
Føns og Ørslev Kirkers Historie. 

Almindelige Oplysninger 

om Kirkernes Kaar, særlig paa Fyen. 
Ved Pastor A. R. !dum, Føns. 

I Tiendea:fiøsningsloven af 15. Maj 1903 § 23 er det bestemt, at 
den Kirken tillagte Tiendekapital fremtidig skal anvendes ude

lukkende til Kirkens Behov. Det er saaledes ikke længere en 
Forretning at være Kirkeejer ('J: Ejer af Kirketienden); der er 
derfor givet disse Adgang til i samme Lov at faa deres Forplig
telser overfor Kirken afløst. Dette sker ved en Kommissionsfor
retning, hvorved Kirkens Bestyrelse overdrages til det stedlige 
Menighedsraad under Overtilsyn af Stiftsøvrigheden (og Kirke
ministeriet). Kirken gaar derved over til at blive e n s e l v e j e n d e 
Institution. Dette maa hilses med Glæde, da det er det op
rindelige Forhold ved en Kirkes Grundlæggelse og Stiftelse. Kirke
stiftelsen gaar rigtignok langt tilbage i Tiden - overvejende til 
Svend Tveskægs og Knud den Stores Tid - og Forholdene er 
langt fra udredede i alle Enkeltheder. 

Men saa meget ved man dog, at enten Kirkebygningen var 
bleven rejst af en Enkeltmand, af Sognets Beboere eller af Kongen, 
skulde den indvies af en Biskop. Og disse krævede da, i Over
ensstemmelse med almindelig evropæisk Kirkeret, at ingen Kirke 
maatte indvies, forinden der var sikret den Indtægter og J orde
gods til dens Vedligeholdelse samt til. dens Præst at leve af1 ). Saa 
blev Kirken indviet - egentlig overgivet til Gud (dedicata), som 
fra nu af er dens egentlige Ejer. (Undertiden tænkte man sig 

1) A. D. J ørgensen: Den nordiske Kirkes Grundlæggelse, S. 531. 
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Kirkens Værnehelgen som Ejer). Dette vil med andre Ord sige, 
at Kirken og dens Tilbehør er en selvejende Stiftelse, hvilket 
Begreb den kristne Menighed ligefrem har lært Retsvidenskaben 
at bruge. 

Ad denne Vej er siden 1908 en hel Række Kirker her paa 
Fyen gaaede over til Selveje, og de stedlige Sognes Menigheds
raad - eller et U d valg indenfor dette - har under Stiftsøvrig
hedens Kontrol overtaget Tilsynet med Kirkebygningen og dens 
Inventar samt med Kirkegaarden. H erved er Interessen vaagnet 
hos Sognets Beboere for deres Kirkers Vedligeholdelse, Udstyr 
og Udsmykning. J eg siger: d e r e s Kirker; thi praktisk talt be
tyder Selvejeforholdet, at alle en Sognemenigheds Medlemmer -
Ordet taget i videste Forstand - er fælles om den gamle Kirke 
og derfor ogsaa interesserede i at gøre noget for dens Vedlige
holdelse. Ogsaa dette er det oprindelige Forhold: at man gav 
Gaver til Kirken - altsaa egentlig: til Gud - til dens Udsty
relse og Udsmykning. Ganske vist kom der siden hen Tider, da 
man røvede og plyndrede fra Kirkerne, og det siger sig selv, at 
saalænge en Herremand var Ejer af Kirken, gjorde han i mange 
Tilfælde ikke mere for dens Vedligeholdelse, end han var nødt 
til, ofte ikke en Gang, hvad Provstesynet paabød. Saaledes er 
det gaaet til, at mange af de skønne, gamle Kirkebygninger er 
blevne til de kolde, grimme og skønhedsforladte Skure, vi ofte 
kender, og kun et øvet Øje kan opdage de oprindelige smukke 
Anlæg. 

Ja, for smukt har der oprindelig været bygget og paa langt 
Sigt. Hellere tage smaat fat og rejse en Bygning, der for de 
kommende Slægter kunde vidne om Fædrenes Fromhed, end kun 
tænke paa sin egen Bekvemmelighed og naa et Resultat i en Hast. 
Vi ved saaledes, at Byggearbejderne ved St. Knuds Kirke i Odense 
stod paa i godt 50 Aar, inden Biskop Gisico 1301 kunde indvie 
den nye Stenkirke. Paa den latinske Indskrift udvendig langs 
Bygningens Tag anfører Biskoppen, a t ,, A a n d e n o g i k k e e t 
ø r k e s l ø s t I n d f a l d har tilskyndet ham til at fuldføre dette 
Værk« og lader derefter Kirken selv tale: Verdslig og læg vil 
her behøves (til at holde Kirken ved Hævd); thi jeg vil 
falde og styrte sammen,· hvis from Omhu ophører. 
Hold aldrig op med at give, og det sømmer sig at af
sone Straffen for den begangne Synd ved dette rene, 
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gode, uforgængelig e Offer, der frel se r fra den mørk 
Afgrunds rædsomme Fjender1 ). 

Det varede imidlertid længe, førend man fik Raad til at byg 
saa fint, selv under de mindre Forhold ved Landsbykirker. S t e n
kirkerne er nemlig Afløsere af T r æ b y g n i n g e r, der har staae: 
paa samme Plads som disse, men været mindre anselige. Sæd
vanlig bestod de af et Langhus i Øst-Vest med et tilbygget lille 
Sanghus (»Sangers«, Kor) i Øst, hvor Alteret fandtes, og et Par 
smaa Vinduer. Klokken hang i en Udbygning i Gavlen, paa Tage
eller i en særlig Klokkestabel af Træ paa den lille Kirkegaard. 
der omgav Bygningen. Paa de fattigste Egne har der vist kun 
staaet et lille Trækapel af raa Planker og med Tag af Bark; men 
de fleste Steder har der sikkert staaet en mere anselig Stavbyg
ning opført af lodret staaende Planker og Bjælker. I Grenstead 
i England findes endnu en saadan Trækirke fra 1013 (Koret er 
dog af Sten), og i Norge findes flere, men mere anselige og kunst
nerisk smykkede med Træskærerarbejde. 

Som tidligere nævnt har Kirkestiftelsen særlig i Svend Tveskægs 
og Knud den Stores Tid taget Fart. Kanniken Adam fra Bremen. 
der gæstede Svend Estridsen, har i sit Værk givet en Del Oply . 
ninger om de kirkelige Forhold i Danmark ved Aar 1070. Han 
nævner da, at der under Odense Bispestol laa 100 Kirker, medens 
der paa Sjælland var ca. 150 og i Skaane endog 300; Tallene er 
nok lidt runde, men er alligevel overraskende store. Det - maa 
huskes, at under Odense Bispestol laa Als og Lolland-Falster. 
Knytlingesaga nævner ved Aar 1200 Kirkernes Antal saaledes : 
Fyen med Lolland-Falster 300, Roskilde Stift 411 og Skaane 353. 
Siden da er der stadig Tilbagegang indtil vor egen Tid; men 
Valdemarernes Tid betegner ogsaa et Højdepunkt i Landets Vel
stand og Kultur, som ophørte under de følgende urolige Tider 
da der aldrig var Fred i Landet. Særlig havde de holstenske 
Grever hærget Landet saaledes, at store Dele deraf længe efter 
laa øde. 

Men i Opgangstiden fra ca. 1134- 1200 er de fleste Trækirker 
bleven afløste af Stenkirker; de har efterhaanden samlet sig Midler 
til at bygge for. De ældste Stenkirker her hjemme er opførte i 
den saakaldte romanske Stil, hvis Kendemærke er tykke Mure 

1) H. Rasmussen: St. Knuds Kirke i Odense, S. 6. 
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6 runue Buer over Døre og Vinduer (disse sidste var smaa og 
::øj t siddende); ogsaa den pragtfulde Bue mellem Skib og Kor 
- ar i samme Stil. Som Bygningsemne anvendtes hyppigst K a m p e -
5 t e n, enkelte Steder ogsaa Kridtsten eller K a l k s t e n (»F r a a d-
5 t e n « af Kildekalk 1 ) eller i Jylland : Al og i Kirkerne i Omegnen 
ti Ribe : den indførte Tufsten. Denne Bygningsstil vedvarer til 
a. Aar 1200. Da lærte man fra Udlandet at brænde Teglsten; 

:terved kunde man faa en pynteligere Yderflade paa Murene, men 
:il Gengæld egnede saadanne Sten sig ikke saa godt til Arkitektur . 
lrurkærnen var gerne mindre Kampesten og Brokker i Kalkmørtel, 
g kun Yderfladerne var af brændte Sten, der muredes i det saa
~aldte Munke skifte, hvorved forstaas 2 >> Løbere « og en »Binder«. 
Først efter 1550 kom den nu brugelige Skik "Krydsskiftet << med 
~n Række Løbere i det ene Skifte vekslende med en Række Bin
dere i næste Skifte. »Løberne << vendte den lange Side udad, 
•Binderne << derimod den korte. De middelalderlige Mursten var 
ikke saa lidt større end Nutidens, nemlig 25-30 cm. lange, 
12-14 cm. brede og 8-10 cm. tykke. Enkelte Murstenskirker 
er endnu opførte i den romanske Stil; men det er altsaa henimod 
Periodens Slutning; dette gælder særlig de lolland-falsterske Landsby
Kirker; men der findes ogsaa nogle her paa Fyen. 
. Fra den romanske Periode stammer sædvanlig ogsaa D ø b e

f o n t e n .af Granit, der de fleste Steder er bevaret og ofte er 
mykket med Figurer eller udhuggede Dyre- eller Plantemønstre. 
tenhuggerne murede ogsaa A l t e r b o r d e t; en af Stenene i den 

øverste Flade havde en Fordybning, der kunde lukkes med et 
Laag; heri nedlagdes gerne en Relikvie af en eller anden Helgen, 
omviklet med Tøjstrimler og forsynet med en Beskrivelse. Disse 
Relikvier kan ofte findes endnu, naar de gamle Alterborde restau
reres. 

Med Hensyn til de romanske Landsbykirker her paa Fyen er 
der iøvrigt det at bemærke, at de meget sjældent er saa smukke 
som de tilsvarende jyske. Ved disse sidste er sædvanlig baade 
Koret og Langhuset helt igennem opførte af fint huggede Kvadre 
paa en Sokkel med Skraakant eller profileret. Undertiden har 
man dog ikke faaet Raad til at bygge Langhuset færdigt paa 
denne Maade - man begyndte nemlig med Koret - , men har 

l) F. Eks. i Sønder Næraa. 
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maattet nøjes med raa Sten, saa at kun Hjørnerne var hu 
Kvadre. (Det maa huskes, at Taarn og Vaabenhus næsten al 
er senere Tilbygninger.) Men her paa Fyen - og de fle_
Steder paa Sjælland - er kun Hjørnerne huggede Kvadre, mede 
Murene ellers bestaar af raa, kløvede Marksten, overpudsede m 
Kalk, der gav en meget ujævn Overflade. Det ser ud til, at m~ 

ikke har haft Raad til at bygge saa fint som i Jylland. Paa e 
enkelt af de huggede Sten kan man finde udhugget enten 
Mandshoved, en Mand og en Kvinde, der holder hinanden _ 
Haanden (maaske Bygmesteren og hans Hustru), eller en Løn o 
et Lam eller et andet Dyr. Over Indgangsdøren laa ofte en Over
ligger, Tympanon, af Granit med kunstfærdig udhuggede Orna
menter af Dyr eller af Planter. 

De romanske Landsbykirker havde Bjælkeloft, og Taget v~ 
sædvanlig tækket med Bly. 

Efter Aar 1200 begynder den gotiske Stil at vinde Indgang: 
den stammer egentlig fra Nordfrankrig, hvor den har afsat si 
nogle af sine prægtigste Mindesmærker, f . Eks. den nu ødelagte 
Domkirke i Reims. Denne Stil kendetegnes ved spidse Buer over 
Døre ogVinduer og desuden ved Hvælvingerne. Bygningsmateriale
er nu udelukkende Mursten, og ved Hjælp af Spidsbuen og Ribbe
hvælvingen kunde man rejse høje, himmelstræbende Bygninger. 

Saaledes som de fleste Landsbykirker her paa Fyen nu ser ud, 
fremtræder de i Spidsbuestil; men det kan ved de allerfleste af 
dem ses, at det er en oprindelig romansk Kirke, der er bleven 
ombygget. Store Partier af Granitmurene staar endnu, og his 
og her findes et rundbuet Vindue - oftest dog tilmuret - eller 
en Dør med romansk Overligger (Tympanon). 

Disse Ombygninger er foregaaede lidt efter lidt og i Hoved
"trækkene efter følgende Plan: Koret og Langhuset er blevne ud
videde og forhøjede og Gavlene forsynede med Kamme og Blin
dinger, der ofte er smukke, og Rummet er indvendig bleven over
hvælvet, hvorved Murene er blevne forstærkede med Piller, der 
bærer Ribberne. Hvælvingerne er som oftest krydsribbede. Ved 

. Langhusets Vestgavl blev der opført et Taarn, hvori Klokken (eller 
Klokkerne) blev anbragt; ogsaa Taarnet prydedes med Blindinger 
og Kamgavle. Muren ind til Taarnrummet blev brudt igennem 
og Aabningen afsluttet opefter med en Spidshvælving. Taget blev 
nu lagt med Tegl. Endelig tilbyggedes en Forhal, V a a b e n-
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_u s e t, hvorfra der blev fælles Indgang til Kirkerummet baade 
_;.~r Mænd og Kvinder; tidligere havde hvert Køn sin særlige Ind
-~.gsdør, Kvinderne i Nord og Mændene i Syd. 

Hvornaar alt dette er sket, kan man saa nogenlunde kon
::ullere gennem de A f l a d s b r e v e, der er udstedt til vedkom-
:::1ende Kirke. Nu var det nemlig bleven smaat med Midlerne; 

der var ofte Fjender i Landet. Ogsaa med Gaverne var det smaat, 
det kunde hænde, at baade Bisperne og Kongerne brandskat

· -de Kirkerne. Derfor maatte man gribe til Aflad, naar der skulde 
y g ges; man opnaaede derved paa en saare praktisk Maade, at 

3eboerne baade kom af med Pengene og bagefter maatte forrette 
J..rbejdet. 

De fleste Afladsbreve til de fyenske Kirker stammer fra Tiden 
:300- 1450, dog findes de ogsaa senere; ved Føns Kirke f. Eks. 
:ra 14 78. Til B r æ n d e r u p Kirke er der udst~dt Afladsbreve i 
3..arene 1349, 1386, 1402, 1407, 1416, 1422 (ved Vikarbiskop Arne 
:ra Hindsgavl) og 1445; til Indslev Kirke: 1331 og 1421 og til 
3alslev Kirke 1416. 

Naturligvis gaves der ogsaa stadig noget til Kirkerne paa mere 
:-egulær Maade. Men det meste, Kirken ejede, var givet i den 
· dlige Middelalder og bestod af J o r d e g o d s - næsten altid 

J ord, der laa i Sognet, hvad der tyder paa, at det er Folk i 
Sognet, der har givet den - samt T i e n d e n, hvoraf Kirken fik 
illl Tredjedel, og endelig særlige Gaver, f. Eks. K ø e r (de saa
'-aldte >> Jernkøer«). 

I Slutningen af Middelalderen tilbyggedes ogsaa undertiden 
K a p elle r, mest af rige Privatfolk; disse var da særlige Stiftelser 
med eget Gods og med et Alter, hvorved der skulde holdes Sjæle
messer. Efter Reformationen byggedes ogsaa saadanne; men nu 
Yar de kun Gravkapeller for Herremænd og uden synderlig For
bindelse med Kirken. 

Blev der ikke givet synderlig mere til Kirkerne efter Aar 1200, 
blev der til Gengæld taget fra disse. Gang paa Gang faar Kongerne 
Lov til at tage Tienden, f . Eks. 1245-54 til et Estlandstog; eller 
man >> laante << den og glemte at betale tilbage. Ogsaa Biskopperne 
beskattede Kirkerne, navnlig med den saakaldte >> subsidium«; og 
hvis Kirken ikke kunde betale, maatte den udlevere Kalk og Disk. 
1525 blev der påalagt Kirkerne en Skat, gennemsnitlig 15 Mark, 
for at skaffe Krigsfolk til at holde Kristian den 2den ude af 
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Landet; ogsaa under Grevefejden blev der udskrevet Skat af Ki:
kerne, nemlig 1535: 10 Mark af hver. 

Endnu en Tid efter Reformationens Indførelse vedblev Kirker 
at være selvejende. Der byggedes dog sjældent noget i dem:: 
Periode. Man gjorde Vinduesaabningerne større, saa at der kun -
komme mere Lys ind i Kirkerummet. Hyppigt overhvidtede ma:: 
ogsaa de Kalkmalerier og Billeder, hvormed man i den sene 
Middelalder havde prydet Hvælvingerne, stundom skønt, me~ 

ogsaa ofte naivt og uskønt; det var jo Fattigmands Bibel. D _ 
kom Hvidtekosten stundom først i Brug overfor disse Billede 
henved Aar 1600. Men ellers var det I n v e n t a r e t, man ofre • 
mest paa i den sidste selvejende Periode, navnlig da Stolesta
d e r n e . Tidligere havde der ingen Stole været eller ogsaa k ~ 

nogle løse Skamler, der var meget ubekvemme. Nu fik man -
ved Kirkens egne Midler - anskaffet faste Stolestader, hvo. 
Menigmand kunde sidde og høre de ofte lange Prædikener. En -
videre fik man en P r æ d i k e s t o l, an bragt paa Tiggermunken 
Vis i et Hjørne op til Væggen i Skibet og hævet over Stolene 
De fleste og bedste er i Renaissancestil og fra Tiden kort før ~ 
efter 1600. Der har sikkert ligefrem været Værksteder, hvor d· 
lavedes, og det kunde være interessant nærmere at efterspo 
disse. Tidligere havde Præsten talt fra en Pult i Korsdøren. 

Mest ofrede man dog paa A l t e r e t. Fra Middelalderen s 
det murede Stenbord med en eller anden Prydelse paa dets Eau
kant. Men nu vil man have det efter Tidens Smag. Der anbring 
Træpanel om Alterbordet. Men særlig vil man have sig en Al te r
t a v l e. I Frederik II's Tid nøjedes man med Indskrifttav ler, m e~ 
senere bruger man Billedskærerarbejder i Renaissancestil. Endeli" 
laver man ogsaa en Alterskranke med Knæleskammel 
Nadvergæsterne. Alter og Prædikestol maledes med Guld oc: 
stærke Farver og Malerier - undertiden med fin Farvesans. 

Men allerede tidlig ophørte denne Udsmykning af Kirkern 
Mange af dem var den Gang af Kronen bleven skænkede til Herre
mænd, som dermed fik Retten til at kalde (egentlig proponen 
eller foreslaa) Præsten. Patronatsretten gik dog i Begyndelse: 
ud paa, at alle Kirkens Indtægter skulde anvendes til dens bedstE 
men siden faar Patronen mere ubestemt Ret til at oppebære Kir
kens Tiende og Indtægter mod at vedligeholde den forsvarlig in -
og udvendig; Overskuddet kunde han saa selv tage). Saa ble 

Årbog for Odense og Assens Amter 1919



\.l:-

~-

m

Ide-

læ: 
El"f 

lE!: 

>o c 

le!' 
~de 

;a -

:tu: 

o ri 
l d-
1e 
n e. 
og 
de 

)re 

;od 
l g-
~es 

~ r-

ten 

lig 
til 
og 

n e. 
re-
:J re 
;en 
te; 
:ir-
1d
lev 

377 

er i Almindelighed ikke lavet noget nyt; det gamle blev knap 
!lOk vedligeholdt, ofte rev man ned for at spare eller fjernede, 
hvad man mente var overflødigt. 1 ) 

Paa Kingos Tid var ikke mindre end 104 fyenske Landsby
l-drker gaaede ud af Selveje, og Tallet er siden bleven forhøjet. 
22. Februar 1805 kom der en kongelig Forordning imod fremtidige 
Begravelser inde i Kirken, og den var i sig selv god nok. Men den 
gav Anledning til, at Kirkeejeren ofte ikke nøjedes med at lukke 
de gamle Begravelser og nedgrave Ligene, men ogsaa at fjerne 
Epitafier og andet værdifuldt Inventar. 

føns Kirkes Historie. 
Føns Kirke har tidligere heddet O d d e s u n d s K i r k e ; saa

ledes benævnes den endnu saa sent som 1478 i et Afladsbrev (se 
nedenfor). Oddesund hed i gamle Dage Farvandet mellem Sten
derup Hage og Fønsskov Odde, hvor Overfarten fandt Sted 
mellem Sønderjylland og Fyen, og ad denne Vej er sikkert ogsaa 
Kristendommen kommen over til Fyen. (Ude paa Odden findes 
endnu flere Steder Galnebærret vildtvoksende; den er med flere 
andre Lægeplanter indført her i Landet ved Munkene.) Adam af 
Bremen fortæller, at den tyske Kejser Otto II i 975 trængte op 
over Danevirke til »Oddesund << , hvor han kastede sit Spyd i 
Vandet af Harme over, at Havet standsede hans Marsch. Almin
delig tænker man herved paa Limfjordens Oddesund mellem Hard
syssel og Vendsyssel; det ligger imidlertid mellem Hardsyssel og 
T h y, og det er desuden meget usandsynligt, at Kejseren i 7 Dage 
skulde være trængt op gennem hele den jyske Halvø over til de 
vestligste Egne af Limfjorden. Vedel Simonsen formoder derfor, 
at der skal tænkes paa Lillebælts Oddesund mellem Harvidsyssel 

1) Der er her særlig tænkt paa Kirkebygningernes Tilstand under Enevæl
den (1660-1849). For Fyens Vedkommende kan henvises til en Klage fra 
Riskop Kingo over Kirkernes Tilstand i Grevskabet Langeland (se A. C. L. 
Heiberg," Thomas Kingo, S. 95 f.). Det skal naturligvis ikke nægtes, at flere af 
Grevskaberne og Baronierne har følt det som en Æressag at holde deres 
Kirker sømmelig ved Hævd og Magt, ligesom det omvendt vel ogsaa nu kan 
ske, at Kirker, der er blevne selvejende, maaske vil blive daarligere vedlige
holdte nu, end da de var under Patroner, fordi de har for faa Midler at leve 
af, og Menighederne ikke ret har faaet Forstaaelse af, at der kaldes paa deres 
Offervillighed overfor deres egne Kirker. 
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(nøjagtigere : Barvid syssel) og Vendeslet eller Vends Herred; N ... 
nene kunde jo let forveksles i det latinske Sprog. Det er o -
langt rimeligere, at det var til dette Sund, Kejser Otto naaede _ 
altsaa ude paa Stenderup Hage. Ved denne Lejlighed blev d 
langsomme og sindige Harald Blaatand tvungen til at gøre Ah· 
af sin Daab og Kristendom ved at opføre en Kirke paa Fye::. 
ligesom ogsaa hans 16-aarige Søn, Svend Tveskæg, samtidig bl 
døbt. 976 grundlagdes da inde paa >> Ottonis Næs « eller TønmeJ 
Odde Fyens første Kirke, som siges at være den ældste Kirke he: 
paa Fyen (Danske Atlas VI, 646); det har naturligvis kun vær 
en lille T:r;æbygning. Hermed stemmer ogsaa, at Byen Føns tid
ligere har været en Købstad (Jac. Madsens Visitatsbeg 1589) 
saaledes har haft større Betydning end nu. 

Denne Træbygning er senere bleven afløst af en Stenkirke 
der indviedes til St. Anna; dette er antagelig sket i Valdemarerne: 
Tid før Aar 1200. Den bestod af Skib og et noget smallere Kor 
og var opført i romansk Stil af raa Kamp med hugne Hjørne· 
kvadre. Store Partier af disse Mure staar endnu tilbage, og paa 
Skibets Nordside ses endnu et af de smaa, rundbuede Vinduer 
(nu tilmuret) . 

Saaledes har Kirken staaet indtil kort efter 1478. I dette Aar 
er der nemlig fra Kalundborg af Biskop Carl Rønnow og flere 
Bisper udstedt et Afladsbrev til Kirken. Det er stilet til 2 af dets 
Altre, og der tilstaas endog Aflad til dem, der gjorde et Gæstebud 
for Marias· Moder, St. Anna. (Pontop. D. Atlas II, 673). Herved 
har Kirken faaet Midler til en større Reparation og til Udvidelse. 
Koret blev gjort bredere ved, at dets Nord- og Sydmur blev op
førte i Flugt med Skibet, og en ny, østlig Endegavl med Kam
takker blev opført. Koret fik Gesims i Tandsnit. Samtidig blev 
hele Kirkerummet overhvælvet, og Taarn og Vaabenhus blev til
bygget. Alt dette udførtes med Mursten og i gotisk Stil. Saa
ledes stod Kirken, da Biskop Jacob Madsen første Gang kom her 
paa Visitats i 1589. Han beskriver den saaledes: ,, Kirken, lidt fra 
Byen, med Taarn, noget Bly paa den søndre Side, 5 Hvælvinger, 
1 Klokke, 2 smukke Messing-Stager, Tafflen Skarn. « (Kirken har 
nu overalt Tegltag; Blyet er forlængst pillet ned af Grevskabet 
Wedellsborgs Besiddere; Alterstagerne er ogsaa borte ; de nuvæ
rende er næppe ældre end ca. 1660.) Kirkeklokken maa senere 
være bleven fornyet; thi efter en Beretning fra 1725 skal Klokken 
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- ære skænket 1615 af Præsten Hr. Jørgen Kjeldsen. Da den 
:midlertid er bleven oms tø b t før 177 4 og senere i 1834, kan dette 
::kke konstateres. 

Kirken ejer et interessant Al t e r b i ll e d e fra ca. 1500, ud
skaaret i Træ i Hautrelief og forestillende Jomfru Maria og St. 
.-lnna med Jesusbarnet imellem sig; i Baggrunden 4 mandlige 
Personer. Alle er i den Tids Klædedragt, og Billedet stammer 
sandsynligvis fra Claus Bergs Værksted i Odense. Det har op
!'indelig været et katholsk Sidealter og har vistnok haft 2 Side
iløje med flere Figurer (Termansen). Det skyldes Biskop J ae. 
)ladsen, at det er bleven anbragt paa Højalteret som Erstatning 
for den gamle papistiske Altertavle. Han skriver nemlig saaledes: 
"Er en stor Alter neden fore m et nogle K vinde-Billeder paa oc 
en liden Barn i ens Arm; maatte ikke nedbrydes for Fru Anne 
paa Iversnæs; nu maa nedtages oc sættes paa Højalteret.« »Fru 
Anne til Iversnæs« er Anna Pasbjerg (t 1587), Enke efter Chri-

toffer Gyldenstjerne (t 1562); hun var en meget myndig Dame . 
I Følge Beskrivelsen i Danske Atlas (VI 646) sidder Figurerne 
paa en blaa Bænk med Barnet staaende imellem sig; »det staar 
paa sin højre (skal være: venstre) Fod og holder et Rigsæb le i 
venstre Haand. ,, Den højre har vistnok holdt et Scepter, som nu 
er afstødt. Endnu i 177 4 stod der under Billedet Ordene: Sane te 
Anna, ora pro nobis 1 ); disse Ord blev dog kort efter overstrøgne 
med sort Farve, men kan endnu skimtes under Overmalingen. 

I Korets Nordvæg er et - nu tilmuret - hult Rum, som 
-sikkert har været Hostiegemme. I Sydmuren ud for Alteret 
er en - ligeledes tilmuret - N i c h e, hvori tidligere vistnok 
Kirkens Papirer har været opbevarede. Her fandt Præsten, Hr. 
Jørgen Kjeldsen, bl. a. i 1614 nogle Blade af en gammel latinsk 
»Pergaments-Bog<< med nogle Optegnelser om Jordskælv her paa 
Egnen o. lign.; det sidst optegnede er fra 24. August 1409. 
Nichen er ca. 65 cm høj og ca. 50 cm bred. Buen over den 
ses tydelig. Den burde vistnok afdækkes ligesom Hostiegemmet. 

D ø b e f o n t e n af Granit, med Hoveder paa Foden, er sikkert 
Kirkens oprindelige. D ø b e f a d e t af Messing bærer i Randen 
Rosenkrandsernes og Gyldenstjernernes Vaaben samt Bogstaverne: 
H. R. K. og K. G. S. Hermed menes Holger Rosenkrands til 
Boller (1517-157 5), der 25 . April 1568 ægtede Karen (Christof-

1) o: St. Anna, bed for os! 
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fersdatter) Gyldenstjerne, Datter af Christoffer Gyldenstjerne -
Iversnæs. Paa den modsatte Rand findes Munkslægtens Vaa 
med de 3 Roser og derover Bogstaverne K. G. T. S. H., som 
tyder: »Kirstine, Grevinde til Slesvig og Holsten. « Dette h 
tyder til Kirsten Munk, der ejede Tybrind fra 1653-58. L 
hende er da Døbefadet kommen hertil, enten direkte eller genn 
Grevskabet Wedellsborg. 

Prædikestolen bærer i 4 Felter Evangelisterne i Hautreli_ 
af Træ, samt en Indskrift, der er overmalet i nyere Tid, og p 
et Skjold af Træ et Bomærke. Den er af Egetræ i Sen-Ren1lli 
sance fra 1663, men er omlavet af ældre Dele, der vistnok er CJ.. 

80 Aar ældre. I Danske Atlas VI angives den at være bekostet 
Sognepræsten Niels Hansen. Dette er dog urigtigt; der har inge~ 
Sognepræst været her af dette Navn, og Giveren er heller ikk
betegnet ved Hr. Der kan læses Ordene: »Niels Hanssøn p 
Fønsøre .. .. ", hvormed stemmer Kirkebogens Angivelse: »16 : 
Dom. III Adv. begravedes gammel Niels Hanssøn paa Fønsøre. 
Fønsøre laa yderst paa Odden, omtrent hvor Ellegaard nu ligge 
J eg vil antage, at Niels Hansen har været Kirkeværge og ha: 
skænket Prædikestolen til Tak for Frelsen i Svenskekrigen san:
men med sin Hustru; dog er det ogsaa muligt, at den alligev~ 

er »gjort paa Kirkens Bekostning << . Det er Hustruens Bomærke 
der staar paa Prædikestolen, medens hans desværre er stødt af o 
forsvundet. Maaske kan disse Forhold opklares, naar Prædike
stolen bliver restaureret, hvad den fortjener. 

Indmuret i Korvæggen findes en smuk Renaissance-Ligste r 
over Præsten Hr. Peder Jørgensen (t 1613) og Hustru Mette 
Hansdatter (t 1635); den laa indtil 1862 foran Alteret. Flere 
Præster ligger begravede i Koret; den sidste Begravelse fand
Sted 1803. Ifølge Danske Atlas VI har der i Koret været et Epi
tafium over Hr. Poul Jørgensen Rosenvinge (t 1675). Halvdelen 
af en Ligsten - hvis Indskrift omtrent er afslidt- ligger udenfor 
Vaabenhuset; den anden Halvdel ligger udenfor Garnborg Kirke (!) ; 

den formenes at være lagt over Præsten Hr. Søren Ovesen U 1734). 
Endelig var der ifølge Danske Atlas endnu i 1774 under Taarn
rummet en aaben Begravelse for Præst og Provst Hr. Peder Jensen 
Winther og hans Familie; den er nu tilkastet. 

Vaabenhuset har Bjælkeloft; de gamle Bjælker, som nu er 
oversavede, bar Spor af Ild, idet Svenskerne under Krigen 1658- 60 
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· avde Standkvarter her og brugte Vaabenhuset til at koge og 
stege i. 

S t o l e s t a d e r n e er i 1917 b levne fornyede efter Tegning af 
'-gL Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen i Odense. I Pudsen 
w der Prædikestolen er for nylig fundet et Par af de gamle Stole
-tade-Forstykker; de var raat høvlede og umalede og bar foroven 
en udskaaret Halvroset. 

O r g e l e t er nyt (fra 1917) og leveret af Orgelbygger C. M. 
"'ørensen i Horsens. 

Biskop Jacob Madsen skriver i 1589 : >>God Kirkegaardsmur af 
Kamp, Kirkeladen passelig. « Hvor den sidste har ligget, vides 
ikke; den er nu helt forsvunden. Maaske er den nedbrudt og 
solgt i Følge Chr. IV's Reces af 1643. 

Endnu 1419 hørte Kirken under Kronen; en kort Tid derefter 
synes den at have ligget under » Fønsgaard ,, paa Fønsskov (hvis 
Historie iøvrigt ikke kendes); men det ser ud til, at denne Gaard 
tillige med Føns Kirke og By ca. 1440 er bleven solgt til I v e r s 
n æ s Ejer, Otto SkinkeL Siden den Tid har Kir~en været under 
I v e r s n æ s (fra 1672: Wedellsborg), indtil den ved Afleverings
synet 17. Juni 1908 gik over til at blive selvejende. Kun maa 
det beklages, at der er bleven henlagt altfor faa Midler til dens 
Vedligeholdelse, ialt kun 7300 Kr. Der vil derfor være Brug for 
Menighedens Offervillighed, baade til dens Vedligeholdelse og til 
at bøde paa Fortids Synder og Forsømmelser. 

Ørslev Kirkes Historie. 
Ørslev Kirke er indviet til Jomfru Maria, »Vor Frue« (jfr. 

Indskriften paa Klokken), og er opført i romansk Tid af Munke
sten uden Sokkel - formentlig ca. Aar- 1200. Paa Nordsiden af 
Skibet findes 10 Pilastre, der er afbrudte foroven og synes at tyde 
paa, at Murene senere er bleven gjort højere 1 ). Over Vaaben
huset er Rester af en rundbuet Dør, som maaske har dannet Op
gang til Klokken over Skibet; den er nu helt tilmm·et. I Korets 
Østvæg har der tidligere været et stort Vindue (3 X 4 AL), saa 
at Lyset er faldet ind over Alteret fra Øst; det er nu tilmuret, 

1) Den gamle Indgang for Kvinderne fra Nord ses under det ene af Skibets 
Vinduer imod Nord. 
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men tydeligt at se. Koret og det meste af Skibet er senere om
bygget i gotisk Stil og hele Kirken overhvælvet (dog er Buer :: 
Hvælvinger runde, undtagen Buen ind til Taarnet, der er spid 
ligesom Taarn og Vaabenhus er tilbygget. Taarnets Gavle ha: 
smukke Blindinger fra den senere Middelalder og 8 Kamme. H elc
Kirken er teglhængt. I Rummet under Taarnet fandtes 1916 er: 
tarvelig Ribbedekoration; derimod er der ikke fundet Dekoratione_ 
hverken i Skibet eller i Koret. Desuden er der paa Korets Øs -
væg fundet 2 røde I n d v i e l s e s k o r s fra den katholske Tid (e
Kors inden i en Cirkel), og et tredje findes sikkert paa Kore " 
Nordmur lige Øst for det gamle Monstransgemme. Dette er 
nemlig bleven afdækket i 1916. I Nordmuren af Koret findes 
endvidere en stor Niche til et katholsk Sidealter, og en lignende 
findes i Korets Sydvæg ud for Alteret. De er begge tilmurede. 
men kan tydelig ses og giver et ganske godt Begreb om, hvor
ledes saadanne Altre anbragtes; Sjællands første Biskop efter Re
formationen, Peder Paladius, kalder dem »Kaabytter« og »Kram
boer«. Biskop Jacob Madsen beskriver 1589 Kirken saaledes : 
»Kirken med Taarn, 2 Klokker, l over Kirke~, er ingen Kleb 
(Knebel) udi, 4 Hvælvinger, vel fliid (flyede, o: byggede). Tavlen : 
Garnbel liden Mand oc Jomfruen, de 12 Apostle, 2 smaa Tavler i 
Sidenicher - maa bort ! (Det er de ovenfor nævnte Sidealtre i 
Koret), 2 Messings tager, Kir k egaardsmur af Kamp, Kirkeladen god ... 

Den her omtalte Altertavle og de 2 Klokker fandtes endnu 
1774 (Danske Atlas VI) . Altertavlen forestillede Maria med Barnet 
()g de 12 Apostle. »Maria sidder paa en Stol med begge Hænder 
oprakte; Kristus sidder hos hende med en Krone paa Hovedet og 
et Rigsæble i venstre Haand; højre Haand er oprakt med 3 Fingre. « 
{Bloch: Fyenske Gejstl. Hist. Manuskr.) Desværre er denne mid
delalderlige Altertavle fuldstændig forsvunden og ligesaa den gamle 
Prædikestol, der endnu fandtes 177 4 og - ifølge Bloch - bar 
Aarstallet 1563 og Navnet paa den første lutherske Præst i Føns
Ørslev: Johannes Paludan. Saavel den nuværende Prædikestol 
som Alteret er meget tarvelige. Over Korbuen er et alm. middel
alderligt Krucifiks. Døbefonten af Granit og Daabsfadet af Messing 
-er uden særlig Interesse. 1774 nævnes en Begravelse - under 
1.1idtergangen i Taarnet - for Oberstlieutenant Haxthausen og 
Frue fra Ulvsrod; han døde 22. September 1731; hun døde paa 
Fønsskov og jordedes 25. Juni 1743. Endnu 4-5 Begravelser 
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:=a det 18. Aarhundrede findes i Kirken, deraf den sidste (1783) 
Koret; de er dog alle tilkastede. 

Af de 2 Klokker, der nævnes i 1589, er den over Skibet for-
hæ- ;-;undet. Gamle Folk siger, at Grevskabet lod den nedtage ca. 
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:S50 for at lade den omstøbe, da den var revnet. Siden har man 
-''e set noget til den. 1862 er den i hvert Fald borte. Desto 

::rere interessant er Klokken, som hænger i Taarnet. Den er fra 
: 426 og bærer 3 Segl samt følgende Indskrift1 ) i Minuskler: »Ave 
~aria +:· gratia plena ,.,. dominus tecum ,,. benedieta tu in mulie
::ibus .;:. et benedietus * fruetus ventris tui * Jesus Christus, 
.1men +:·. Per manus Hinrici Nicolai sum facta * An° Doi 
~°CD0XXVI0 . « De 2 af Seglene er Klokkestøberens Segl med 

'm skrift : S. Henricus Nicolai; det 3. har et Bomærke ~ , men 
mskriften er ulæselig. (Uldall: Danmarks middelalderlige Kirke

klokker) . Fra Henrik ~ikolajs (0: Nielsens) Haand kendes endnu 
:? andre Klokker, nemlig Butterup og Ferslev paa Sjælland, begge 
:'ra 1425, den sidste med samme Indskrift (Englehilsenen til 
Jomfru Maria) som i Ørslev. Desuden hidrører 5 andre Klokker 
-rrstnok fra samme Mand. 

Sognepræsten Jørgen Kjeldsen beretter 1624 om Fundet af et 
.1fl.adsbrev 2 ) i Kirken: »Inveni et bullam quandam episcopalem in 
:emplo Øslevensi, eidem templo concessam etc., ex qua colligere 
·cet liberalitatem episcoporum papalium in erogandis indulgentiis 

etc. Appensa fuerunt sigilla quædam principio cum hue ante 
decennium veni quæ nunc nescio a quo ablata sunt. « Det har 
ikkert drejet sig om at skaffe Midler til en større Reparation af 

Kirken; Brevet er desværre forlængst forsvundet. 
Kirken har tilhørt Kronen, indtil den ved Kristian den 3dies 

køde af 28. April 1545 blev overdraget Christoffer Gyldenstjerne 
til Iversnæs. Derfor siger ogsaa Biskop Jac. Madsen : »Jus patro
natus til I versnæs. De haffuer Kong Christians Breff. << V ed Op-

1) Oversættelse af Indskriften paa Ørslev Kirkeklokke: • Hil dig, Maria, fuld 
af Naade! .Herren er med dig ; velsignet er du iblandt Kvinder og velsignet 
dit Livs Frugt, Jesus Kristus. Amen! Jeg er lavet ved H enrik Nielsens 
Haand i det Herrens Aar 1426. 

2) Oversættelse af Jørgen Kjeldsens Note om Afladsbrevet i Ørslev Kirke : 
• Jeg har ogsaa fundet et (katholsk) Afladsbrev i Ørslev Kirke omhandlende 
samme Kirke etc. Det synes heraf at fremgaa, at Pavens Bisper har været 
meget rundhaandede med Hensyn til at tilstaa Aflad etc. Der var oprindelig 
vedhængt nogle Segl, da jeg for ca. 10 Aar siden kom hertil; men nu er de 
fjernede, jeg ved ikke af hvem. 
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rettelsen af Grevskabet Wedellsborg 11. December 1672 ful 
ogsaa Kirken med og forblev under Grevskabet, indtil den 19 
gik over til Selveje. En Kapital paa 9600 Kr. blev henlagt -
dens Vedligeholdelse og Drift. 

For et Par Aar siden blev indlagt et liggende V armeapparz:. 
(fra C. M. Hess i Vejle), bekostet af Kirkens egne Midler. De 
giver en udmærket ensartet Varme over hele Rummet, og ma: 
blev fri for de fritstaaende Kakkelovne med tilhørende Skorsten· 
der misprydede Kirkens Indre. I 1917 anskaffede Menigheden 
stort, nyt Orgel (fra C. M. Sørensen i Horsens). 
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