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hjørnefremspringenes beslagværk har rød bund. 
Lydhimlen er ligeledes holdt i en grå staffering 
med detaljer i blåt og guld, i frisefelterne er med 
sorte versaler på okkerbund anført: »salme 115 v1 
ikke os,/ o, herre, ikke os/ men dit navn/ give du 
ære«. Loftet er rødt. 
 Den seneste istandsættelse blev udført 1956 af 
Ernst og Niels Trier, hvilket er markeret med en 
malet indskrift indvendig i stolen. Den omfattede 
det snedkermæssige arbejde, afrensning af ældre 
farvelag, den netop beskrevne nystaffering samt 
en ny opgang.41 1881 blev stolen sænket ½ alen.62 
 Prædikestolen må opfattes som nogenlunde 
samtidig med den altertavle, ægteparret Frederik 
Qvitzow og Pernille Rud (†1608) også skænke-
de, dvs. fra 1590’erne. Dette understøttes af sto-
lens slægtskab med Herrested Kirkes (Svendborg 
Amt) fra 1598. De to stole er ikke blot fælles om 
grundformen, man genfi nder også arkadefelter-
nes våbenskjolde under englehoveder, initialerne 
på pilastrenes baser, hjørnesøjlernes prydbælter 

vel postamentets som frisens glatte felter er mon-
teret englehovedrelieffer (fi g. 37). Kurven hviler 
på et fremspring i triumfvæggens sydlige mur. 
Opgangen er en enkel konstruktion uden gelæn-
der fra 1956. Lydhimlens gesims har profi lerede 
frisefelter og bærer et topstykke, der er inddelt i 
fi re felter af kraftigt, beslagværksinspireret ram-
meværk med en central medaljon. I felterne er 
udskårne blade, og på medaljonen er monteret 
en roset. Topstykket afsluttes af en trekantgavl og 
fl ankeres af kuglespir. Loftet er inddelt i seks fel-
ter af profi lerede lister. Det centrale, irregulært 
sekskantede felt har en roset i sin midte, hvorfra 
en †due har hængt. På himlens overside er mon-
teret svungne topstykker prydet af beslagværks-
ornamentik og kronet af trekantgavle. 
 Stolen står i en staffering fra restaureringen 
1956 (jf. ndf.) med blåt rammeværk og pilastre 
samt søjler i lysegråt og perlefarve. Arkadefelter-
nes relieffer er perlefarvede på guldbund, mens 
postament- og frisefelterne har grøn bund, og 

Fig. 35-36. Detaljer af prædikestolen, 1590’erne. 35. Kurvens første fag (s. 4820). 36. Kurvens andet fag med Fre-
derik Qvitzows våben og initialer (s. 4820). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Details of pulpit, 1590s. 35. First bay of 
basket. 36. Second bay of basket with arms and initials of Frederik Qvitzow.
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fem stole rummer et bladværksrelief i to bånd.64 
De ni kvindestole er ligeledes 107 cm høje og 
udført som en forenklet version af mandsstolene, 
idet arkaderne er udført i lavt relief, og deres pi-
lastre er prydet af en base med rombe.65 
 Stolestaderne omfatter yderligere nogle lidt 
yngre varianter over renæssancestolene. De æld-
ste er formentlig to gavle, der er udført som de 
oprindelige mandsstoles, men med højere ar-
kader og uden en frise. En større gruppe kan 
etableres omkring den kvindegavl, der bærer det 
karvskårne årstal »Anno 1729« i frisen. Gavlen 
følger skemaet fra de ældre kvindestole, men er 
kendetegnet ved, at arkadebuen er udført med et 
temmelig stiliseret dukatmotiv, mens der er skå-
ret oculi i sviklerne og et fi ligranagtigt ornament 

og postamentfremspringenes beslagværksorna-
mentik. 
 Om de to prædikestole er udført af samme 
værksted, er ikke helt klart, da våbenskjoldenes 
krabbeblade og udførelsen af englehovederne 
trods alt er ganske forskellige de to stole imel-
lem. Derimod er der ikke grund til at betvivle, 
at Norups prædikestol og altertavle er udført af 
det samme værksted. For selvom prædikestolens 
kapitæler og våbenskjolde er mere detaljerede 
end altertavlens, følger de samme grundlæggen-
de formgivning, ligesom udførelsen af engleho-
vederne og navnlig de store øjne med udstående 
pupiller afslører værkstedsfællesskabet (fi g. 23 og 
37). Prædikestolens større detaljeringsgrad må 
derfor opfattes som en hensyntagen til, at dens 
billedskærerarbejder skulle kunne iagttages på 
tættere hold. Et †timeglas blev anskaffet til prædi-
kestolen i 1669. 63

 †Prædikestol, nævnt 1590 som opstillet ved ski-
bets sydmur.19

 Stolestaderne (fi g. 39-43) 1630’erne, men sup-
pleret ad fl ere omgange, ikke mindst i 1729. De 
ældste dele omfatter 23 renæssancegavle, af fyr, 
der i 1900-tallet er gjort bredere, ved at de er 
monteret på glatte planker. Af disse er de fjorten 
mandsstole 107 cm høje og udført som fyldings-
gavle med kannelerede pilastre og bueslag med et 
dukatlignende relief under svikler udskåret med 
bladværksornamentik. I frisen herover er navnet 
på stolens ejer anført med forsænkede versaler i 
to linjer på ni af stolene, mens frisen på de sidste 

Fig. 38. Detalje af prædikestolen, 1590’erne. Kurvens 
tredje fag med Pernille Ruds våben og initialer (s. 
4820). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Detail of pulpit, 
1590s. Third bay of basket with arms and initials of Pernille 
Rud.

Fig. 37. Detalje af prædikestolen, 1590’erne (s. 4822). 
Kerubhoved i et postamentfelt. Foto Arnold Mikkel-
sen 2017. – Detail of pulpit, 1590s. Cherub’s head in a 
pedestal panel. 
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træ med detaljer i blåt og rødt. En egetræsådring, 
der er typisk for det sene 1800- og tidlige 1900-
tal, blev afrenset 1956.41 Stolene må være om-
trent samtidige med de nærmest identiske stole 
i Otterup Kirke (Lunde Hrd) fra 1637-38, der 

i frisen. Disse træk genfi ndes på yderligere fem 
kvindestole, og også tre mandsstole kan knyttes 
til gruppen, idet de har tilsvarende arkadebuer, og 
de fi ligranagtige ornamenter også optræder; den-
ne gang i sviklerne. Alle stolene fremstår i blankt 

Fig. 39-41. Gavle fra mandsstolene (s. 4823). 39-40. 1630’erne. 41. 1729. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Ends from 
men’s pews. 39-40. 1630s. 41. 1729.

Fig. 42-43. Gavle fra kvindestolene (s. 4823). 42. 1729. 43. 1630’erne. Foto 
Arnold Mikkelsen 2017. – Ends from women’s pews. 42. 1729. 43. 1630s.
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men arkadens pilastre er skåret med et dukatmo-
tiv og står på et postamentfelt. Lågen afsluttes af 
en håndliste med stiliseret æggestav og tandsnit. 
Stolen fremstår i det blanke træ med en smule blåt 
og rødt. De to stole har muligvis tidligere stået i 
tårnrummet, hvor biskop Engelstoft 1861 nævner, 
at ‘herskabsstolene tidligere har været’, men op-
lysningen kan også omhandle de forrige stole. 66 
 Pengeblokken, fra 1900-tallet, måler 18,5×18,5 
cm og er 60 cm høj. Den er udført af mørklake-
ret eg og opstillet ved indgangen fra våbenhuset.
 Dørfl øj, udvendig, 1700-tallet, en rektangulær fl øj, 
der er udført af syv planker og har lange jern-
hængsler dekoreret med bladornamentik. På yder-
siden er en dørring og på indersiden en slå. Fløjen, 
der er malet støvet blå, er sat i våbenhusdøren. 
 Dørfl øj, indvendig (fi g. 15), 1800-tallets første år-
tier(?), en rundbuet fl øj af syv planker, der er bol-
tet til to lange jernhængsler med spirformet ende. 
Mod våbenhuset er døren prydet af tre tværgå-
ende planker, de to nedre med svejfede ender, 
samt en rundbue med tandsnit; der er spor efter to 
yderligere, koblede rundbuer. Den støvblå fl øj er 
indsat i døren mellem våbenhus og skib og indfat-
tes af glatte gerigter og krones af et topstykke med 
gesims. 

utvivlsomt er leveret af samme snedker. Dette 
stemmer endvidere overens med en oplysning fra 
1631, hvor kirkens ældre †stolestader, nævnt 1590 
af som ‘gode’ og udført af fyr,19 var meget brøst-
fældige og altså blev udskiftet kort efter.9 

 Løse stole. Syv Børge Mogensen-stole af mørk-
lakeret eg i koret. 
 Lukkede stole. 1-2) (Jf. fi g. 44), o. 1600(?), af eg, 
indrettet forrest i stoleblokkene. To stole med helt 
glatte gavle afsluttet af en håndliste og monteret 
på nyere, brede planker. Lågen hænger i originale 
gaffelformede hængsler og er udført som en høj-
rektangulær fylding. De fremstår i blankt træ med 
en smule rødt og blåt. Stolenes enkle udformning 
vanskeliggør en datering, men hængslet peger 
mod 1600-tallet, og brugen af eg kunne tyde på, 
at den er ældre end fyrretræsstolene (jf. ovf.).
 3-4) (Jf. fi g. 44), o. 1630, af fyr, indrettet i sto-
leblokkene som nr. 2 fra øst. De har rektangulær 
renæssancegavl prydet af en arkadefylding, der 
er monteret på en nyere, bred planke. Gavlen er 
udført som de samtidige stolestaders, blot står pi-
lastrene på postamenter, der er udsmykket med 
skællagte bladmotiver skåret i forsænket relief. Lå-
gen, der hænger i sine oprindelige gaffelformede 
hængsler, er udført efter samme grundskema, 

Fig. 44. De lukkede stole (nr. 2 og 4) forrest i nordre stoleblok (s. 4825). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Enclosed 
pews (nos. 2 and 4) at front of northern pew block.
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som magasinbælg for den elektriske blæser. Det 
er opstillet på et samtidigt orgelpulpitur, der spæn-
der over tårnrummets bredde og har opgang i det 
sydvestlige hjørne. Brystværnet har seks fyldings-
fag og er malet i to gråtoner med detaljer i blåt og 
okker.
 Salmenummertavler (jf. fi g.12), 85×67 cm, fi re 
nyere tavler til hængenumre; hvidmalede. 
 Præsterækketavler. 1) (Fig 46), o. 1760’erne, en 
sortmalet tavle i profi leret ramme, 128×99 cm, 
der har indskrift i guldversaler og smykket af ro-
setter i hjørnerne 2) (Fig 47) o. 1841, som oven-
nævnte, 115×98 cm, men med malede rosetter i 
hjørnerne. 3) 2008, som nr. 1, 115×101 cm, med 
guldblomster i hjørnerne. 
 Mindetavle (fi g. 48), 1884, over Niels Hofman. 
Af marmor, 57×54,5 cm, med indskrift i forsæn-
ket antikva optrukket i guld. Tavlen blev sat af 
beboerne i Norup Sogn til minde om stamhusets 
stifter. Opsat i tårnrummet.

 †Dørfl øj, en rest af et ældre låsetøj fra en fl øj, 
der åbnede indad i kirken, er indmuret i den 
østre vange af døren mellem våbenhus og skib (jf. 
fi g. 10). På vestvangen er tilsvarende to hængsler. 
 †Pulpitur, nævnt 1702 som værende nyopført 
‘neden i kirken’ i forbindelse med en istandsæt-
telse af kirken.9

 Orgel (jf. fi g. 45), 1855/56, med 4 stemmer, ét 
manual og pedal., bygget af P.U.F. Demant i sam-
arbejde med sønnen Johan Andreas Demant, der 
opsatte orglet og spillede ved dets indvielse; skæn-
ket af Charlotte Malling på Hofmansgave.67 Dis-
position: Manual (C-c3): Gamba 8 Fod, Tectus 8 
Fod, Principal 4 Fod, Flöite 4 Fod. Nyklassiscistisk 
orgelfacade med trekantgavl, der fremstår i lysegrå 
bemaling med detaljer i okker og blåt. Facadens 
piber, af tinlegering, er stumme, men har tidligere 
været klingende. Spillebordet er placeret ved or-
gelhusets søndre gavl. Orglets to oprindelige kas-
sebælge er endnu bevaret; heraf fungerer den ene 

Fig. 45. Tårnrummet med orgelpulpitur fra o. 1855/56 (s. 4826). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tower interior with 
organ gallery from c. 1855.


