
Wedellsborg. 

Træk af dets Bygningshistorie. 
Af Vilh. Lorenzen. 

Efter sit ældste Navn, Husby, har Wedellsborg fra først 
ligget i eller tæt ved Landsbyen Husby og været, hY 

man kalder en Landsbyhovedgaard. Først i Begyndelsen af d:-
14de Aarhundrede, da det nye Navn, Iversnæs, dukker op, -

-· 

Gaarden antagelig flyttet til sin nuværende Plads paa en lille Hal\ = 
i Lillebelt, hvis Navn øjensynlig allerede den Gang var Iversnæ;: 

Den blev lagt paa Yderkanten af det faste Land tæt ud m 
Kysten paa en naturlig, men kun ubetydelig Højning i Terraine· 
Et særligt tildannet V o l d s t e d kan ikke længere paavises. De:. 
nuværende brede Grav mod Øst, der i sin Tid værnede baa -
Borggaard og Ladegaard til denne Side, er i Kraft af sin Bredd
mulig fra en senere Tid og er nærmest beslægtet med det 16d
Aarhundredes Voldgrave. 

Men er Voldstedet udvisket, er der dog i W edelisborgs nuvæ
rende Z-formede Hovedbygning Rester tilbage af Iversnæs fra Tider 
der næppe er synderlig meget yngre end det Tidspunkt, da Gaar
den første Gang omtales under dette Navn. Undersøgelsen o 
den nærmere Tidsfæstelse af de forskellige Byggeperioder, hvor:: 
Bygningerne er blevue til, vanskeliggøres af de tykke Pudslag. 
der saagodtsom overalt, inde og ude, dækker Bygningernes Mure. 

I den nuværende Mellemfløj med Længderetning i Vest-Øs: 
findes omtrent i Midten, markeret ved Knæk i Murfladerne baade 
mod Nord og Syd, nederste Parti af en omtrent kvadratisk Byg
ning, opført af store Mursten i middelalderlig Murteknik og øjen
synlig uden oprindelig Indgang udefra, altsaa et Kælderstokværk. 

= 
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m·til der kun kan have været Adgang fra Stokværket ovenover. 
'-nne solret liggende Bygning har været et Taarn - aabenbart 
· saakaldt Barfred (se Planen I), hovedsagelig bestemt til Værn 
; Tilflugt i Ufredstid, naar Gaardens lettere Træ- eller Bindings
~rksbygninger ikke formentes at give Tryghed nok. Saadanne 

3arfredtaarne tilhører udelukkende den ældre Middelalder, og der 
·: næppe noget til Hinder for at antage, at dette Taarn kan til

re Begyndelsen af 14de Aarhundrede, da Anders Pedersøn Stygge 
.il Slægten Galen) sad som 
::;erre paa Iversnæs, som han 
~aa formodes at have flyttet 
=-a dens tidligere Plads. Af 
oaadanne Barfredstaarne paa 
:anske Adelsgaarde er nu 
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:ens Slutning, er der igen 
Jygget solidt og i Grundmur 
paa Iversnæs . 

Ca. 6 Meter Vest for det 

Vl 
Oversigtsplan til 

WecleLlsborgs Bygningshistorie . 

gamle Taarn opførtes et isoleret liggende Hus, kort og dybt, med 
:;være Mure og i to Stokværk. Dette baade drøje og høje Hus, 
der til at begynde med maa have haft knejsende, kamtakkede 
Gavle, hører til en let kendelig Type, meget almindelig paa Adels
gaarde i Middelalderens sidste Slægtled. Det er, omend snævert 
g beskedent efter moderne Forhold, dog langt bedre skikket til 

Beboelse end Barfredtaarnet. Det er trods alt »det store HuS '' , 
•Adelshuset«, »Stenhuset«, som det kaldtes i Samtiden, og er efter 
ældgammel dansk Byggeskik for Beboelseshuse lagt solret. 

Men Lejligheden var kun ringe. Paa Iversnæs havde Huset, 
som ogsaa andetsteds, vistnok kun to Rum i nederste Stokværk 
og ovenover een stor Sal. Det er denne Hus -Type, der er bleven 
kaldt: Det beboelige Taarnhus (II), fordi det regnes for en 
videre Udvikling af Barfredtaarnet. Typens ypperste Repræsen
tant er Glimmingehus i Skaane. Paa -Fyen forekommer den bl. a. 
paa Østrupgaard i Salling Herred. 

Huset paa Iversnæs kan tænkes opført ca. 1500 af Henrik 
Knudsen Gyldenstjerne, der døde 1517 paa sin fyenske Gaard, 

28"' 
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hvortil han følte sig særlig knyttet som overhovedet til Fye:. 
Land. 

Typologisk set er dette store Stenhus ·ældre end den lang 
smalle, sengotiske B y g n i n g (III), der opførtes fra det garrL. 
Taarn mod Øst, med Kælder og derover to Stokværk. Dette H -
der mere har Karakter af en Længe og vel har erstattet en ti 

ligm·e Længe i Bindingsværk, maa efter sin Type nærmest -
skrives 16de Am·hundredes første Halvdel. 

Ogsaa den har mod Øst haft en kamtakket Gavl. I den var d- - 
anderledes Plads til Familie og Husstand. Og i Betragtning a: 
at Henrik Gyldenstjerne og hans Hustru Karen Bille skal ha 
haft 22 Børn, har der været god Brug for Plads. Er dette lan 
Hus ikke allerede opført af Henrik Gyldenstjerne, maa det væ. 
rejst af Enken, der beholdt Gaarden og boede her til sin Død 15± 

Fundamenter af en svær Mur, der Syd fra støder op m 
sidstnævnte Bygning, kunde tyde paa, at der her har staaet e 
Spærremur eller en Bygning. I begge Tilfælde har Borgga a. 
den endnu i 16de Aarhundrede været orienteret m o 
Syd. 

Men de grundmurede Huse skulde senere øges med et ø s t r
H u s (IV), atter en lang, smal Længe, der i to Stokværk og roe
øvre lavt Halvstokværk (Trimpel) N ord fra byggedes ind p 
Hovedfløjen og synes at have haft Karakter af Økonomifløj - e 
Bryggers-, Bagers- og Køkkenlænge. Er dens pilasterdelte m 
Rundbuefrise under Trimpelen prydede VestfaQade oprindelig, 
dette Hus højst ejendommeligt. Motivet forekommer paa flen: 
borgske og andre sønderjyske Huse i 16de Aarhundredes sene 
Del, og at en slesvigsk Bygmester kan have virket paa I versn~ 
er i og for sig ingenlunde utænkeligt. Noget lignende har aabel}-
bart omtrent samtidig fundet Sted paa Steensgaard i Salling Herred. 
Og er denne Slutning rigtig, kan østre Hus paa Iversnæs, der 
saa Fald har haft Renaissancegavl mod Nord, skyldes Hen ·• 
Gyldenstjerne, der døde 1604; Broderen Gabriel skrev sig ogsa: 
til Iversnæs, men Henrik Gyldenstjerne var særlig nøje knytt 
til sit gamle Hjem og synes at have holdt Hus her. H an væ 
første Gang gift med Karen Bille, senere med Berete Trolle. 

Opførelsen af denne nye, grundmurede Fløj viser, at B o r 
g a a r d e n n u v a r b l e v e n o r i e n t e r e t m o d N o r d, og der e: 
da ogsaa mellem de to Fløje fundet Rester af Brolægning. Ger;-

Årbog for Odense og Assens Amter 1919



re 

n u-~ 

443 

::emkørselen har været mellem det brede Hus og det gamle 
=aarn. 

Op igennem 17de Aarhundrede synes der ikke at være bygget 
::oget større paa Borggaarden, hverken af de sidste Gyldenstjerner 
~iler af Lindenowerne og Hannibal Sehested. Først da Ejen

fL. •ommen gik fastere og roligere Tider i Møde og 1672 blev Hoved-
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Wedellsborg, set fra Sydøst. 

-ædet i Lensgrevskabet Wedellsborg, begynder Byggelysten atter 
- efter at have hvilet i ca. 100 Aar - at give sig Udslag. 

Den første Lensgreve, W. F . Wedell (t 1706), der var gift med 
Christiane Sophie Sehested, Kristian IV's Datterdatter, har 1689 
bygget det smukke Porthus ved Indkørselen til Parken, i en for
sinket Renaissancestil med svungne Gavle og følgelig rejst af en 
lokal Bygmester, der endnu ikke havde tilegnet sig den da sej
rende Barokstils Formsprog. 

Senere, kort før sin Død, paabegyndte Grev Wedell store Om
bygninger af sit Stamsæde. Den Blanding af Sengotik og Re
naissance, der havde præget Borggaarden, forsvandt ganske. Det 
indre fornyedes og gjordes mere komfortabelt og beboeligt efter 
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Datidens strenge boligkulturelle Fordringer, store Vinduer ru:
bragtes og saa regelret, det kunde lade sig gøre i de gamle Hus-
med de besværlige tykke Mure; Murene hvidtedes, de gamle høj _ 
knejsende Gavle blev brudt ned, og alle Bygninger fik spagfær- ....c 

dige, afvalmede Tage. Wedellsborg stod, da Ombygningen n :: 
afsluttet 1706, som et Barokpalæ, omend ganske uden den >> Re
gularitet og Symmetri«, som denne Stilretning forlangte. Det fn 
Fortiden arvede Borggaardsanlæg var og blev lige uregelmæssig-; 
og det gamle Iversnæs' Natur gik over al den Optugtelse, de: 
ofredes paa det nye Wedellsborg. Man søgte endda at imødE-
komme Barokkens · Krav til Helhed, samtidig med at man skaffed-
en praktisk Forbindelse til Veje, ved at opføre en Forbind el-
s e s b y g n i n g, hvor Gennemkørselen tidligere havde været. 

· 1 Stedet for gennembrød man østre Del af Henrik Knudsen Gy.
denstjernes store Hus og 8kaffede her en ny Portgennemkørse: 
Tillige f o r l æ n g e d e s ø s t r e F l ø j e t S t y k k e m o d N o r d (Y 

Det var kun naturligt, at man - for yderligere at hæve Starr:
sædets Anseelse og efter Tidens Skik - samtidig indrettede e· 
K a p e l Vest for Portgennemkørselen »med kostbare Ornamenter 
samt en kunstig Malning paa Altertavlen beprydet. '' 

Efter en Skik, der fra og med 16de Aarhundrede var bleve:. 
almindelig Regel, laa Avlsgaarden - Lade- og Stalelgaard - tæ 
ved Borggaarden, her Syd for denne, og som tidligere nævnt værne
af" samme Grav mod Øst. Om Ladegaarden altid har ligget her 
faar staa hen. Ofte laa den i Middelalderen et godt Stykke 
Borggaarden, medens Stalelgaarden altid laa tæt ved Beboelsen 
1732 lod Grev Chr. Ludv. Wedell »med stor Bekostning« opført 
en ny Lade. 

Siden 1706 har Wedellsborgs Hovedbygning i det store o'"' 
hele staaet uforandret, hvad det Ydre angaar. Kun m. H. t. Tota~

anlægets Orientering er foregaaet en stor Forandring, idet Palæ
gaarden ved Opførelsen af en Staldlænge, muret med smaa Sten 
antagelig i Slutningen af 18de Aarhundrede (VI) og ved Tilmurin" 
af Portgennemkørselen, a t t e r e r o r i e n t e r e t m o d S y d. 

I Tilslutning hertil er den gamle, nordre Gaardsplads udla 
som Have. Den nuværende Besidder, Kammerherre, LensgreY
Bendt Wedell, har her ladet opføre en Havetrappe og - for a· 
lette den indre Forbindelse - et Trappetaarn (VII) i Hjørne· 
mellem de to Fløje. 
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Desuden er Ladegaarden flyttet bort og lagt et Stykke Sydvest 
.:or Hovedbygningen. 

Kun faa fyenske Herregaarde har bevaret saa interessante 
evninger fra Middelalderens forskellige Tider og Hustyper som 
et i det Ydre nu helt barokkiserede Wedellsborg. Men Charmen 

--;-ed Gaarden i dens nuværende Skikkelse er netop den stille, la
:ente Strid mellem Gotikens nordiske, uregelrette, maleriske Bygge
maade og Barokkens Følelse for det sluttede og faste, det let 
overskuelige i Arkitektur. 

.A nm.: Om Wedellsborgs almindelige Historie se: W. Norvin i Danske 
Herregaarde ved 1920, Fyen, H. 3. 
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