
AVNSLEV KIRKE. 
Ved Albert Thomsen. 

Avnslev Kirke ligger et lille Stykke Vest for Byen 
i en Lavning lidt Syd for Hovedlandevejen 

til Odense. 
Denne mærkelige Beliggenhed - ikke i nogen af 

Sognebyerne og nærmest i et Hjørne af det store 
Sogn - har allerede i ældgammel Tid givet Anledning 
til, at der dannede sig Sagn om Kirkens Opførelse. 

1623 fortæller Præsten Daniel Købler saaledes1 : 

11Um 2!ffnj1eff S{irfe figer be gamle epter beri\3 fæbri~ 
beretning, at ~unbamentet bertiii er førfte gang fagt ueb 
~eber ~inbt3ens ®narb l)os ~tragts ~øt). ill?en berefter
l)aanben boriførb om matte ~iiller tiU bet fteb, )Jan l)uiffet 
${ircl)en nu ftnaer" . 

Og endnu den Dag i Dag fortæller Folk det gamle 
Sagn om Kirkens Opførelse: 

Bymændene havde besluttet at bygge Kirken paa 
Krages Banke i Over by; men hvad man murede op 
ved Dag, blev af T ro l de og Bjergfolk brudt ned om 

1) Præsteskabeis Indberetninger til Ole Worm. (Ny kgl. S. 
728, 4°). 
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Natten1). For at finde en bedre Plads bandt man to 
unge Tyre sammen og lod dem gaa, hvor de lystede. 
Hvor de fandtes næste Dag, skulde Kirken ligge. Om 
Morgenen tidlig saa man dem ligge i en lun Lav
ning ude i Sognets vestre Ende; og der byggedes 
Kirken. 

Lignende Sagn kendes fra andre Egne her i Landet. 
Det var, hvad Beliggenheden angaar, en fortrinlig 

Byggeplads, der saaledes fra gammel Tid udpegedes 
som den oprindelige. Kirken vilde derved have kom~ 

met til at ligge inde i Byen og meget højt, synlig 
mange Mil bort. Maaske har Jordbundsforholdene 
der vist sig at være ugunstige, "eller der er under Op~ 
førelsen stødt Uheld til,· som man dengang ikke har 
kunnet forklare sig, og som derfor maatte skyldes 
overnaturlige Kræfter. Saa opgav man at bygge der. 

At man saa spurgte Himlen til Raads ved at tage 
Varsel af Dyrenes Færd, var for den Tids Mennesker 
noget saare naturligt; jeg kan derfor godt tænke mig, 
at vi her i dette Sagn har en i det hele og store rig~ 
tig Forklaring paa, hvorfor de Avnslev~Byinænd byg~ 

gede deres nye Kirke ude paa Marken. 
Paa Krages Banke, hvor J ens Hansens G a ard før 

laa, har man fra Tid til anden gravet store, røde 
Munkesten frem paa det Sted, hvor Kirken skulde 
have ligget. 

Et andet Sagn fortæller, at en Kæmpe eller Trold 
i Kullerup havde set sig gal paa Kirkens høje T aarn 
og en Dag gav sig til at kaste store Sten over efter 

1) E. J. Kristensen fortæller i >>Danske Sagn« den samme 
Historie efter en Meddelelse af Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup. 
- Han har hørt, at det var Troldene fra Skalkebjærg, som voldte 
Uheldet, og at man bandt en Klokke om Halsen paa en Tyr, 
da den ny Plads skulde findes. 
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det. Stenene faldt ned i Markerne rundt om Kirken; 
den største ligger nu ude ved Blinkens Kær, S. V. 
for Kirken, og efter den hedder Marken »Stivestens 
Agre« (nævnt f. Eks. 1667). I Stenen - fortæller en 
gammel Mand - sidder endnu tydelige Mærker af 
fem store Fingrel Men naturligvis hidrører de mange 
Kampesten omkring ved Kirken fra den Række Kæmpe• 
høje, som de gamle Beskrivelser nævner her. Nu er 
alle Højene sløjfede og de fleste af Stenene borte. 

I den tidligere nævnte Indberetning fra Præsten 
Daniel Køhler til Ole Worm 1623 fortælles bl. a. om 
Kirken: 

»Samme Kircke er deciderit S. Blasio, huorpaa 
findis skrifftligt bewiss wdj Kircken, med nogle andre 
Paffuelige breffue, met store hængendis Indsegle wdj 
Blick, som ere noget uleselig.« 

St. Blasius var Biskop af Sebasti i Kappadokien 
og led Martyrdøden 316. Det er ikke udelukket, at 
Kirken har ejet en eller anden Relikvie af denne Hel• 
gen, som den er opkaldt efter. Det »skriftlige Bevis« 
derfor og de pavelige Breve i Blikruller er forlængst 
forsvundne. De omtales ikke siden. 

KIRKENS HISTORIE. 

Avnslev Kirke hører til den sædvanlige Type af 
danske Landsbykirker, som med deres hvide Mure 
og det svære kamtakkede T aarn ligger saa rodfast 
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hvilende i det bølgende grønne danske Landskab og 
gør det saa velsignet hjemligt for os. 

Indtil for hundrede Aar siden løb den gamle 
Kongevej over Fyen hen langs med Kirkegaardsdiget; 

Kirken set fra Øst, (Nationalmus. fot.) 
med den ejendommelige Korgavl i Forgrunden 

men nu maa man ad en Sidevej ned til Kirken, som 
om Sommeren næsten skjules af de gamle T ræer langs 
det nordre Dige. Syd fra ses den mere frit; fra Bakke• 
dragene hinsides den brede Aadal øjnes den i sin sol• 
beskinnede H vidhed flere Mil bort. 

Hovedparten af den - Skibet og Koret - er op• 
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ført i Valdemarernes store Kirkebygningstid omkring 
Aar 1200 af svære, røde Munkesten. Koret var meget 
mindre end det nuværende. T aarn fandtes ikke. Endnu 
ser man paa N ordsiden af Skib og Kor den romanske 
Gesims med T andsnitskifte, Lisener og smaa Konsoller, 
ligesom man ogsaa flere Steder kan skimte de oprinde• 
lige smaa Vinduer1). 

Saaledes stod Kirken antageligt et Par H undrede 
Aar, indtil den, i Lighed med en Mængde andre 
danske Landsby kirker, udvidedes med et T aarn og 
et Vaabenhus, hen mod Slutningen af Middelalderen. 

T aarnet, som rejstes ved Skibets Vestende, er stort 
og imponerende, lige saa bredt som Skibet; dets 
Trappegavle med smukke Blindinger vender i Nord 
og Syd, hvad jo ellers ikke er almindeligt. 

Vaabenhuset, som ogsaa har »takkede« Gavle, er 
opført foran den gamle N orddør, der i den ældste 
Tid var Kvindernes særlige Indgang. 

Omtrent paa samme Tid blev Koret forlænget mod 
Øst; udvendig ser man tydeligt, hvor den nye Del 
begynder. Korgavlen er nydelig udsmykket med tre 
spidsbuede og en Række rudeformede Blindinger; 
derunder ses en tilmuret Blinding, hvor der maaske 
engang har siddet et anseligt gotisk Vindue. Gavlens 
T rapper er endelig udsmykket med 7 mærkelige smaa 
skraatstillede Murpiller (»Pinakler«). Gavlens Hjørner 
støttes af to Stræbepiller. 

Samtidig med at disse betydelige Byggearbejder 

1) l Bispen Jacob Madsens Visitatsbog (Landsarkivet) findes 
en lille, løst skitseret Tegning af Kirken, set N ord fra. Han har 
tegnet 2 smaa romanske Vinduer i Koret og 3 i Skibet. Derimod 
er Vaabenhuset mærkeligt nok ikke angivet; skønt det vel for' 
længst var bygget, da han var her c. 1590. 
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udførtes, blev det oprindelige Bjælkeloft Kirken 
erstattet med Hvælvinger. 

Siden disse Tilbygninger og Forandringer blev 
foretaget - vel sagtens op mod Aar 1500 - er Kir• 
kens Ydre ikke ændret væsentligt. Saa stor og rum• 
melig var den, at den i de følgende 400 Aar ikke 
behøvede Udvidelse. 

F ør som nu vidner dens Udseende om, at de 
Avnslev Bønder intet sparede, for at deres Kirke kunde 
blive et smukt og værdigt Guds H u s ude og inde, 
saa den ikke behøvede at staa til Skamme for andre 
Kirker i Omegnen. Solidt og samvittighedsfuldt byg• 
gede man. I syv Aarhundreder har denne Bygning 
modstaaet de slidende Angreb af Tidens T and, af 
Vind og Vejr. Og den Dag i Dag staar den - efter 
den sidste store Restauration - frisk og stærk som 
nogensinde. 

Hvad nu Kirkens Indre angaar, da kan det først 
bemærkes, at Hvælvingerne sikkert i den senere 
Middelalder har været dekorerede med Kalkmalerier. 
Ved nogle Reparationsarbejder i 1900 afdækkedes 
Rester af saadanne, men efter at Nationalmuseet ved 
E. Rondahl havde undersøgt dem, blev de igen over• 
kalkede, da de var slet bevarede og uden større In• 
teresse. Kun de fire »Indvielseskors«, ligearmede Kors 
i Cirkler, ses endnu i Koret. 

Døbefonten er det ældste Stykke Inventar, Kirken 
ejer, Det er en stor og regelmæssig, romansk Granit• 
font uden nogen Udsmykning. 
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Om det øvrige Inventar hører vi først Tale, da 
Fyens tredje lutherske Biskop, Jacob Madsen, besøgte 

Kirken indvendig. A T. fot. 

Kirken paa sine Visitatsrejser her til Egnen 1588, 1596 
og 98. Om Aftenen d. 27. Apr. 1588 kom han til 
Avnslev Kirke efter at have besøgt Bovense om Efter• 
middagen. Den egentlige Visitats med Gudstjeneste 
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holdt han Dagen efter. Efter hans berømte Visitats• 
bog1) følger her de Linier, hvor Kirken selv omtales : 

11 2luen5løff, .s:;offuit Sfirfe. 

Om ~l fften i 2lun5Iøff ~erfe . :l> er nar ®nebifer, 
(1iorbe et 1,l3uij:Jetur neberft i :\L9ornet till ungt !i"Jolcf. 
m er pøntet sterfen o c .Baen. ~r it ill1ageftran6; .f) er 
mei6 j:Jromifit, fe inDe fncturum æradum f!auperum. 
\l3ræi'lifeftolen forf[t)ttif'l i store 9iffuer OfJ. @?føn \l3ræbicfe~ 
ftoi oc forfrop)Jit :llrgnefto f"2) . 

I T aarnrummet, hvor nu J u el' ernes Gravkapel fin• 
des, har der saaledes før været indrettet Pulpitur >)til 
ungt Folk«. ))Laen«, som nævnes, maa være den 
Kirkelade, der dengang fandtes paa de fleste Kirke• 
gaarde og brugtes til at opbevare Tiendekorn i og 
til Stald og Vognport om Søndagen3). Den nævnes 
ikke senere. 

Den ivrige lutherske Bisp er overalt paa J agt 
efter katolske Kirkeskikke og Inventar, især Vievands• 
kar og Monstranser. Disse sidste, som tjente til Op• 
bevaring af Hostien, den hellige Nadver, var ofte smukt 
formede og rigt udstyrede Metalskrin. Den >)Mage• 
strans« her i Avnslev Kirke, som Præsten faar Ordre 
til at lade omdanne til en Fattigbøsse, var af Kobber 
(ærarium) eller beslaaet med (drevne?) Kobberplader. 

1) Biskop Jacob Madsens Visitatsbog, udg. af A. Crone, 
Odense 1853. S. 70. 

2
) En "Oversættelse« af de de sidste Linier: . ... (Der) Er 

en Monstrans; Hr. N i els lovede, at han deraf vilde gøre de 
fattiges Bøsse. Prædikestolen flyttes højere op i Koret . . .. .. . 
(forkroppit = tarvelig). 

3) Et Stykke inden for Kirkegaardens nordre Dige findes 
nogle Alen nede i J orden mange svære Sten og Stumper af 
Munkesten; her har Laden vel ligget. - En velbevaret og smuk 
Kirkelade staar endnu paa Vindinge Kirkegaard. 
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Prædikestolen var den samme, som staar endnu; 
den bærer nemlig Aarstallet 1573 og var altsaa ganske 
ny dengang. Det er udpræget Renaissance•Arbejde, 

Prædikestolen. A. T. fot. 

rigt udstyret med Snitværk, Bibelsprog, Pilastre, ma• 
lede Billeder af Evangelisterne, m. m. Den virker 
bredt og massivt i sin Opbygning; derimod er Over• 
baldakinen (»Himlen«) let og elegant i Hovedfor• 
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holdene1) . - Muligvis stammer den fra et Billed• 
skærerværksted i Odense. Da man ved Restaura• 
tionen i 1912 fjærnede de svære Lag af senere Over• 
maling, kom man ind til Resterne af de oprindelige 
Farver; og nu er den rekonstrueret i hele sin bro• 
gede Farvepragt, straaler af blaat og Purpur, Sølv og 
Guld, saaledes at man kan tænke sig til, hvilken Øjen• 
fryd den har været for de gamle, som saa den ny i 
1573. - Paa flere Uregelmæssigheder - f. Eks. i Pi• 
Iastrenes Fordeling - kan man se, at den har været 
nedtaget og flyttet, hvilket jo ogsaa fremgaar af Jacob 
Madsens Beretning. Den har muligvis staaet oppe 
ved Indgangen til det egentlige Kor. - Under Præ• 
dikestalen er i Murpillen indmuret et Djævfehoved, 
som tidligere har dannet Afslutningen paa Under• 
baldakinen. Hornene har en forarget Eftertid fjærnet, 
Hullerne ses endnu. Der er egentlig intet »djævelsk« 
i Ansigtsudtrykket; det virker snarere forunderligt 
menneskeligt, forpint og mismodigt. Det er et Stykke 
T ræskul p tur af megen kunstnerisk Værdi. 

Den Degnestol, som Biskoppen nævner, er for• 
længst forsvundet. Den stod sandsynligvis oppe i 
Koret, hvor den senere afløstes af Kirkesangerstolen, 
som fjærnedes i 1912. 

Alteret nævnes ikke; og da . vi fra Visitatsbogen 
ved, at Jacob Madsen med stor Nidkærhed farer frem 
mod alle katolsk udsmykkede Altertavler, kan vi maa• 
ske gaa ud fra, at den herværende har været en ret 
og rigtig luthersk T avle, siden han ganske forbigaar 
den. Ved den sidste, store Restaration 1912 fandt man 
nogle Rester af en gammel Altertavle med et malet 

1) >>Himlen« er ogsaa noget yngre; Stilen røber det. Den er 
nok lavet lidt efter Aar 1600. 

8 
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Nadverbillede paa. Det er muligvis den, der stod i 
Kirken 1588 og afløstes af den nuværende. En Under~ 
søgeise fandt desværre ikke Sted, og Træstykkerne 
blev anvendt til Prædikestolens T rappe. 

Djævlehovedet. A T fot 

Reformationens Indførelse medførte ikke alene en 
ganske ny Form og Orden for Gudstjenesten, men 
krævede ogsaa i flere Henseender nyt Inventar. Præ~ 
dikestole havde der hidtil kun været ringe Anvendelse 
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for, ligeledes Stolestader. Nu blev Præstens Pt:ædiken 
og Menighedens Salmesang det centrale i Gudstje~ 
n es ten; derfor maatte de fleste Kirker anskaffe saadanne 
Prædikestole; og Kirkens Skib fyldtes med Stole, for 
Folk kunde jo ikke staa op og høre paa de time~ 
lange Prædikener. Det er vel ogsaa for at faa Plads 
til flere Stolestader, at Jacob Madsen giver Ordre til 
at flytte Prædikestolen højere op i det egentlige Kor. 

Vi kan saaledes - til Dels ud fra de nævnte Linier 
i Visitatsbogen - danne os en nogenledes klar Fore• 
stilling om, hvorledes Kirken saa ud dengang. Under 
dens høje, hvidkalkede Hvælvinger klang nu den 
evangeliske Forkyndelse, purt og rent, »fri for Pavers 
og Munkes Vildfarelser, som vi haver nok været udj.« 
(Palladius ). 

* 

Avnslev Sogn var et af de danske Sogne, som led 
mest i Svenskekrigen; naturligvis gik Kirken heller ikke 
Ram forbi. Den laa jo tæt ud til den store Hoved~ 
vej over Fyen, saa de marcherende Tropper kom lige 
forbi den. Vi har ingen Synsforretning over Kirkens 
Udseende straks efter Fredsslutningen 1660; den ældste 
er fra 1665 og udfærdiget af Sognepræsten Hans Ja• 
cobsen: 

11 ®n fftictig fortegneife paa ~vi~ ~nbtect Wuffn5~ 

føff .l'tirc~e ~affuer, oc ~uab ID1angel ber nu finbi5." 
";J:leri nænne5 af "ID1angel tl)if .l'tirfen5 Iirug: ®n ill1etife
(JageL - ®rabual1) oc~ ®afmeliog. - ®t 5fao Wt 
giøre ferbig Wt foruaare .l'tllff oc~ 'iDitf tibj. - Q3t Witer< 

l) Gradual, en Messebog med Uddrag af Davids Salmer. 

8''' 
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ffæbe 4/en\Jenbis meben om 2Hterit, ocf) fiffe stoppe. --
4/anbbugge 2lt inbfue&e Stalf ocfJ bisf ubj. -- mog 
portere ocf) SDørre 2lt f)enge om stirfegaarben. - l SDør 
ror ::rf)ornit. - lJHfter1) for stirfenaarben". Det synes 
heraf at fremgaa, at Kirken til Dels har undgaaet 
Soldaterbandernes Plyndringer; men Præstens Messe• 
klæder har vel alligevel fristet for stærkt. De for• 
svandt ogsaa i Bovense (og i mange andre Kirker). 
De forskellige Porte, Døre og Rister, som mangler, 
er sikkert af Soldaterne hugget til Brænde og brugt 
paa Baalene. 

I ))Auffnslev Kirkis Siun 1692« klager Synsmæn• 
dene over, at >)Blyet paa Kirchen og fornemmelig paa 
den Sønder Side gandske brøstfeldig.« Og 1694: er• 
klæres det, at naar >)Kirchen indvendi blifwer kalcket, 
findis der ingen mere Brøst.« 

I Præsten Lorentz Dreyers Indberetning (dat. 7 / 4 

1755) til Kongens Hof•Bygmester Lauritz de Thura, 
som samlede Stof til sin Bygningshistorie, faar vi en 
udførlig Beskrivelse af Avnslev Kirkes Udseende 
midt i d. 18. Aarh.2) Vi lader ham selv fortælle: 

)Begge stirferne f)aver :laarn i ben ueftre @nbe af 
~t)gningen. stlofferne ere ubf)ættgte i ~~k)e(ju[erne, stir' 
ferne ere inbvenbig og uuuenbig i goi'l Etanb. 

2lunsiev .~irfe er i 2laret 17fi2 af stidens \l5atron, 
vei6t)rbige; nu farige 4/r. ~anceUie-lJl:aab SDrel.)er fatt i 
en 0it·lig og prægtig Etanb, alle <Sto lene af nt) opfabt 

1) Rister, vistnok Tremmebroer, med Fordybning under, ved 
Indgangen til Kirkegaarden; derved forhindres Kreaturer i at 
komme ind. Saadanne Rister findes endnu paa Gotland. 

2) ))Copi af Beskriv. over Kirkerne og Herregaardene i Fyen 
og Laaland af Sognepræsterne til GeneraLMajor og HofÆyg, 
mester de Thura«. I Bd. Kali. 377, 4°, kgl. Bibi. 
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og molet brune meD gule .8lfter, fnmt Warmoreri ng nf 
!(JtJli:lingerne af $Dørene. 9Utortoffen 0irlig mafet og meb 
3ir~!(Jorgt)lbning ui:Jftofferet, s_r:~ræbirefto fen Iibet fit)ttet 
og ma(et. meDen i ~irfen 2cte 1.)3ull.Jituer meu l.Jrægtig 
W1oiing otJførte, Eonuel fom en 6toe[ for ~ide ~otronen 
~ige for 1.)3ræbifeftoien, O!Jgongen bertii inbgugget fra 
~irfegaarben. igennem stircge,illtuuren." 

Kirken har sandsynligvis trængt haardt til en 
Hoved~Istandsættelse; og Kirkepatronen paa Raschen~ 
berg ofrede mange blanke Dalere, for at hans Kirker 
stedse kunde være i god Stand. Desværre blev den 
omfattende Restauration foretaget uden mindste Pietet 
overfor Bygningens oprindelige Udsmykning og det 
gamle Inventar. Saaledes blev det festlige, lyse Hel~ 
hedsindtryk af Kirkerummet næsten ødelagt ved Pul= 
piturernes Opførelse. For at Kirkeejeren kunde undgaa 
at komme i Berøring med Menigheden, huggede man 
Hul i N ordmuren til en Dør ind i hans lukkede Stol, 
saa nu kunde Herskabet ad en udvendig T rappe stige 
op til deres ophøjede Stade1). 

De gamle, brogede Farver paa Prædikestolen fik 
en Omgang af den »prægtige Maling«; og A ltertavlen 
blev - som Restaureringen i 1912 viste - gjort ganske 
ukendelig ved denne nye Udstaffering. Den bærer 
intet Aarstal, og der forlyder ikke noget om, hvornaar 
og af hvem den er skænket, men Stilen i hele dens 
Udstyrelse vis·er hen til d. 17 de Aarhundredes Midte. 
Det er et ret imponerende Billedsnider~Arbejde i ud~ 

') Folkevittigheden døbte det snart: Hjaldet; »Herskabet krøb 
til Hjalds<<. Det ragede som et vældigt Bur langt ud over Sto• 
Iene paa >>Kvindesiden«. 
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præget Barokstil med svungne Linier, snoede Søjler 
og flere Figurer og Masker. Alterbilledet flankeres 
saaledes af to store, basunblæsende Engle, Korsfeltet 

Alteret. A T . fot. 

derover støttes af to mindre Engle med Palmegrene, 
medens Kristus selv, staaende paa den forgyldte J ord• 
kugle, danner Topfiguren. Hele Alteret var malet 
med mange brogede Farver og rigt forgyldt. 

Det er et Værk af den bekendte fyenske Billed• 
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skærer Anders Sørensen1) fra Odense; her er ganske 
vist ingen Signaturer eller lign., men hvis man sammen~ 
ligner Avnslev• T avlen med Anders Sørensens Alter• 
tavle i Nakskov Kirke (1657) eller med de Epitafier, 
han har skaaret til Nyborg og Odense, saa ses det 
snart, at den maa stamme fra hans Værksted, ligesom 
f. Eks. Prædikestolene i Nyborg og Vindinge. An• 
tagelig er den lavet i 1650'erne i Odense. 

- Paa Alterbordet knejsede de to mægtige Messing• 
Lysestager, som Claus Rasch2) og hans anden Hustru, 
Anne Margrethe Laurentz, havde skænket 1697. 

I Lorentz Dreyers Indberetning nævnes ogsaa Alter• 
kalken. Under Foden paa Kalken stod der: ))Denne 
Kalch og Disch hawer Hr. Søfren Søfrensen3) og hans 
Hustrue Anna Sophia Ottis•Daatter foræret til Auns• 
slev Kirche 1682.« Højere oppe, omkring Bægerets 
Rand, stod N avnen e J ens Dreyer og Anna Elisabeth 
Harnan 1753. Hun lod nemlig dette Aar Kalken 
gøre større og forgylde indvendig. -

Der saa dengang noget anderledes ud oppe i Koret 
end nu. Til venstre for Alteret stod ))Sognepræstens 
Skrifftestol« og til højre Degnestolen. Over først• 
nævnte hang en stor T rætavle, hvorpaa var opført 
Series Pastorum, Præsternes N avne ned gennem Tiden. 
Den er siden forsvunden. 

Kirken var i gammel Tid tillige Begravelsespladser; 
))ærlige og velfornemme Dannemænd« og ))dydzirede 
Matroner« hviler ))deris trætte Been forventendis en 
salig Opstandelse« - rundt om under Kirkernes Gulv• 

1) Chr. Ax. Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere 
1536-1660; s. 94. 

2) Claus Rasch, »Præsident« i Nyborg; første Ejer afRaschen" 
berg (nu J uelsberg). 

n) Sognepræst 1665-85. 
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fliser. Da man i 1912 brød Gulvfliserne op her i Avns• 
lev Kirke, fandt man adskillige Steder Begravelser under 
dem. Særlig var Koret et fornemt Sted at hvile . . I 
Sydvæggen findes endnu den store Ligsten over Præsten 
Knud Lerche et 1711) og hans Hustru. I Nordvæggen 
sidder en anden, der i en længere latinsk Indskrift for• 
tæller, at her ligger Hr. Daniel Ivarsen Kø hl er e t 1645) 
med sine tvende Hustruer; de er alle tre afbildede 
øverst paa Stenen knælende under Korset. - Men i 
Lorentz Dreyers Indberetning 1755 nævnes flere, som 
nu er borte. Ved Indgangen til Koret »læses paa en 
Steen« den latinske Gravskrift1) over en tredje Præst, 
Hr. Niels Frandsen et 1615). Og vi hører om tre 
til: »Under Alterfoden ligger Hr. Søfren Søfrensen 
e t 1685). . . . . . Under Sognepræstens Skriftestol er 
Hans Jacobsens Ligsten, men Indskriften kan man 
ikke komme til at læse2) et 1665). Under Degne• 
stolen er Hr. Rasmus Laursens et 1581) men af lige 
Beskaffenhed. - Ingen aabne Begravelser.« 

Da Kancelliraad Jens Dreyer døde i 1793, blev 
hans Kiste foreløbig hensat i Kirken, rimeligvis i 
T aarnrummet, og da hans Enke og Sønnen Hans 
Dreyer døde 1769, stod ogsaa deres Kister her, 
til de alle siden førtes ud til Familiebegravelsen i St. 
Knuds Kirke i Oden~e. 

Imidlertid var det gamle Pulpitur i T aarnrummet 
blevet fjærnet, og her indrettedes nu et Gravkapel for 

1) Disse Indskrifter findes i Afsnittet om Præsterne. 
2) Den blev i 1912 fremdraget, og er ved skødesløs Behand, 

ling gaaet i flere Stykker, som nu er fjærnet fra Kirkegaarden, 
hvor de længe laa. Km hr. R. J uel har ladet den restaurere, og 
den findes nu i Taarnkapellet. 
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Slægten J uel. Kammerherre Gregers J uel bisattes her 
1776. En meget stor, smedet J ærn•Gitterport - et 
smukt Stykke Kunsthaandværk - skilte Kapellet fra 
Kirken. Paa Porten findes Gregers J u els og Amalie 
v. Rabens Navnetræk og Vaaben. 

Fraset de sædvanlige Reparationsarbejder stod Kir• 
ken da saaledes i det næste Hundredaar. Først i de 
senere Aar er der sket de store Forandringer, som vi 
sluttelig skal omtale. 

I Foraaret 1893 lod Kammerherre Knud Juel Kir
ken underkaste en Hovedreparation. Stolene blev 
malet, Prædikestolen malet og forgyldt, Alterklæderne 
delvis fornyede, og et stort Tæppe ophængtes bag 
Gitterporten ind til Gravkapellet, for Kuldens Skyld. 

Ved en anden Reparation i 1900 var det, at man 
afdækkede de tidligere omtalte Kalkmalerier. Paa 
Kirkeejerens Foranledning kom straks en af National~ 
museets Folk til Stede, Kunstmaler Rondahl. Murerne 
var da færdige i Koret, og de forklarede nu, at de 
kun havde fundet Rester af Kalkmaleridekorationer 
i Korets vestlige Hvælvings østlige Kappe over Midten 
af Kirkerummet, hvor der stod Aarstallet 1552 efter• 
fulgt af et Navn eller en Inskription, som man dog 
havde set enkelste Bogstaver af. Dette Aarstal viser, 
hvis Murerne har kunnet læse T allene rigtigt, sand~ 
synligvis hen paa en større Restauration af Kirken 
straks efter Reformationen. - Skibets H vælvings• 
kapper afdækkedes samtidig, men de Spor af Deko~ 
rationer, som man der fandt, var »faa, ødelagte, raat ud~ 
førte og uden kunstnerisk eller kulturhistorisk Værdi.« 
Ribber og Gjordbuer var dekorerede, og i Hvælv-
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ingerne var der enkelte Stjærner og Cirkler. Rondahl 
gav saa Tilladelse til at lade det overkalke paany. 

- 1902 blev det nordre Stendige omsat. 
- 1906 skænkede Kmhr. Knud Juel 3 Lysekroner 

til Ophængning op gennem Skibet og 2 Lamper i 
Koret samt en syvarmet Lysestage til Alteret. 

Men i 1912 lod Kirkens nuværende Ejer, Kmhr. 
Rudolf J u el, foretage den mest omfattende Restau~ 
ration, som Kirken i Aarhundreder har været under~ 
kastet. I et halvt Aars Tid holdtes der ikke Guds~ 
tjeneste, Haandværkerne var Eneregenter under Hvælv~ 
ingerne, der genlød af Hammerslag og drønende 
Øxehug. Det gamle maatte vige for det ny. 

Vaabenhuset fik nyt Loft, Gulv, Vinduer og Dør. 
Der blev lagt nyt Gulv i Kirken og opstillet nye 

Stole af bejtset Fyrretræ. Pulpituret fjærnedes. Murene 
blev underkastet et grundigt Eftersyn. I Koret for~ 
svandt Præstens og Degnens lukkede Stole, og der 
opstilledes et nyt Knæfald. 

Arbejdet lededes af Architekt Viggo Dahl, Køben~ 
havn, men det udførtes af Egnens Haandværkere, saa~ 
ledes Murerarbejdet af H. F. Hansen, Nyborg, Sned~ 
kerarbejdet af Niels Hansen, Avnslev, Jensen, Ullers~ 
lev, og Alb. Andersen, Nyborg, Fløjl~ og Guldtrækker~ 
arbejdet af Sadelmager Jul. Hansen, Pilevad. 

Alter og Prædikestol restaureredes af Dekorations~ 
maler Schwendsen, København; de oprindelige Farver 
opfriskedes, undertiden lidt for kraftigt, efter at alle de 
senere Overmalinger var fjærnet. Samtidig blev Hvælv~ 
ingernes Ribber smukt dekoreret. 

Ved samme Lejlighed fik Kirken sit store Orgel. 
En Indsamling i Menigheden gav 1070 Kr., Stifts~ 
dame Frk. Poula Bardenfleth skænkede 200 Kr. og 
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Kmhr. Juel Resten af Beløbet, de 2275 Kr., som det 
kostede. Det er bygget af Orgelbygger Starup, Kø• 
benhavn og opstilledes i December. 

Søndag d. 22. December toges Kirken paany i 
Brug til (3udstjeneste. 

Til sidst skal nævnes, at Kirken fra Januar 1921 
overgik til Selveje. Vurderingssummen sattes til 30.940 
Kr. Kmhr. Juel forbeholdt sig vedblivende Ejendoms• 
retten til Gravkapellet i T aarnet. 

I }uelernes Kapel i T aarnrummet findes 5 Kister. 
I to mægtige Marmorkister hviler Gregers Chr. J u el 
(t 1776) og hans Hustru Amalie Christiane Raben 
(t 1803), som 1797 oprettede Stamhuset J uelsberg. 
I en lille Egetræskiste ligger deres Datter, den lille 
Sophia J u el, som døde 1772. I to store Egetræs• 
kister med Marmorplader hviler Kmhr. Hans J uel 
(t 1875) og hans Frue, Amalie Christiane J u el, f. 
v. Krogh (t 1858). Den store Gitterport blev ved 
Restaurationen 1912 flyttet ind i Kapellet, efter at 
dette var skilt fra Kirken ved en Mur. Kapellets 
hvælvede Loft blev samtidig dekoreret smukt af 
Schwendsen. 

KLOKKERNE. 

Kirken ejer 2 Klokker, en stor og en lille. Paa 
den store findes øverst flg. Indskrift: 

GLORIA : IN : EXELSIS : DEO : ME : FECIT : 
HENR : TESSIN : CIVIS : HAFN : 

P : Æren er Guds i det høje. Henrik Tessin, Borger i København, gjorde mig.) 

Derunder staar en senere Tilføjelse: 
»Denne Aufnslef Kirchis største Klockis Omstøfv• 
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ning, som er dend fjerde Gang udi faae Aars Tiid, 
blef besørget og bekostedt af Christian von der Maase 
til Rasehenberg 1734.« 

Henrik Tessin var en bekendt Klokkestøber i 
København; han nævnes fra c. 1714 til c. 1750 . . 

Allerede i et Kirkesyn fra 1692 klages der over 
))den store Klokke«; den befandtcs at være ))gandske 
sprochen og snart ubrugelig, førend dend bliffuer 
omstøbt.« Og to Aar senere bemærkes, at >maar den 
store Kloche kommer igien tilstede ..... findes ingen 
mere Brøst.« 

Det er denne Klokke, Henrik Tessin støber 
om 1734. 

Men da der stadig tales om ))den store Klokke«, 
maa man antage, at der ogsaa har været en mindre. 
Den nuværende lille Klokke er nemlig, efter Aars~ 
tallet 1764 at dømme, yngre. Paa den staar: 

SOLI · DEO · GLO RIA · ME · FECIT · 111 : C : TROSCHELL · 
H OFFKLO CKENGIESER · IN · COPENHAGEN : ANNO : 1764 : 

Og derunder: 
IN DEO A : E : H : 1764 

(>: G ud alene Æren. Mig gjorde M. C. Troschell, Hofklokkestøber i København 
Anno 1764. - I G ud A. E. H. 1764). D e tre Bogstaver antyder Giverens Navn : 
Anna Elisabeth Haman, Ejerinden af Raschenberg. 

Det er sandsynligt, at T roschell i 1764 blot fore~ 
tog en Omstøbning af den ældre Klokke til den nu~ 
værende. 

KIRKEGAARDEN 

er efter Landsbyforhold baade stor og smuk. Den 
er til alle Sider indhegnet ved et Kampestensdige. 
Paa den nordre Side, langs hvilken Landevejen for~ 
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dum løb, var Stendiget i 1902 blevet ret skrøbeligt 
og faldefærdigt, og det blev derfor »sat om«. Desværre 
forsvandt samtidig den maleriske Skønhed, som disse 
gamle mosgroede Diger kan have; idet man uden 

Kirkegaardsporten. 

Barmhjærtighed lod de · kønne, store Sten, der sikkert 
for Størstedelen hidrørte fra de sløjfede Gravhøje 
omkring Kirken, kløve og tilhugge, saa de nu sidder 
pænt og kedsommeligt i det moderniserede Stendige. 

Her i Nordsiden findes ogsaa den smukke, mid
delalderlige Indgangsport med en større Portindkørsel 
og en mindre Aabning til en Laage. Svært, gammelt 
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Murværk med gotiske Blindinger og T andsnitskifte, 
rimeligvis paa Alder med T aarnet. 

Runestenen stod ogsaa her, i eller ved Stendiget 
ud til Vejen. 

For en Snes Aar siden udvidedes Kirkegaarden 
et Stykke mod Syd ved Køb af Jord fra Sogne~ 
fogdens Mark. 

1907 opførtes et Ligkapel ved den nordøstlige 
Indgangslaage. Desværre staar saavel dette Kapel 
som de grimme Cementpiller ved Laagen frygteligt 
i Stil og Materiale til Kirkens øvrige Arkitektur. 
Havde man blot indskrænket sig til at restaurere den 
lille murede Indgang fra Middelalderen, som nu blev 
nedbrudt l 

Paa Kirkegaarden findes endelig to underjordiske 
Gravkamre for Familien Juel. 

HOSPITALET, 

den nydelige lille Barokbygning ved Kirkegaards• 
porten er opført 1758 af Raschenbergs daværende 
Ejerinde, Fru Anna Elisabeth Harnan (t 1769), Enke 
efter Kancelliraad Jens Dreyer. Her bor som Regel 
fire gamle Mennesker, hver i sin lille Stue; Køkken 
har de i Fællesskab i Gangen, som fører gennem 
Huset. I en bagved liggende Tilbygning, der senere 
er opført, bor to andre gamle. Hospitalet er oprettet 
20. April 1758, og 1763 skænkede Kancelliraadinden 
2000 Rdl. som et Legat (Fundats 3ft 17631) til Hospi• 
talet. Af Renterne udbetales der hver Søndag 50 Øre 
til hver af »Lemmerne«, desuden faar Præsten 6 Kr. 

1) Schack's Fundatser IV, S. 98. - Hjort Lorentzen og Sa~ 
licat : Repertorium over Legater 3 Bd. S. 244. 
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og Kirkesangeren i Aunslev 16 Kr. om Aaret for at 
holde Bøn med de gamle. - Ligeledes sikrede hun 
dem frit Ildebrændsel. - Resten af Renterne gaar til 
Vedligeholdelse. Legatet og Hospitalet bestyres af 
Stamhuset J uelsbergs Besidder og Sognepræsten, under 
Amtsraadets Tilsyn. 

Hospitalet. N ationalmus. fot. 

Over Indgangsdøren er indsat en T avle med føl• 
g ende Indskrift: 

Til Guds Ære Hans Welsignelsers Ihukommelse 
og de Fattiges Trøst Er Dette Hospital 

Funderet efter Salig Cancellie Raad 
JENS DREJERS 

Villie og Forsæt af hans efterladte Frue 
ANNA ELISABETH HAMAN 

Eyere af Raschenberg. 
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