paa
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den gjenfundne D e l af de P ille r , der gaa op i Kirken imellem Hojskibet og Sideskibene, tjene 
t il at bcrre de to Ncekker spidsbuede Hvcrlvinger, som danne Kryptens Lost. Med sire 
Bueaabniiiger imod Nord og to imod S y d , (de to andre paa denne S id e  ind inwd det ahle- 
feld'ske Kapel ere tilinurede), aabner Krypten sig ud til Sideskibene, hvilke ncrppe nogensinde have 
va>ret overhvcrlvede. Ud imod Langskibct ere to mindre Ankminger, som ses i det störe Billede.

P aa  Bunden af den gainle Krypt fandres en Br.ond, som i den katolske Tid  vistnok 
har vcrret en heilig K ilde , hvorved der er stet Mirakelkure. Den er i en Dybde af et P a r  
A len paa ny bleven sat as Kampesten forneden og Minsten for oven og har beständig rigeligt 
Band . (Den ses i Afbildningen bag ved den sorreste P ille .) Z  Gulvet, der er lagt af 
rpde M llrsten, ere de Ligsten anbragte, soin tidligere laa oppe i Köret.

Ligesom dette Num igjennem Middelalderen sandsynligviis har vcrret Opbevarings- 
stedet for Helgenskrinene, saaledeü er det nu blevet Gravkapellet sor de danske Konger med 
deres Slcegt, som have fundet dereS Hvilested i S t .  Knuds Kirke, nemlig Knud den heilige 
og Hans Brodcr Benedikt, Kong H ans, Hans Dronning Kristine og disses Spnner, Kristjern 
den anden og P r in s  Frand s, de forste to i de bckjendte gamlc, men nu restavrerede Helgcn- 
s lr in , de andre i ny og passende Kister. —  S e  Kirkens Mindesmcerker — . T i l  disse 
S k r in s  Fstandscrttelse og Kisters Forfcerdigelse bidrager Staken 3000 Kroner.

X. Urftnureringrn af Kirkens Andre.
Istandscrttclsesarbejderne ere et P a r  Gange blevne forsinkede derved, at man manglede 

de Formsten, som i stör Mcengde og ined megen Forskjellighed vare iwdvendige t il overalt 
at gjenskabe de tabte Ledfpjninger og Nibber og a t, som i Vinduerne, at frembringe ny

bleve lcverede sra S t .  F.orgens Teglva'rk. Deriurst blev der t il visse Tider, som i Somme- 
ren 1874, ncrsten slet ikke arbejdet, og endelig sorsinkedes Fuldendelsen og fordyredes Fstand- 
scrttelsen meget derved, at det sorst var Bestemmelsen, at Kirken indvendig skulde vane rod 
med hvid Affugning, inen at inan, da man ncrsten overalt havde givet Kirken dette Ud- 
secnde og derved faaet at se, at dette dybe rpde gjorde Kirken tung og i Lcrngden noget 
trist, besluttede paa ny at overkalke den. Afhugningen af Kalklaget tog megen T id , men 
da dette Arbejde til en v is Grad ogsaa vilde have vcrret nodvendigt, om man vilde have
Haft Kirken hvid, var det dog ikke ganskc spildt. Anderledes forholdt det sig dcrimod med det
derpaa folgende Arbejde, der bestod i ved Hjcrlp af S y re  og en kräftig Bprstc fuldkommeii

ligv iis overflpdigt, naar den rpde Farve  med den lyse Affugning ikke skulde bevares. Havde 
man nu blot igjcn overkalket K irken , saa vilde dens Udseendc ikke vcrre blevet saa ineget 
forskjelligt sra fp r, som det nu er, men dermcd nojedes man ikke, og Gründen dertil var,
at man et P a r  Steder paa Hvcrlvingcrne og P illcrne fandt Sp o r af Dekorationer, som,
ihvorvel de hverken vare mauge eller ,lieget udsprte, dog vare tilstrcrkkelige t il at sige en, 
at Kirken havde vcrret dckorerct i gainmel gotisk Kirkestil, og efter disse Antydninger be
sluttede man nu gjennemgaaende at pryde deii ined Orneringer i denne S t i l .  Den vcrsent-

iajen i de ny Dekorationer paa Hvcrlvingerne. (E t  Billede af Spyd liljen  seS paa Omslaget.) 
Tegningen t il den ny Dekoration leveredes af afdpde Dekorationsmaler H ilker, og Arbejdet
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er blevet udsort af M aler Avg . Behrends hersteds. Dette Malerarbejde medtog megen Tid , 
thi Hvcelvingerne, Vindueskannene, Triforiebuerne, Pillem e og Baandet imellem Buerne ere 
blevne prydedo mcd S trib e r, Rosetter, Blomster, Palmetter, Lpvvcerk og flere Ornennger, holdte 
i 5 forskjellige Farve r og 9 Farvenuancer i den lidet udforte M ane r, hvori den gammel 
gotiske Kirkedekoration konc t il Norden. Dette har givet Kirken et noget broget Udseende, 
men tillige en Lethed og A fvexling , som passer godt t il Kirkens S t i l  og g jor, at D je t nu 
ligesaa lidt bliver trcrt af at beskue Farvespillet som Formrigdommen. (Dekorationen paa 
Baandet ses paa Foden af Billedet paa Omsiaget; i  samme Billcde er ogsaa den Blomst 

gjengiven, som fandtes ved Kalkafhugningen, og som 
nu atter ligesonr Spyd liljen  hyppig er anvendt.) M e
gen Tid medgik derncrst t i l  at omfornle de tidligere 
ved Restaurationen i Frederik den femtes Tid for- 
vanskede P ille r  —  s. S .  17 —  og t il at udbedre 
Murene og Hvcelvingerne. P illerne fik nu deres op- 
rindelige Prosilering , idet den forneden afhuggede 
Halvsojle med den rige Ledfpjning, som er Kirkens 
storste P ry d , igjen anbragtes. Ved Afdcrkning af 
Foden paa den P ille  i den nordlige Rcrkke, som er 
inddragct i Taarnm uren, fandt man den oprindelige 
Sokkel, og denne havde ikke blot i et og alt den 
Form , som Pillerne nu haue faaet, men ogsaa An- 
tydningcr af den A fslu tn ing , som denne Sokkel nu 
har sremfor de andre P ille rs  Fodstykke.

Gjenopforelsen af P illem eS Halvsojler sorud- 
scrttcr Borttagclse a f Pulpiturstolene —  s. S .  17. 
D isses Nedtagelse var derfor ogsaa noget af det forste, 
hvormed Restavrationen af det Ind re  begyndtc. D er 
findes nu imellem Bueaabningernc kun een saadan, 
nemlig en ny opfort Kongcstol, der er anbragt i 
Aabningen imellem de to forste P ille r  fra Köret i
den nordlige Rcrkke. Buen er ved en murct S o jlc

Midterpartict «f Kong Hans'S Sten. delt i to R u m ; selve Sto len  ligger tilbage i det nord
lige Sideskib og har sin Tilgang fra Köret. Triforic- 

buerne —  Gjenncmbruddcne i M uren over Bueaabningernc og indtil Nummet over Sideskibenes 
Hvcelvingcr, tse den arkitektoniske Tegning paa S id e  28 og det störe Billcde af Kirkens
Ändre), vare indtil Restavrationen tilmurede. 'pensigtcn med disse störe Gjcnncmbrud, hvis
Jndfatning har en lignende Lcdsojning som Pillerne ncdenfor og Vinducrnc ovcn for i H.oj- 
skibet, har vcrret at foroge det lettc, dristige og opadstigende i Kirkens S t i l .  Det er nem
lig en af den gotiske S t i l s  vcrsentlige Forskjelligheder fra den romanske, at hin lcegger an 
paa at borttage Massen og derfor ladcr saa mcget af M uren forsvindc som muligt, ja 
ganskc at oplose denne i P ille r , medcns den sidste soger sit Udtryk i storslaacde Forhold, 
i So lid itet og Masseagtighcd. 3  enkelte störe Kirker findes bag ved disse Triforicbucr en 
Passage hen over Sidcskibenes Hvcrlvinger, hvilken i katolskc Lande brugcS ved Prosessioner. 
A I  man i S t .  Knuds Kirke aldrig har Haft nogen Gang bag ved disse Bu er cller benyttet 
det over Sidcskibenes Hvcrlvinger vcerende R in n  til Siddepladser, ladcr sig fcninodc deraf, 
at disse Aabninger maaske altid have vceret blinde, inen videS med Bestcmthcd deraf, at
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der hen over Hvcelvingerne aldrig har gaaet nogen B r o , som künde passeres ved Optog. 
Im id lertid  har man ved denne Omgang lige suldt villet efterligne Domkirker, hvor man 
gjorde den ncevnte B ru g  deraf. F o r  suldt at give Kirken den starre Frihed , Lethed og 
Dristighed, som disse Bueslag gjpre Jndtryk a f , har inan nu udhugget Til,nuringen og 
derefter anbragt Vinduer med lignende bitte sinaa Ruder, som findes andet S teds i Kirken. 
D e to G ravtav lcr, som nu ere anbragte paa Taarnets Undermur ud imod Langskibct, Hang 
for paa de to forste P ille r  i  den sydlige Ncckke noermest ved den nu opferte Forstue under 
Taarnet. Om  Flytningen af Kong H ans's S ten  se S id e  27.

D e l gamle F lisegulv i Gangene er blevet optaget og erstattet med et af rode og lyse 
Mursten, tagte i Tavleform ; Trcrgulvet i Stolene er ogsaa blevet fomyet; de gainle lukkede 
S to le , der baade vare ubekvemme og uskjonne have givet P lad s for aabne, nwrkt olierede 
af Egetrce, paa hvis Forside der er anbragt sine Udslceringer; i Siedet for de faste S to le 
i Sideskibene er hensat en D e l lose Siddcpladser; Prcrdikestolens Perlefarve er bleven afskrabet, 
hvorefter den er bleven olieret, og de smukke Udskarringer ere paa ny blevne forgyldte; Or- 
gelets Vrystvcrrn har faaet sannne mprke Farve , og Forgyldningerne ere t il D e ls  blevne opsri- 
skcde, men den knappe P lad s foran Orgelet er ikke bleven udvidet. D a  Hovedindgangen var 
bleven forlagt t i l  den vestlige G a v l , blev det for Trceks Sky ld  npdvendigt at skaffe et fra- 
lukket Rum  t il Veje indenfor denne D p r i selve Kirken. Dette Rum , som altsaa crstatter 
det nedbrudte Vaabenhus, er dannet ved Murvcerk, som forbinder de to vestligste P ille r , 
dels med Hinanden og dels med Gavlmuren. Rummets Loft er Orgelpladsens G u lv , hvor- 
cfter det har en Hojde af c. 1 <! A len ; da nu de to andre Udstreekninger ogsaa ere ret be- 
betydelige, idct Rummet er 8 Alen 3 Tom. paa den ene og 13 Alen 19 Tommcr paa den 
anden Led, er det meget anseligt. Hoveddoren, der fprcr fra Rummet ind i Kirken, er lige 
over for Zndgangen i Gavlen og har sarnme Stprrelse og til D e ls ogsaa sannne Form  som 
denne; i hver af Murene ud imod Sideskibene er anbragt en mindrc D p r , og oven over hver 
af disse en rosetformet Aabning, som i Forbindelse med den over den störe indre og Vinduet

nordlige Sideskib op gaaende Trappe, der tillige forte op til alle de imellem den nordlige Ratte  
P ille r anbragte Pulpiturstole; en lignende Trappegang til Pulpiturstolene fandtes i Sideskibene 
oppe ved Korsdpren. D isse Trapper ere blevne nedbrudte, og Opgangen t il Orgelet er bleven 
hen lagt t il Trappeopgangen i det sydlige Trappetaarn, idet M llren iinellem dette og Kirkens 
Ind re  er blcveii gjcnnembrudt, en D or derstcds anbragt, og selve Trappeopgangen gjort 
betveinmere.

X I. Taarnet,
for saa vidt dkt ikke aUerede er blevet brskrevrt paa Liderne l3 .15, >7. IS, 22 og 25.

paa den der vcrrende G av l, og den ostlige paa de vestligste P ille r inde i Kirken, som i denne 
Anledning vare blevne forstcrrkede, dels ved tilfojede Sidemure, dels ved den Tvcerinur, som 
bcerer det Underlag, hvorpaa Orgelet hviler. Som  oven for bemcrrlet, er disse P ille rs  
Bcrrekraft nu bleven yderligere soroget ved Opforelsen af Forrummet inden for den ny Hoved- 
indgang. Tvcermuren og Orgelet dcrkke ganske for det störe Ninduc i den vestlige G av l,
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som saaledes slet ikke kaster L y s  ind i Kirken. F ra  Lydhullerne og endnu Niere fra de 4 
H llller oppe i Sp iret har man en storartet Udsigt ud over Byen  og det den omgivende 
Landskab. T i l  Taarnet fpre tvende Opgange igjennem lige saa nmnge Dpre i Kirkens vestligc 
G av l —  se Grundplanen paa S .  9 — ; saa langt som Sideskibene rcvkke op, ere disse 
Opgange lagte i de tidt omtalte Trappetaarne, der ere smaa Tilbygninger, som udfylde 
Pladsen imcllein den vestligste Murstrcrbcr paa hvcr S id e  og selve Kirken, men hpjere oppe 
lpbe disse to Trappeopgange sammen t il een, der fprer op til Klokkerummet. Z  dette Num 
sindes 5 Klokker, hvoraf den crldstc, Stormklokken, er sra 1597. Den ncest stprste, den 
saa kaldte Toklokke, var under den nu fuldendte Nestavration nedtagen og blev omstpbt i 
A llerups Stpberi her i  Byen .

X II. Selve Äirkebygningen,
navnlig dcns 2 n-re, cn udfiildeudc Skskrivclse.

Med Hcnsyn t il Vyens Udstrcrlning inwd Ost og Best ligger Kirken omtrent midt i 
S taden , (se det mcdfplgende K o rt), ,ncn med Hensyn t il Nord og S y d  ligger den i den 
sydlige Udkant, omtrent 100 A len fra Odense A a . Kirkens Grundform —  s. Grundplanen 
paa S .  9 —  er en udvendig 100 A len lang og 40 A len bred Nektangel. Kirkebygningcn 
deler fig i tre Skibe, af hvilke det midterste er saa hpjt, at der i dets Sidemure er anbragt 
en Nad Vinduer oven over Sideskibcncs Ta g , paa Nordsiden 9 , hvoraf de 5 sidde i Gisi- 
co's Bygning, et i det indstudte P a rt i og 3 i det crldste P a rt i eller Korpartiet, paa Syd- 
siden 1 0 , idet her ikke mangler det Vindue i det indstudte P a r t i ,  hvis tilsvarende paa 
Äiordsiden helt udfyldes med den pcrrcfonnede Fordybning imellem Fortandingsmurenc. 
Endskjpnt disse Vinduer i Hojstibet ere ret anselige, ere de dog alt for smaa i Forhold 
t il det störe Vindue i hver af Gavlene, hvilket M isforhold üm kan forklares deraf, at 
Gavlnnnene ere yngre end Kirkens pvrige M ure. Forudcn det alt sagte maa endnu om 
Vinduerne bemcrrkcs, at de 6 i Hpjskibcts Korparti ikke gaa saa hpjt op, og at de 3 i det 
indstudte P a rt i gaa lid t hpjere op end de i Gisicos Bygning, dermrst, at de i det indstudte 
P a rt i er stadere end alle de andre, samt endelig, at Ledfpjningen i  hvert P a rt is  Vinduer 
er noget forskjellig, inen disse Forskjellighcder ere ikke stprre, end at de mer eller mindre 
overses ved en flygtig Betragtning.

Z  det nordlige Sideskib mangler nu ikke noget Vindue i det indstudte P a r t i ,  idet 
man her, da Benedikts Kapel nedreves —  s. S .  10 — , indsatte det, som svarer t il det 
manglende i Murfordybningen i Hojskibet. Derimod mangler her et i Korpartiet, ncmlig 
det, som det walkendorfske Kapel har optaget Pladsen for. Tager man Nosetvinduet med, 
blivcr der altsaa ligesaa mange Vinduer i det nordlige Sideskib, som der er i Hpjlirkens 
Nordside. P a a  Sydsiden stiller Forholdet sig noget anderledes, idet Gymnasiebygningen 
dcrkker for 2 > Vindue i Sidestibet —  s. S .  11 — , saa her altsaa sindes 10 i Hpjkirken, 
men kun 7> i  Sidestibet. (Vinduernes Fonn  og Dekoration er viist i Billedet paa Ovi- 
slaget.) Kirkens M ure ere 3 z S ten s Tykkclse, og Sideskibene understpttes udvendig af 20 
Murstrcebere eller M urp iller. Dprenes A nta l og P lad s ses af Grundplancn. Kirken er 
indvendig 93 Alen lang og 32 Alen 9 Tom. bred, hvilket Num ved 20 P ille r  i Io Ncrkker 
er delt i tre Gange, hvoraf den midterste paa det lurrmeste er dobbelt saa bred som hver 
af de andre to. Kirken er i den vestlige Ende en 5 Tommer bredere end i den ostlige.



37

F ra  Gulvet t il H M ib e ts  Hvcelvinger er 31.s A len , og til Sideskibenes 15 A len 10 Tom. 
Sideskibene have samme Lccngde sorn Hpjskibet. Stolestadepladsen svarer imidlertid ikke t il 
den G ulvflade, som fremkommer ved at multipliccre Kirkens Lcengde med dens Brede, thi 
fdrst optager Köret med Underkirken nccsten z af hele dette A re a l, derna-st fragaar den bc- 
tydelige P la d s ,  som Pillerne og Gangene optage, og endelig indtager det opsMe Forrum

Det ahlefeldske Kapel.

eller VaabenhllS hele Pladsen under Orgelet. D e faste S to le give ncrppc P lad s t il saa 
mange, som Stolcne i en Landsbykirke kunne rrmune. De lose Siddepladser i Sideskibene
ere vel ikke saa, og lignende kunne jo anbringes i den brede Gang og i Köret, men lige
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fuldt maa det A nta l, som den egentlige Kirke nu rummer, blive omtrent  ̂ mindre end für. 
D a  dette A nta l tidligere, naar Kirken var „propfu ld", var 1500 , maa det nu blive om
trent 1200.

P illen ies Grundform er en Nektangel, hvis körte S id e r forholde sig t il de lange som 
4 t il 5 ;  den overskcvrcs af cn paa Spidsen stillet K vad ra t, hvis fremspringende Hjprner 
danne fire Halvspjler. Den forreste af disse eller den, som vender ud inwd Hovedskibet, 
gaar op t il Vinduernes Undcrkant i Hpjkirken, hvor den, efter at have fundet en sorelobig 
Afslutning i et K a p ita l, opl.oser sig i cn sin mangfoldig Ledfpjning, som spreder sig oppe 
paa Hvcrlvingen. D e af Kvadratens to Hjprner dannede Halvspjler, som overskcere Nekt- 
angelens körte S id e r (mod Ost og Best), gaa over i Sidebuen, og den fjerde Halvspjle staar 
ud inwd Sideskibet, med hvis Gjorder og Nibber paa Hvcelvingen den forbinder sig. Halv- 
spjlernes rige Ledfpjning og dennes Spredning ud over Hvcelvingerne og Spidsbuerne 
imellem Pillerne, samt det ncevnte Sojlehoved oppe paa Hpjstibet er noget af det mest 
karakteristiske i Kirkens Andre. Bueaabningen imellem Pillerne faar derved Udseende af en 
incrgtig Kann  med cn sceregen Styrke og Lethed. E n  lignende Ledfpjning gjentages i 
Triforiebnerne og i de vverste V induer, men beständig smallere og mere enkelt. D e nu 
anbragte Dekorationer staa i Forhold dertil. Det lette, dristige og opadstrcrbende, som frem- 
konuner ved disse störe Gjenncmbrud og de mange i Fladerne og Buerne med stör Kunst- 
forstand trukne L in ie r , er blevct forhojet ved, at Til,nuringen i Triforiebuerne er bleven 
ombpttet med passende Vinduer. (F o r at give et tydeligt Begrcb om, hvorledes et saadant 
P a rt i, set lige for, viscr sig, er Bygningstegningen paa S id e  24 meddelt.) Halvsojlernes 
Kapitceler cre forskjellige; to af de smukkeste ere gjengivne paa S id e  28.

E fter saaledes i Almindelighed at have betegnet Grnndtrcekkenc i Kirkens S t i l ,  ville 
v i undcrsoge, hvorledes disse paa forskjellig Maade koinmc t il S yn e  i Kirkens tre t il for
skjellige Tider opf.orte Dele.

M ens Korpartiet i alle Maader betegncr den udvikledc Spidsbuestil, saa er dette 
Hovcdindtryk dog ingenlundc saa ublandet so,n det, Gisico's Bygning gjor. Ved at paavise 
dette ville v i ikke tage Hensyn t il den .ostlige Slu tn ingsm ur og det den vcrrende störe V in- 
due, thi bcgge Dele tilhpre en noget feuere T id , men alene holde os t il Hovedskibets S id e r.

melle,nstaaende underordnet P ille  og i to tilsvarende Aabninger paa Omgangen, inedens det 
fplgende Rum  til den mrstsidste Hovedpille kun har een Bue paa begge Steder. Endnu 
mere paafaldende bliver den tredie B u e , som ikke en Gang har den foregaacndes halve 
Vidde, og hvis Smalhed falber desto stcerkere i O jnene, da den tredie P ille , som er den 
fprste i Köret, ved sin lang strakte, sceregne Grundform er bleven ,nere end dobbelt saa bred, 
og da den derved opstaaede störe Murflade aldeles savncr Triforiunisbuen. Den fprste af 
disse UregelnurSsigheder har nu ikke synderlig at sige; den tjener blot t il at give os en 
Prpvc paa, hvor lunefuld man künde gaa t il Vcerts i hine D age, og den faar sin bedste 
Forklaring, naar man veed, at man i langt betydeligere Bygninger künde falbe paa at oin- 
bytte Hovcdpillernes Forn , slere Gange, alt som det lykkedes en andcn Bpgmester at vinde 
B ifa ld  med en np Skabelon. Anledningen t il den smallere Bue og den bredere P ille  har 
man tidligere antagct at vcrre, at man der, hvor Korpartiet ender, og det indskudte 
P a rti findes, havde paatcrnkt at opfore en Korsfl.oj t il hver S id e  og et Centraltaarn. D in 
dette har vceret eller ikke vceret P lanen, lader sig ikke afgjore; Forstyrrelsen og Uroen, som 
her spores ovcralt, kunne jo sinipelt hen hidr.orc fra , hvad der a lt er antydet, at ny B,)g,nc- 
stre have faaet andre Tanker og P laner. D e bredere P ille r  erc sandsynligviis srernkomne ved
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Opmuringen af det indskudte P a r t i, thi Sporenc af Tillnuringen findes netop i disse brede 
P ille r . Tilinriringen paa den anden E id e  ses i den anden P ille  sra Köret. Buerne i
Köret ere tungere end de, som findes i den ovrige Kirke, Ledfpjningen siniplere, og Hvcrl- 
vingerne noget trykkede, men den samme Grundtone er anslaaet, idet alle Former ere spids- 
buede, og Prosileringen har samme Grundprccg. Med Hensyn til Hojdeforholdene og Hvcrl- 
vingerne er det indskudte P a rt i i god Overensstemmelse med Gisico's Bygning . Den Uro 
og Forstyrrelse, som her findes, h idrKer sra Uregelmccssighederne i Murvcrrket, Vinduerne 
og Triforiebuerne. (Om de forste er der, for saa vidt de komme t il Syne  i Kirkens Adre, 
fortalt paa S .  9 .) Ligesom udvendig ere disse Uregelinceösighedcr ogsaa indvendig stcrrkest 
fremtrcedende i Hojkirkens Nordside. D er, hvor det manglende Vindue skulde have siddet, 
ses indvendig en stör rundbuet Fordybning, som endogsaa gjor Anbringelsen af den tilsvarende 
Triforiebue umulig. (Maneren i denne Fordybnings Dekoration ses i det Pvcrste af det 
Villede, som pryder Omslaget.) Lige over sor i den sydlige S id e  findes deriinod baade 
Triforiebuen og Vinduet. Over den smalle Bue i Köret er der hverken paa den sydlige 
eller nordlige S id e  nogen TriforiumSbue, hvilket hidrprer sra de omtalte brede P ille r . F ra  
det gaadefulde P a r t is  Begyndelse oppe ved Köret have Sideslibenes M ure ikke längere den 
S ty rke , som er betegnende for dem i  det celdste P a r t i ,  en Omstu'ndighed, som afgiver et 
vigtigt B e v iis  for, at den D e l af Sideskibene, som omgiver Köret, er ligesaa gammcl som 
dette. Forholdene i Gisico's Bygning ere i O jne faldende hpjere og rankere end i Köret, 
og da her ogsaa, affet sra smaa Uoverensstemmelser, overalt er den Harmoni, soin v i savne 
i det indskudte P a rt i, saa gjor denne Halvdel af Kirken det mest ublandede og mcst kostende 
Andtryk. Hvad der iscer bidrager dertil, er det kjcrkkere, mere aabne Bueslag saavel iincllem 
Pillerne forneden som iscer oppe paa Oingangen, hvor de foregaaende Buers stumpede, lod
rette S id e r rent ere bortfaldne. E t  andet Tra?k, som O jet opdager med Velbehag, fordi 
det heldig bctegner det undersle P a rt is  stattende, beerende Karakter, er lykkeligviis blevet 
bevaret undcr Kirkens Modcrnisering, nemlig ^varbaandet, som lober hen over Sidebuerne

hcrver end mere den angivne Karakter. A f  en lignende Birkning er den Anstrygning, som 
man har givet det Baand , som o,„satter P illerne der, hvor Spidsbuen begynder. (Bcgge 
disse Baand ses tydelig i det störe Billede af Kirkens Ind re ).

Hvalvingerne beskriver Professor Hojen i den i Fortalen navnte Afhandling saaledes:

vigtige, da Hvcrlvingcn slutter sig saa smukt til det ovrige, at vi i ethvert Tilfivlde maa 
betragte den sonr paatccnkt af Ham og udfort aldcleS efter Hans P la n . D et inest frem- 
trcedendc af Halvsojlens Led —  den listede 9tundstav —  b liver, ligesom de folgende Nabo- 
led, kun slygtigen afbrudt af det smalle zirlige ^ovedstylle og gaar der°paa over i en lignende 
S ta v  paa Gjordbuen. D e glatte Nundstave, der ligge ved Eiden af den, dog lidt tilbage, 
udskyde i Kappernes dobbelte Krydsribbcr, og de butte 'vjorner, Halvsojlens yderfte, inest 
tilbagctrcrdende Led, fortscrtteü paa Hvalvingens Eidebuc, som saaledes slutter sig sinukkere 
t il Hojkirkens Vccg og danner en bestemt, symmetrisk Îtainme oin Vinduet. Men denne 
Harmoni findes ikke i Köret; HvcrlvingenS Baand passe her cj ncrr saa akkurat til Halv- 
sojlernes Led , og Sidebuens butte Hjprne er bortfaldet. Denne Aiangel paa 9tethed og 
Npjagtighed lader sig forklare af senere Forandringer; men, at de tvcnde Vinduer i Hoj- 
kirken (hvert paa sin S ide  over den smalle Bue- saa deres Kanne overskaarne af Hvcelvin-
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gens Sidebue, det er en F e jl  mod Sym m etrien , som henter sin Oprindelse lige sra den 
T id , da man forstcerkede Korspillen. D et er paafaldende, at den storste Spcending i -Hvcrl- 
vingsbucrne findes i den D e l af K irken , hvis Murtykkelse og hcle Rejsning rpbe niindre 
Dristighcd end Gisico's Bygning, og jeg vilde derfor hellere sormode, at den Gang, da den 
pstlige Slutningsm ur fik sin nuvcerende Fo rm , har ogsaa Korloftet undergaaet en vcrsentlig 
Forandring. Den ostligste Sidebue af Korets Hvcrlvinger er en tredie D e l bredere end

de to H valvinger, der ligge Köret ncrrmest." -
T i l  denne Beskrivelse skulle v i fpje den Bemarkning, at Murene i Hojskibet af Hvcrl- 

vingerne ere trykkede saa meget ud ad, at Heldingen kan opdages med det blotte O je .
V i  ville slutte denne Oversigt ovcr KirkenS Ind re  med folgende alnlindelige Bemcerkning: 

D er er over det hele udbredt en velgjorende Klarhed, og der hcrsker en Harmoni og Lethed 
som man ikke gjenfindcr i nogen anden af vore Kirker. Allerede den uafbrudte Folge af 
Spidsbucr, hvad entcn man lader Blikket glide hen längs igjennem Hovedskibet, eller inan

X III. Äirkens Miudesnlarker,
samt andre hiflorijke Mlrrkrlighedcr.

^ i Krypten og -eus Sidegauge.
l. ßlmz Hans's Ktgrlmlsk.

Kong H ans , ^ 1 5 1 3 , Hans Dronning Kristine, -j- 1 .',2 I, og deres Sp n ner, P rinü  
Frand s, s I b l l ,  og Kong Kristian den anden, -f U 'i59, vare begravede i den nu nedrcvne 
Graabrodre Kirke. Vegravelsen var foran Alteret inden sor Kncrfaldet. 180', blev 
Begravelsen aabnct, og der fandtes da 4 murcde G ra ve , hver med et Skelet. A f  Ege- 
kisterne vare kun faa Levninger tilbagc. Dronningens og Prinsens Lig  havde vcrret ned- 
lagte i Kalk , men intet havde vceret balsameret. Levningerne blevc nll nedlagte i en Blykiste 
med sirc Afdelingcr, hvilken Kiste saa henflyttedes t il S t .  Knuds Kirke, hvor den fik P lad s 
paa Gulvet i det sydvestligc Hjorne. Her henstod den t il 1815 , da man gjenoptog Ned- 
brydningsarbejdcrne ved Graabrodre Kirke, og ved denne Lejlighed henflyttedes Mindestellen, 
der fad i Kormurcn, og Mindetavlen over P r in s  Frands t il S t .  Knuds Kirke, hvor Stcncn  
fik P lad s undcr det Vindue i det sydlige Sideskib, som er lige ovcr for den nordlige Znd-- 
gangsdor is. S .  27) og Trcrtavlen blev ophcengt paa Endemuren for dette Sideskib. P rin s- 
Gouvernorcn, senere Kristian den ottcndc, lod nu gjore en Egekiste t il hvert Skelet og der- 
paa alle fire Kister nedscrtte i en mliret Hvcrlving foran Milldestencn. O vcr Hva'lvingen 
blev lagt en Sandstcn med M arm orpladc, hvorpaa var iudhugget eil latinsk Ind skrift, som 
sagdc, hvem der laa begravct, og llden om blev sat et Icrrnstakit. Her henstode Kisterne 
t il Sommcren 1874, da en Kommission af Historikcre og Oldgranskere kom til Odense for 
at overvcrre Beneilcs Optagelse af dette Gjemnle og underfoge dem, samt Helgenlcvningenre.
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P a a  S ta ten s Bekostning blev derpaa lcwet 4 laue flade Blykister l i l  Levningerne af disse 
fire kongelige L ig . Mindesterren flyttedes t il det paa S id e  27 betegnende Sted , og urniddel- 
bart foran Stenen muredes 4 G rave af en halv A lens Dybdc, hvori Kisternc nedsattes; paa hver 
G rav lagdes en Ligsten, som siger, hvem der ligger underneden. Mindetavlen over P r in s  Frands 
har faaet P la d s paa Vcrggen saminesteds.

Mindestenen, af hvis rnidterste P a rt i er givet et Billede paa S id e  34, er 6 Alen 
9> Tom. hpj, 3 Alen 22 j Tom. bred, 6 Tom. tpk og bestaar af rpdbrun gullandsk Aiarm or. 
Billederne paa dette Monument bestaa af to Afdelinger; i den indre Firkant ser inan 
de 3 kongelige Perforier; den ydrc Ätand vifer Köngens og Dronningens Anevaabner; alt
1 halvt ophpjet Arbejde. D et indre Num forestiller et Gravkarnnrer eller Brvrelse, hvis 
Baggrund er lukket nred et figureret Tcvppe, og fra hvis hvrelvede Loft nedhcengcr i en Kjcrdc 
en ottearmet Lanrpe med lige saa nrange brccndende Flam rner. Hv^lvingen stptter sig paa 
begge S id e r t il Kapitcelerne af to Kolonrrer, der springe halvt frem fra Afdelirrgerrs Namme.
2  Spidsen af Hvcelvingen er Köngens og Dronningens Vaabner sammenstillede; derrrnder
de rnpdrene, adskilte, lige over enhver af de vedkommende Persorrers Hoveder. Köngen er 
afbildet i  en lang vid K jo rte l, der naaer Ham lige t il Fodderrre; hairs Krone er lukket for- 
oven, som om den indenfor Metalsiraterne havde en Baret. Om  Halsen ba:rer Han en 
Kjoede af vexelviis forbundne taarnede Elefanter og Niddersporer, hvorurrder hcenge i err 
sirnplere Kjoede to Medailloner, den pverste forestiller M aria  med Kristusbarnet, den 
nederste Kristi Ire Nagler. Han holder i sin vcnstre Haarrd Nigsceblet, der intet Ko rs
har, i den hpjre Septeret. Dronningen er i Matronedragt rned en lukket Krone paa
Hovedet og Septeret i hpjre Haand. P r in s  F r a n c is k u s ,  der ved sin Dpd noesten havde 
fyldt fit 14de A ar, er her afbildet som et B a rn , formodentlig i Overensstemmelse med den 
Skik , man ser paa flere Ligsten, at Bo rn , der fremstilles ved S idcn  af Foroeldrene, som 
ostest ere uforholdsmcrssig smaa, hvorved man vcl har villet tilkjendegive Forskjellen imellern

Den indre Afdeling af Morurrr,erriet er orrrgiverr nred en Bordt af hojst fantastiske 
Arabesker, hvis ganske ejendomrrrclige Figurer og Kornbinationer vanskelig lrrnire tydeliggjores 
nred O rd. Mindestenen er sandsynligviis bekostet af Dronnirrgen i den T id , da hun levede 
som Enke i Odense og paa Ncrsbyhoved S lo t ,  ligesom det ogsaa er rirrreligt, at samine 
M ester, som skar hendes Alter tavle, nemlig K lavS  B e rg , ogsaa har forestaaet Udforelsen 
af dette Mestervcvrk.

Mindetavlen over P r in s  Frands er af Egetrce; den er, nagtet den rru er over 350 
A a r garnmel, slet ikke bleven fortceret af Tidens Tand. Det paa den udskaarne Baaben, 
soin holdes af to Vildmoend, forestiller den norske Lpve, de to slesvigske Lover, Storrnarrrs 
Svarre og det holstenske dteldeblad; i M idien ses de olderrborgske Tvcerbja?lker. Hjelrnsinykket 
bestaar af Faner med Neldcbladet, samt Paafuglehaler. 2ndskriften er abbrevieret Munke

Ebbe Ulmlls Zegrinirlsk.
Denne Begravelse, som var i den ostlige Errde i den nordlige Sidegang, var fraskilt 

ved et smaglpst Tralvcerk; denne Skranke nraatte naturligviis borttages, da Gangen ud- 
gravedes. 2  dette Aflukke var det, at Helgenskrirrerre bleve hensatte i 183 4 , og hvor de 
derefter henstode, indtil Nestavrationerr af det Zndre paabegyndtes. Paa  Bceggen ud imod
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Kirkegaarden hcenger en pragtfuld G ravtavle over Ebbe M unk og Hans Hustru S idsel Hoeg, 
der ejede Fjcrllebro og flere Herregaardc i Fye n ; Han dpde 1622 og hun, der har ladet 
Mindesmcerket opscette, 1648, hvilket A ars ta l man forresten har forglemt at tilfo je , hvilket 
dog ikke er uscvdvanligt paa G ravtavler, som Folk have sat over sig selv. Mindesmcerket 
er af S ten , malet, forgyldt, afdelt i  fire 9ium, og prydet,ned mangfoldige Omanienter, 
F igurer og Zndskrister. D e mest sremtrcedcnde F igurcr forestille det ncevnte Wgtepar, som 
hvile underneden; Han er ifort en ridderlig Nustning over cn rig Hofdragt, hun bcrrer et 
langt S lp r , der er tastet tilbage over Hovedet. D e ligge i en kncelende og bedende S t ill in g . 
Paa  Tavlen ses ogsaa Parre ts fcrdrene og mpdrene Vaabner i flere Slcegtled.

Med Ebbe M unk uddpde den adelige Slccgt, hvorfra Han nedstaminede. Sidsel Hpeg 
var iblandt den T ids lcerde Damer og har udgivet en Bpnnebog. (E n  meget smuk Tegning 
af dette prcegtige Mindesmccrke findes i syvcnde B ind s forste Hcrstc af „Sam ling er t il F yn s  
Historie og Topograsi", som ogsaa indeholder en af Bistop Engelstost skreven Afhandling 
oin Fan iilien  M unk.

Z. Llßiop Hinis Nilhrlsklis Lkgrinirlsk.
Gravtavlen over denne M and, der, estcrat have vcrret Biskop over F y n s  S t i f t  i 31 

A a r , dode 1651, hcenger nogle saa A len fra Ebbe Munks Mindesmccrke, hvormed det har 
inegen Lighcd, navnlig ser man ogsaa her to knallende Figurer med foldede Hcender, som 
forestille det neden under hvilende P a r . H ans Michelscn var fodt i Odense, havde i nogen 
Tid  paa Lundegaard vceret Lcrrer for Kirstinc Munk, hvorved Han vistnok havde banet Vejen 
for sin Lykte, og var derester, fprend Han blev Biskop, Rektor ved Odense Skole, Sogne- 
prcest i Assens og Slotsprcrst i Kjobenhavn. Ligstcnen, der er bevaret i sin oprindelige 
Skikkelse og nu ligger i Gangens G u lv , har ligeledes to Portrcetfigurer. Indstriftcrne paa 
Tavlen og Stenen ere hovedsageligen paa Latin , kun enkelte Scrtninger ere cnten paa Dansk 
eller Grcrsk. —

1. WlllkchriiikNk.

Om Begivenheden den I0dc J u l i  1 0 8 6 , soin var Anledningcn t il Knuds Ophojelse 
t il Helgen, om Hans og Broderens Begravelse i dcn celdste A lbani K irke , Iccrtcgnenc 
ved Knuds G ra v , Helgcnligcts Henflytning til dcn ny Stenkirke, Kanonisationcn og hvad 
dermed stod i Forbindelse, alt dette er kortelig fortalt paa de forste S id e r. Hvor Helgen- 
skrinet derester har staaet i den Kirke, som snart sil Hclgenens N avn , er man ikke enig oni, 
idet en cnkelt senere Forfatter —  Birkerod — , hrad ^Elnoth ikke gjor, strax lader det saa 
P lad s i  det Kapels A lter, hvor det skal vcerc blevet sundet den 22de Zanuar 1582, og som, 
estcr hvad der er blevet hcrvdct i det foregaaendc, i saa Fa id  maa have vcrret S t .  Knuds 
Kapel paa Spdsiden; cn anden Forfatter —  W orin —  lader Skrinene blive fundne i et 
Kapel ilden at ncevne, hvor dette laa, og hvad det hed, hvorester det, hvad Pastor Helms 
anser sor rigtig, gja'rne kan have vcrret Nnderlirkcn, hvor de jo cfter a l Sandsynlighcd maa 
have staaet igjennem hele Middclaldercn, og cn tredie Forfatter —  Pontanus —  bestyrker 
ligesrem denne Opfattelse, idet Han siger, at det var ved Astandscrttelsen af Köret, at Skrinet 
fandtes. Og ligesoin der har vcrret delte Meninger om, hvor Skrinene, navnlig Knuds, 
have staaet, indtil de i 1582 bleve indmurede i den ostlige G a v l; saaledes ere Beretningerne
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Heller ikke eilige i  Angivelsen af den T id , da Skrinene bleve berpvede deres vcerdifulde 
SnnM er. Birkerod, son, v il vide Besked oin alt, siger, at de i 1582 bleve indmurede med 
a l deres P rä g t; da de nu ved Fremtagelsen i 1696 vare berpvede alle Kostbarheder, folger 
det jo af sig se lv , at de maa vcere blevne plyndrede i  Tiden fra 1582 t il 1696. M en 
dette er ikke rimeligt, derimod er der meget soin taler for, at det er sket paa Reformationen-, 
T id . Denne Begivcnhed heiivejrede nemlig Helgenglansen, og da, hvorom man har sikre 
historiske Efterretninger, Klostret og Kirken inaatte udrede meget S p lv  t il Köngen, er det 
rimeligt, at man ikke har taget i Betamlning ogsaa at plyndre .Helgenskrinene. I  en For- 
klaring over, hvorledes der var konnnet Kobber iblandt Sp lvet, siger Prioren, at Han havde 
taget Sp lvet af et S k r in  i Kirken , inen der havde iblandt de tagne Splvgjenstande vwret 
et forggldt Billede af Kobber. Her have v i altsaa et tydeligt Fingerpeg, som vifer os, 
hvorhen de gainle -Helgenskrins Kostbarheder ere vandrede. Z  1833 lod PrinS-Gouvern.oren, 
senere Kristian den ottendc, alter Skrinene udtage af M uren, underspge og derester hensatte 
i Ebbe Munks Begravelse. —  Stedet i M uren, hvor de fad, er betegnet ved et i en indsat 
S ten  udhugget K .  —  Skrinene ere sirkantede Egekister. Knuds er 2 j Aken langt og 
Alen bredt, Benedikts 2 A len 10 Ton,, langt og H Alen bredt; -Helgenskrinets pverste D e l 
gaar skraat ind ad fra  alle S id e r , saa at det ligner et H u s , det andet har et mere fladt 
Laag og er tun l A len hojt. Skrinene har inan nu ved H jalp  af de Brudstykker af 
Smykkerne, foul vare blevne opbevarede paa det oldnordiske Museum, og i OverenSstemmelse 
med de S p o r, som de forsvundne Figurer have esterladt sig, gjeugivet deres formentlig op- 
rindelige Udseende, hvorester de, omsluttede af Glaskupler, have faaet P lad s i Kryptei, paa 
to murede Forhojninger. Benene ere ret godt bevarede, ligesom der ogsaa sindes Levninger 
af det Tp j, hvori de vare indsvpbte. Indskriften paa Laaget af Helgenskrinet lgder saaledeS: 

^lulii eoolo tut,»8 Luniino t-um E'uiiut>l8,
A lu r l) ,-  in  u u ru tu  t ic x  uOjUO r e u u n d itu r  u ic u ,
< B »  s ' io  >'»8titi:u  luc >18 >»> «U8i>8 iim i» ,-,

Ol, E'Iiii^tui» vitu, 8it- iiioit«' lututur in jp8a:
T 'iu d it u 8 n p > " i» io , 8 i , u t  Oe'U8 i» i ,» 8t i '0 ;
^ t g u o  pott.'N8 i 'y lu i i i  lo lu r u i»  p o rtiilit . ic t u i» ,
I- iilie e n  n eo  n a  Imt,U8 u t  E 'I lii8ti p e r t o iu t  o ju 8,
IH us et, untv 8!» nun 8ui,8ui8 Lueer olkluit uiru»
8 p ii i1ib u .^ u 6 8:» 'i i8 » w iio im  8 0 cin tu r in  U8t r i8.

Og i Oversa'ttelse: „ K n u d ,  Kouge og M a rty r, nu tryg i Himlen hoS den hojeste 
Konge, gjemmes her i den gyldne Kiste. Uretfa'rdig dra'bt for Retsirrdigheds Gjerninger, 
bekjender Han Kristus, so», ved sit L iv ,  saa i sin Dpd. So m  Gud selv forraadt af sin 
egen Tjener og tragteude efter -Hiinlen taalte Han S t i l  og S la g  af Baaben; en Landse 
gjennemborede Hans S ide , ligesoin K rist i ; Hans heilige B löd  udflgder soran det hellige A lter, 
og dpende sorenes Han iired de hellige Aander i H iin len."

Lceser inai, i 6te B e rs : ^>otvli8 poUu», maa det oversattes: „bedeiide o», en D r ik " , 
hvori maaske er at foge endnu et Tnrk af den Lighed iinellem Kristi og Kong Knuds Lidelse, 
der er Grundtanken i Indskriften.

o. Dkt ahleseldlke Lnjicl.
(Se Ailledct paa Side .".7.)

Dette Kapel sindes i den pstlige Ende af den sydlige Sidegang, so,n derfor paa dette
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Sted  ikke er udgravet, hvoraf igjen fplger, at de to ostligste Bueaabninger i Kryptens Syd- 
side ere forblevne lukkede —  s. S .  33 . —  D et er altsaa kun uegentlig, at man kan sige, 
at dette Kapel findes i Kryptens Sidegange. Zndgangen t il Kapellct er en P o rta l, der 
bceres af to joniske Mannorspjler, ovenpaa hvilke ses to forgyldte Hjelme. Over Zndgangen 
er anbragt en en vel skaaren forgyldt F ig u r, der forestiller Tiden med dens Le. Omkring 
Zndgangen ere paa hvidc Marmorplader anbragte 60 adelige Vaabner med vedkommende 
Fam ilie rs N avn, sa,nt en lang bibelsk Zndskrift. 2  selve Kapellet staa 4 Kister, hvoraf de to 
ved Siderne ere af fort M arm or, og de to andre af M etal med forgyldte og forsplvede 
Messingplader og talrige Vaabner og andre Prydelser, hvoraf de Sarkofagen bcerende Lpve- 
fpdder turde vcere inest fremtrcedende.

2 Kisten t il hojre gjemmes Stpvet af Generallpjtnant H ans Ahlefeld, -f 1694, E je r 
af G lorup , der var Leder af KjobenhavnS Forsvar i 1659, i den paa venstre S id c  Hans 
fprste Hustru, Katarina Sehested, i den i den pverste Ende og paa tvccrs for de andre tre 
Sonnen af Hans andet ZEgteskab, Kristian Ahlefeld, der dode som ung, og i den i Midten 
lige for Zndgangen Hans anden Hustru, Anna Numohr -f 1711, en adelig Dame fra Holsten; 
det er hende, som har bekostet Kapellct, og dette maa vel ogsaa betragtes som Gründen t il, 
a t , med Undtagelse af en dansk og en latinsk Zndskrift, ere alle de andre affattede paa 
Tysk. Baggrunden af Kapellet er et prcrgtigt Tabernakel af fort M arm or, prydet med 
mange Vaabenskjolde af hvidt M ann or; dets ftemspringende Frise bceres af fire Mannor- 
Pilastrc af korintisk Orden. Z  M idten, som er fordybct, staar et A lte r af fort M arm or med 
en lang pralende latinsk Zndskrift, som fortceller om de fire i Kapellet bisatte Pcrsoner. 
Oven paa Alteret er anbragt en Büste , som forestiller den forste H ustru, der oven over 
igjen eil M edaillon, som holdes af to Engle og forestiller i halvt ophojet Arbejde Bryst- 
billedet af den anden Hustru. Ved Siderne af Alteret staa to Figurer i Legems
storrelse, ifprte Harnisk, Allongeparyk, hoje Kravestpvler, Kniplingshalstorklcede og flagrende 
S kcrrf; den paa hojre E id e  forestiller Faderen, og den anden S M n en . Vaabner ere an
bragte i  stör Mcengde; disse saa vel som Englene ere af hvidt M arm or. Dette mere 
kostbare— det skal have kostet 140 ,000 K r . —  end smagfulde Mindesmccrke er forfcrrdiget 
1701 af den bekjendte Billedhugger Thomas O u illin ius i Lübeck, der har leveret enkelte 
lignende Gravminder her t il Landet. Z  en Krog af Kapellet staar et helt Harnisk af Kobber, 
t il D e ls  forgyldt, med en Fane i den hojre Haand. Gulvet i Kapellet er belagt ined 
tavlede F liser og blev omlagt i 1833 , da der foretoges en Hovedreparation med denne 
Begravelse. Ved denne Lejlighed bleve ogsaa Vcrggene glattede og inarmorrerede. Oppe under 
Hvcrlvingerne hcenge to Sprgefaner med latinske Zndskrifter, der fortoelle om General- 
lojtnanten.

i?. Ligßeil og Hrovtavler udkn Figurer.
Z  Gulvet i den nordlige Sidegang er der nedlagt fire Ligsten, som fra Trappenedgangen 

ligge i folgende Orden: N r . 1 over Naad- og Handelsmand Hans B r u n —  uden A a rS ta l— . 
N r . 2 over Kjobmand R asinus Lauridscn -—  er ogsaa afsleben — . N r . 3 over Biskop 
Rudolf M ath, -f 1675. N r . 4 over Biskop Hans Michelsen ls. S .  4 2 .)

Z  den sydlige Sidegang, ligelcdes fra Trappen: N r . 1 over Naad- og Handelsmand 
N ie ls M ule , -f 1712. N r . 2 over Kristen Hans F r i is ,  men hvein Han var, og naar Han 
dode, siger Stenen ikke, da den er iblandt de i 1753 afslebne. N r . 3 over Kancelliraad, 
Kjobmand Zeus D reyer, der ejede Zuelsberg.
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I  selve Kryptens nordlige Gang ligger tun en Ligsten, som minder om Doktor Zens 
M ule 4 1633 ; i den sydlige Gang derimod 3, nemlig, ligesoin oven for fra Best im o d O st: 
N r . 1 over Biskop Kristian Lodberg, 4 1731. N r . 2 ovcr Biskop La v r its  Iakobsen, 4 
1663. N r . 3 over Borgermester W illm n Nosenvinge, 1- 1084, Magister Knud Landorph, 
4 1711, og deres Hustru B irg itte  Birkerod, 4 1742.

Z,nette,n de to pstligste P ille r  i den sydlige Neckte ligger en Ligsten, der ligesom 
Gravtavlen oppe i Köret minder om Borggreve Kristoffcr Dohna. P a a  det nordlige Side- 
skibs Adremur hecnger ncestester MindeSnncrkct over Biskop Hans Michelsen en Gravtavle 
over Borgerinester ZenS Kristensen, 4 1719 ; den lange paa Dansk asfattede Fndskrist siger 
iblandt andet, at denne M and og Hans Hustru, Margrete West, have Haft 16 Bo rn , og 
at to af dem saldt som Osficerer i  Livgarden i S inget ved Gadebusch den 20de De- 
cember 1712.

P a a  det sydlige Sideskibs Adremur hange sra det ahlefeldske Kapel paa den Streckning, 
hvoroin her er Tale , 5 G ravtavler, nemlig: N r . I over Biskop Jen s Birlerod —  s. S .  18. 
—  N r. 2 over Barbara Landorph, 4 1697. N r . 3 over LandSdommer, Iustitsraad  v. 
Bergen, 4 1763. N r . 4 over Raadmand N iels M ule —  s. oven sor — . "Nr. 9 over 
Kj.obmand Andreas Lauritsen, 4 1764; Han havde 15 B.orn.

8. 3 Köret.
1. Mrlmilkil.

Det forste, der her som i ethvert andet Ko r tiltreekker sig Opmarksomheden, er Alter- 
tavlen. D en , som stod der, indtil den fuldendte Nestavration forlangte dens Fjcrrnelse, var 
stjanket ns Henrik Gyldenstjccrne til Skovsbo i 1649. D a  man vel tor haabe, at den D e l 
af samme, som nu atter er opstittet, om ikke ret la'nge v il blive aflost af Dronning K ristine 's;

Stangen og Fosefs Ophojelse. Se lve  A ltertavlen bestod af tre Afdelinger med lige saa 
mange M alerier, sorestillende Veadveren, Jesus i Getsemane og Frelseren paa Korset. Overst 
saa man en F ig u r , som forestillede den sejrende Fre lser, staaende paa en sorgyldt Klode.

der da'kkede sor det meste ns den D e l af det störe Bindue bag ved, so>n ikke var tilmuret, 
stode Trasigurer, der forestillede Moses, A ron, de sire Gvangelister og de pvrigc IO Apostle. 
hvcr med sit Sym bol. Figurene havde intet kunstnerisk Band , ja  vare endogsaa uskjonne 
—  Oven over A ltertavlen var paa M uren malet Kristian den fjerdeS Navnetrcck og A a rs 
tallet 1588, og lige saa fandtes längs ned ad Korets S id e r oppe ved Ouigangen de folgende 
KongerS "Navnetra'k og Tronbestigelsesaar; de vare oprindelig malede paa Verggen, men bleve

skrister og malede Vaabner mindede om Frederik den anden og Hans Dronning Sofie  af 
Meklenburg. Disse S li lte r  og Tavler saavel sorn de paa Hverlvingerne anbragte blaa Stjecrner 
ere forsvundne ved den sidste Zstandsa'ttelsc. Omkring Alteret var en Zcernbalustradc, be- 
kostet af Handelsmanden Johannes Paulsen , 4 1 6 9 4 , der ogsaa har givet den i Köret 
hängende Lysekrone. Balustraden v i l  sandsynligviis ogsaa fremtidig blive benyttet. A f
S.olvtoj ejer Kirken 2 störe Lysestager, vergtige 405 Lod , skjamkede 1695 af Lccgen K r .
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Hen. Lu ja  og Hans Hustru, ct stört Dpbefad v . 186 Lod, givet af Landsdommcr A . v . 
Bergen, en Kande, v . 127 Lod, som ifplge Fndskriften blev omgjort i 1691 , en K a ll,  v . 
58 Lod og omgjort i 1772, cn mindre, v . 34 Lod, cn Wske kil Brpdet, v . 34 Lod, samt 
sire mindre Splvgjenstande t il Alterbrng. —

D a  den paa E id e  4« omtalte Konnnission var her, henledtes Opmcrrlsomheden paa 
dct pnskelige i at faa de t il Kong H ans's Begravelse hörende Mindesmcerker samlcde igjen 
i  S t .  Knuds K irke , omtrent som de havde vcrrct det i Graabrpdre Kirke. Dronning 
Kristines A ltertavle maa betragtes som en vcrsentlig D e l af dette Grav-M onumcnt, 
estersom den stod paa det A lter, red hvis Fod de sire kongelige Pcrsoner hvilcdc. P ro 
fessor Engelhardt henstillede derfor t il M inisteriet, om der ikke var Grund t il at gjore 
Skrid t t il , at dette Mindesmcerke blev flyttet fra Frue  Kirke t il S t .  Knuds K irke, og 
Kunstskjonnet anbefalde vannt dette Forslag. Ministeriet opfordredc der;ma igjennem Stist- 
amtet Kirkeinspektioncn til at arbejde i denne Netning, og dennc Mpndighed skrev derpaa 
til Byraadet for at astcske dettes Opfattese. Her fandt Sagen en günstig Modtagclse, idet 
der blev udtalt, at man ikke vilde stille sig karrig lige over den soreliggende P la n , og cn 
Resolution i Overensstemmelse hermed blev vedtaget. Sagens Gjennemfprclsc v il nu kun 
vcrre afhccngig af, om F rue  Menighed imod cn rundelig Godtgjürelse v il afstaa sin siden 18 11 
haste A ltertavle. D a  man vel tpr anse dette for mere end sandsynligt, v il S t .  Knuds Kirke 
sorhaabentlig om fpje Tid  faa sin historiske Vetydning foroget ved dette Kunstva'rk, og af 
denne Grund er der paa S id c  45 givet et Villede af TavlcnS M idterparti, ses den i B e 
gründen af det störe Billede og skal her meddeles cn kort Beskrivelse af denne Sjackdenhed.

Dronning Kristines Altertavle er beskrcvct af Overlcrrer Mülertz i Odense Skoles
Program for 1813 , af Pastor D r . Viborg i „Kirkehiftoriske Sam ling er", hvilken Afhandling 
er lcdsaget af et godt Trersnit, og af Professor Hpyen i ct eget litte Hcefte, hvis Tite l er 
„A ltertavlen i F rue Kirke i Odense", og som slutter sig t il det af E .  Rye beljendte
störe Fotografibillede af dette Kunstvark. K lavS Berg , der var udgaact fra et af de rigc
Patriciers Hufe i Lübeck, havde i sin Ungdom ttert Billedskmerttmsten, som der i den ka- 
tolske Tid var megen B ru g  for. Han kom —  om Aaret er inan uvis —  cster Dronning 
Kristines Anmodning med sine 12 vel Pvcdc Svendc til Odense, hvor Gaarden N r. 28 paa 
Overgade, nu tilh.orendc Agent B a n g , overlodes Ham. Han gjordc selv „Udkastene", og 
Hans Svcnde Haandarbejdct, og fvrst ester slerc A a rs  usortrodne Arbejde blev Altertavlen 
kort cfter Dronningens Dod i 1521 opsat i Graabrpdre Kirke. Tanken i Hovcdpartiet har 
Berg utvivlsomt laant fra en Afhandling af Franciskanerncs —  Graabrpdrenes —  stvrstc 
Leerer, Bonaventura, dpd 1 2 74 , hvori Han bestriver og asbilder dct Livsens Trcr 
i det himmelske Jerusalem, som omtaleS i Io h . Aabenb. 2 2 , 2. Z  Bonaventuras 
Afhandling skildres Tra'et som havende Ire P a r  Tvillinggrcne, hvis Frugter crc beteg- 
nede ved Skriftsteder, mcdens Stammen bcrrer den korssa-stedc Frelser. Bergs Niidter- 
parti har en lignende Frem stilling. Handlingen foregaar oppe i Him len, i hvis M idtc der 
loster sig ct gyldent T n r  med trende sammcnslyngcde snurkre Stannner, hvis Sideskud, med 
Undtagelse af dem nede ved Dioden, ,nidt paa og ovcrst oppe, hvor Grenenc streckte sig 
vandret ud t il begge S id e r og ulpdes af andre fra Skyernc, crc afhuggede. Paa  den nogne 
Stamme heenger den lidende Forsoner med Hcrnderne naglede til de to pverste Grene og 
Foderne t il selve Troeet. Osferet er suldbragt, Hovedct er funket ncd inwd Brystet, Side- 
saaret er aabnet, og Binden leger med de brede F lige af det om Hans Länder bundne 
Klccde. Han heenger ikke t il Spo t for sine Fjcnder, men som det störe Sonoffer til Be- 
skuelse for alle Tiders udvalgte, medens Engleborn boltre sig imellem S kye r, der udgaa
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sra Nammens fire S ide r. Paa  den mellemste Gren l i l  vcnstre —  Ansigtet vendt imod 
Tavlen —  ses heilige fra den gamle Pagt, og lige over for paa den anden S id e  Apostlene; 
paa den nederste Gren t il venstre finde v i nogle af de heilige M ärtyrer og paa den lige 
over for have v i Kirkens Bestyttere og Lcvrere. Under Trceets Grene foran Npdderne ses 
proegtige F ig u re r, som forestille M aria s Forherligelse som Kristi M oder; M a ria s  Moder, 
Anna, rcekker Kristusbarnet over t il Moderen, medens heilige Kvinder samle sig omkring 
denne Hoocdgruppe. Dverst oppe fremstilles M aria s  Forherligelse som Kristi B ru d ; hun

ning; Englene istemme et Jubelkor og svinge Korset og Hudstrygningspoelen som Sejrstegn. 
P a a  Flojene cre i 10 Nelieffer Frelscrens Lidelser, Nedfart t il Helvede, Opstandelse og 
Him m elfart, samt den Helligaands Udgydelse Historist frcmstillede, men i mindre ophojet 
Arbejde. Paa  Foden af Altertavlen ses kncrlende F igurer, som forestille Kong H ans, Dron- 
ning Kristine, deres Sonner, Kristian den anden og P r in s  F ran d s , den f.orstes Dronning, 
Elisabet, og hendes forstefodte, P r in s  Johannes; i M idien staar den opstandne Frelser, som 
de kncelende se hen t il. Altertavlen staar imidlertid ikte merc i dens uforkrcenkede Helhed:

Grilll-Wiilllilkiltkr.
u. J o m f r u  M a r g r c t e  S k o v g a a r d s .

Dcttc sindeS paa dm anden P ille  i den nordlige Ncekke og bestaar i en S tcn , hvor- 
paa i  halv ophojet Arbejde er hugget en kvindelig F ig u r i fuld Legemsstorrelse, som sore
stiller Jom fru Margretc Skovgaard til Sanderumgaard i Gyldenstykskjortcl, perlestukken Hue, 
h0j Pibekrave og med mange Kostbarheder oin Halsen, paa Brystet og Fingrene. Figuren 
staar i et S la g s  Diamine under et hvcelvet Lo ft , som bceres af to fra )1tanunen srem- 
springendc Konsoller. Uden om Nammen ere 10 Slagtvaabncr anbragte, og paa Foden 
en danst Jndskrift, som siger os, hvem Gravm alet vidner om; ogsaa her har man forglemt 
at tilfoje Dpdsaaret, men dette er lO lb . Gravmindet, som er sat af J s r . M . Skovgaard 
selv, var fra fürst forgyldt, men Kristian den sjcrdc skal ved et Besag i Kirken have bcfalet 
at overstryge det ined en fort Fa rve ; som Grund hertil anforcr Sagnet snart dette, at Han

„Odense i Billeder" S .  24 —  20). ' '

den ncrvntc Hene, som var Feldtoverste i Frederik den andens Tjcneste, sodt i Meklenburg 
og dpd i Nyborg 1584. M idt paa Mindcsimrrket ses Greven knallende sor en Bedestol, i 
Ntidderdragt, med en B ibe l foran sig, hvori liggcr opslagen Ezekiel >i7 Kapitel, og det den 
beskrevne S y n  sorestiller M aleriet i Baggrunden. T v  kvindelige Figurer, forestillende A r 
bejde og Hvile , boere soin Karyatider eller P ille r  den Gesiins, soin deler Monlunentet i en 
storre nedre og en mindre ovre Asdeling. Ovenover ser man i halv ophojet Arbejde nogle
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Ryttere i Fcegtning, og pverst en siddende kvindelig Figur, som forestiller Udpdeligheden. 
Vaabner ere anbragte paa Siderne.

c. Villum Rosenvinges.
( S .  Side 46.)

3. Malerin.
P a a  hver af de to fprste P ille r  ncermest ved Opgangen hcenger et M a len , hvoraf det 

ene vifer os et Knoestykke, forestillende fortrin lig  udfprte Portroeter i Legemsstprrelse af S ttfts -  
skriver R asm us Andersen og Hustru —  s. S .  51 — , medens det andet forestiller K risti 
Nedtagelse af Korset; det sidste Hang fpr nede over den nordlige Jndgangsdor.

Z  Köret ere de gamle, men nu restavrerede Kannikestole atter anbragte ved Siderne. 
F p r Krypten gjenopfprtes, var Gründen under Köret fuldt af Gravkamre, der indesluttede Lev- 
ninger af nogle af de mest formuende og formaaende Fo lk, som have levet i Odense. D e Levnin- 
ger, som ved Udgravnmgen endnu vare tilbage, bleve nedsomkede i de mangfoldige andre G ra v 
kamre, som fandtes overalt under Gulvet i den porige D e l af Kirken; derimod bleve de 26 K ister, 
som stode i den öftere omtalte Begravelseskjcelder, nedsomkede i en Kcempegrav, der gaar 
fra Kirkens pstlige G a v l og hen t il Ioernstakittet omkring Kirkegaarden.

6. Z det waltendorfske Kapel.
Her have v i i det egentlige Kapel det paa S id e  16 omtalte Mindesmoerke over F r i-  

herre v . Vittinghof og Hans Hustru Eleonore Sehestedt, der ejede Schelenborg og flere andre 
fynske Herregaarde. Med Undtagelse af en enkelt dansk Zndskrift ere alle Mindeord og 
Mindevers affattede enten paa Latin  eller Tysk. Vittinghof, -f 1691, va r fpdt i Kurland 
af en tysk Slcegt, tjente i nogle A a r hos den svenske Dronning Ulrikka Eleonora som 
Overhofmester, traadte derefter i dansk Tjeneste, blev af Frederik den tredie og Kristan den 
femte ansat i hpje S tilling e r og steg t il stör Voerdighed. Monumentet viser os to Griffe, 
som under en friherrelig Krone holde det noevnte Wgtepars Vaabner; oven over ses en 
hvid M arm orvase, og under neben en M inervafigur med U glen , hvilken F ig u r holder en 
Medaillon, hvorpaa i  Halo ophpjet Arbejde ere anbragte Brystbilleder af Wgteparret. Han 
boerer en svoer Allongepar^k og Kniplingskrave, omslynget af en Kappe, over hvilken ses 
Dannebrogsordenens Baand og K o rs ; hun bcerer et Diadem paa Hovedet. Ved venstre 
S id e  knceler Gudinden for Estermoelet —  Fam a — , og bagved Epitafiet er anbragt S e jr-  
tegn, Faner og Vaaben. Baggrunden er af fort og de derpaa anbragte Figurer og Smykker 
a f hvidt M arm or.

Foruden de t il denne Fam ilie  hprende 5 Ligkister, er her hensat s )  en simpel Trce- 
kiste, som indeflutter Levninger af to Skeletter, som bleve fundne under Alterbordet i  Graabrpdre 
Kirke, og som antoges at have tilhprt E rik  G lippings Dptte, Katrine og Elisabeth, der 1283 
bleve begravede i  en muret G rav  under det noevnte A lter, b) en med fort Loeder, overtrukket 
og med Krone og Bogstaverne 6  N  moerket stör Egekiste, hvori findes en Blykiste, og i denne 
igjen en stad Egekiste, som indeflutter et i  et rpdt Silkelagen balsameret kvindeligt L ig . Denne 
Kiste stod fpr nede i  Kjoelderen, mm  Frederik den syvende lod den flytte op i det egentlige 
Kapel og paasoette de noevnte Moerker. D et er nemlig mere end sandsynligt, at den her 
hvilmde er Kristine M unk, som med stör Präg t blev begraset i  S t .  Knuds Kirke den 23de
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Ju n i 1658 i Overvcerelse af sin S v ig e rsM , Korfits U lfe ld t, B o rn , Borneborn og en stör 
Mcengde adelige, samt mange svenske Herren Liget blev fort hertil fra Bö lle r, hvor hun dode 
den 19de A p ril og derefter blev balsamerct. M an har antaget, at ogsaa Kristine M unks Moder, 
Ellen  M arsvin , skulde vcrre begravet i dette Kapel, men dette er ikke Tilfcrldet, thi hun 
tilligemed sine to Mcend, Ludvig Munk og Knud Nud, hvile i Norrebroby Kirke.

3  Kjcelderen findes 9 Kister, hvori hvile Henning Walkendorf, Hans Hustruer og den 
af Kristian den fjerdes og Kristine Munks Dotre, som forst var gist med Grev Pentz og
derpaa med Holger W ind. Om et P a r  af de her henstaaende Kister veed man ingen
Besked.

o. Z den ovrige Del af Kirken.

1. I  drt W g e  SiLchibs
Vdrcmur sidde fra den udgravede D e l af Gangen folgende M indetavler: N r . 1 over Kjob- 
mand Knud Lauritsen , f  1 6 4 0 , Hans Hustru Anna Hasebart, -f 1 6 5 8 , og deres B p rn ; 
Monumentet er bekostet af Anna Hasebarts anden M and , Justitsraad og Assessor i  Hojesteret 
Peder Pedersen Lerche. P a a  Epitafiet ses et godt M a len , hvis Forgrund dannes af Por- 
trceter af det ncevnte Wgtepar og dettes B o rn , nledens Baggrunden forestiller Jesu For- 
klarelse paa Bjcerget. Jndskriften er paa Latin . N r . 2 over Kjobmand Peter Ejlschou, 
-f 1783, og Hustru Anna M aria  Becker, -f 1 7 9 9 ; G ravtavlen er af M arm or, og Jndskriften
paa Danst. (Om dette ZEgtepar s. S .  19 .) N r . 3 over Naadmand Thomas B a lza r
Frejdthof, -f 1691, og Hans Hustru; Han var f .M  i Westphalen; Mindetavlen er af Trce 
og har et godt M a len , der forestiller Jesu Bespottelse; Jndskriften er dansk. N r . 4 over 
Kjobmand Kristian Hamann, -f 172 8 ; Jndskriften er dansk. Den femte og sidste Grao- 
tavle minder om Bundtmager og Kjobmand Johannes M ülle r, fodt i Sachsen, -f 1725, og 
Hans Hustru; Jndskriften dansk. I  dette Sideskibs G u lv  ligger i  samme Rcckkefolge Ligsten 
over u, Anna Hasebart og hendes to Mcrnd, 1i, Borgermester Thor Hansen og e, nede ved 
Gavlmuren den forste evangeliske Biskop i F y n , Jorgen Jensen S ad o lin , -f 1559 . 
P a a  den sidste S ten  scs en Hel F ig u r i Bispedragt; Jndskriften er dels paa Latin , dels 
paa Dansk.

Oppe i Forrummets M u r ud imod Sideskibet sidder en S ten  af fort M arm or, hvori 
hvidt M arm or er indlagt saaledes, at det forestiller Kristus paa Korset, og under neden 
staar: „Jo m fru  Anna Brahe, dod 1 7 1 5 ". Denne Kvinde var en Soster t il Karen Brahe. 
Stenen sad for i M uren lige over fo r, hvor Düren t il den ny Opgang t il Orgelet er 
anbragt.

3. M  Forrummtr rllrr Daabkuhiisets Mutt
sidde i Gavlmuren to Mindesten, den ene over Kammerraad Jen s Orten, Byskriver i Odense, 
-f 1802 , og den anden over Am tsforvalter Rasm us Andersen, -f 1718.

P a a  Forrummets M u r ud imod Langskibet hoenge to prcrgtige Epitafier, (hvor de for 
Hang, er fortalt paa S ide  3 5 ); det t il hojre, naar man kommer ind igjennem Hoved- 
indgangen, minder om Borgermester Thomas Broder R isb r ig h , -f 1 6 6 5 ; paa den störe 
Stenplade ses et meget godt M a len , der indeholder Portrceter af den ncevnte Borgermester, 
Hans Hustru og deres fem B o rn ; Jndskriften er paa Latin . Epitafiet paa den anden S ide
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har to M alerier, hvoraf det underste forestiller det S y n , som beskrives hos Profeten Ezekiel 
i  det 37te K a p ite l,  rnedens det oven for vifer os Kristi H im m elfart, under neden ere to 
smaa Portrceter malede; i  M rigt mangler a l Zndskrift, men af en Ligsten i Gulvet ses, 
at dette Epitafium  er sat over Borgermester Hans Nielsen, -f 1651 , og Hans Hustru. Over 
Dpren ses Kong Kristian den niendes og Dronning Lovise's Navnetrcek med Krone oven over, 
omgivne med en passende Zndfatning. Z  Forrummets M u r ud imod det nordlige Sideskib 
er indsat Ligstenen over den tidt ncevnte Peter Ejlschou og Hustru.

Ved de gjentagne Hstandscettelfer af Kirken ere flere M indetavler og Ligsten blevne 
flyttede og skilte sra Hinanden, og det stunddom i den G rad , at ingen af dem findes over 
eller paa det Sted , hvor vedkommende ligger begravet.

3. I  Leu mellruiste Gaug
ligge sra Köret 6 Ligsten, der minde om Biskop Kristian M u s , -s 1717, Kjpbmand Kristian 
Hamann, Borgermester Jen s Kristensen, Borgermester Thomas Broder R isbrigh , Borgermester 
Hans Nielsen og Am tsforvalter Nasm us Andersen. D e feni sidste have vceret ncevnte i det 
foregaaende ved Omtalen af deres G ravtavler.

D a  ncesten enhver Begravelse under Kirkegulvet var en Familiebegravelse, er det en 
Selvfp lge, at det ikke er en enkelt Mand eller Kvinde, men flere, som der have fundet H v ile ; 
for Pladsens Skyld  er imidlertid her i Regien kun ncrvnt Hovedpersonen. Ud imod denne 
Gang ved den anden P ille  sra Köret i den sydlige Ncrkke er Prcedikestolen anbragt, om 
hvilken er fortalt paa S id e  14 og 35.

4. I  Len uurLlizr SiLrgaug.

Stiftsskriver Nasmus Andersen, -j- 1675 , og Hustru <s. S .  49). Den anden Sten  ligger 
i den vestlige Ende tcet op t il Gavlm urcn og minder om en Gerhard Rantzau t il Botkamp i 
Holsten; denne unge Mand blev myrdet paa Gaden her i Odense den 3ttte A p ril 1580 af 
en anden tysk Adelsmand ved Navn Frederik Broktorp, da Han gik dort sra Kong Frederik 
den andens Bo rd . D isse Herrer vare nemlig hidkomne med de slesvigske Hertuger i An- 
ledning af Forleningshüjtideligheden i det ncevnte A ar. P a a  Stenen ses en Nidder i 
Legemsstprrelse og en A rm , som kommer frem af en S k y  og stpder et Svcerd mod Nidderen, 
et Sindbillede paa Hans pludselige og voldsomme Dod. Stenen og en forsvunden Mindetavle 
bleve bekostede af den afdpdes Moder, medens Hans Farbroder, den bekjendte lcerde Henrik 
Rantzau, besprgede Begravelsen. P a a  dette Sideskibs Adremur hcenge sra Kryptens 
Sidegang Mindetavler over Landstingshprer N iels Pedersen Lange, -s 1728, og Hans Hustru, 
Kjpbmand Hans Thomsen Flensborg, -s 1 7 1 7 , og Hans Hustru, Raadmand Zprgen M or
tensen og Hans Hustru, (Zndskristen var i den Grad udslettet, at Mandens Dpdsaar ikke künde 
loeses, hvorfor det ved Restavrationen maatte udelades, hendes er 1 6 51 ; Gravtavlen er prydet 
med en Mcengde Figurer og Ornamenter, samt to ypperlige Portrceter af det ncevnte Wgte- 
par), og i den vestlige Ende tcet ved den dervcerende Jndgangsdpr en over Skoledisipel Kristian 
Kristoffer Farenhorst, -s 1744.

3. I  TvlkkgLllM surau Surrt.
Ved E iden  af Trappen, som fprer op t il Köret, —  denne Opgang er forsynet med
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et lignende af Smedejcern smukt forarbejdet Geltender, som er anbragt rundt om Köret der, 
hvor der ingen P ille r  eller M u r findes — , har Dpbefonden faaet P la d s ; tidligere stod den 
i  den vestlige Ende eller paa Pladsen under Orgelet. Fönten er af fin Klokkemalm og 
stpbt 1620 i  Lübeck, hvorom en tysk Zndskrift vidner. P a a  den ses endvidere Kristian den 
fjerdes Navnetrcek, Bogstaverne R .  k'. k . ,  det bekjendte Monogram I .  8 .  8 . ,  hvilke ere For- 
bogstaverne i de latinske O rd, som paa Dansk overscettes ved: „Je su s , Menneskenes Fre lser," 
samt de Bibe lord : „S a lig e  ere de, som tro og blive dpbte." (Om Dpbefadet s. S .  47). 
Omkring Foden ses F igurer, som forestille de 4  Evangelister med deres Sym boler.

Foruden de ncrvnte Personer og disses ncermeste er der indtil 1805 , da Forordningen 
om, at L ig  Herester ikke maatte begraves i Kirken, udkom, stedt en stör Momgde Embeds- 
og Kjpbmcend t il H vile i S t .  Knuds K irke , og over alle disse fandtes indtil 1753 enten 
G ravtavler eller Ligsten, ja  undertiden begge Dele. Hvad der stod paa de pdelagte Mindes- 
moerker, kjendes nu kun af Birkerodernes paa S id e  18 omtalte Optegnelser og Afbildninger. 
Saaledes havde ncesten alle fynske Biskopper, Odense Borgermestre, flere Professorer ved 
Gymnasiet, Prcester i S t .  Knuds S o g n , mange Raadmcend og „fornemme" Handelsmcend, 
samt endelig ikke faa fynske Adelsmcend indtil det ncrvnte A a r en Begravelse i S t .  
Knuds Kirke. Biskop Kingo er dog ikke begravet her, men i Fraugde Kirke. A f  mere 
bekjendte historiske Personer, som nu ligge begravede i S t .  Knuds Kirke uden noget synligt 
M inde, ville oi ncevne: Kong E rik  Lam , Kirkens storste Delgjorer Biskop G isico, de tyske 
Grever Johannes af Hoya og Nikolaus af Teklenborg, som faldt i  S laget ved Oxnebjcerg, 
Kristian den tredies Livlcege oa den fprste Apoteker i Odense Kornelius Hamsfort den celdre, 
-s 1 5 8 0 , og dennes S o n , Kornelius Hamsfort den yngre, -f 1 6 2 7 , (den sidste har leveret 
et Historist Arbejde, som ogsaa yder B idrag  til S t .  Knuds Kirkes Historie), endvidere den 
flere Gange her omtalte sidste P r io r  for S t .  Knuds Kloster, Kristen Poulsen.

Alle Gravtavler og Malener ere ved den sidste Restavration blevne oppudsede.

Kirken har 8 L y s e k ro n e r , tidligere kun 7 ; af disse hcenge tre i  Langskibet, een i Köret 
og to i  hver af Sideskibene. Gasmaaleren er anbragt i Kjcrlderen under det walkendorfske 
Kapel, og Rprledningen, hvorigjennem Gassen fores hen t il de hule Stcenger, hvori Kro- 
nerne hcenge, er lagt längs hen over Hvcelvingerne. Saave l i Krypten som selve Kirken er 
indlagt et meget stört V a r m e a p p a ra t  af stpbte Zcernrpr, der v ille blive opvarmede ved 
Damp sta et M askineri, som sandsynligviis v il blive anbragt i det nuvoerende Ligkapel, 
hvorefter ct nyt Ligkapel v i l  blive indrettet i den nu t il D e ls ledig staaende Gymnasie- 
bygning.
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