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†KIRKE
ODDEN SOGN

Omtrent midt mellem Overby og Yderby, ved 
»Kapelbakken« lige syd for landevejen (sml. fig.
1) har der ligget en kirke eller et kapel, som 
imidlertid ikke omtales i kendte historiske kil
der. Ifølge et sagn, blev Oddens kirke oprindelig 
opført på dette sted midt mellem de to lands
byer og først senere flyttet til sin nuværende 
plads ved Overby. Et andet sagn vil, at trold

folket om natten førte byggestenene til Overby, 
hvorfor planerne om opførelse af en kirke på 
dette sted måtte opgives.

Nationalmuseets sognebeskrivelse 1874 omta
ler tomten til en bygning af røde munkesten 
med gulv af flade, slidte marksten.1 Muligvis 
har der været tale om rester af kirkens skib, idet 
de ca.l m svære fundamenter, der i grundplan
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Fig. 1. †Kirketomt (s. 2117) syd for vejen mellem Yderby og Overby i Odden sogn. Detalje af ældre sognekort i 
Nationalmuseets arkiv. 1:30000. - Site of †church situated by the south side of the road between Yderby and Overby in 
Odden parish.

målte ca. 10 x 7,5 m, var orienteret efter en øst- 
vestgående længdeakse. Under bygningslev
nene fandtes skeletdele samt en uidentificeret 
sølvmønt.

Ved en efterfølgende besigtigelse 1931 samt 
mindre udgravninger 1942 og 1953 er de be
skrevne bygningsrester imidlertid ikke konsta
teret. Munkestensmurene er formentlig fjernet 
allerede i slutningen af 1800’rne, mens mark- 
stenssylden blev opgravet og stenene solgt o. 
1940. Derimod har stedets ejere siden 1880’erne 
gjort talrige skeletfund, hvilket tillige var tilfæl
det ved de to nævnte udgravninger. Dette for
hold bekræfter, at den forsvundne bygning har 
været benyttet i forbindelse med en kristen be
gravelsesplads. På baggrund af de eksisterende

oplysninger er det imidlertid ikke muligt at af
gøre, hvornår og hvorlænge den forsvundne 
kirke og kirkegård har været i brug.

Kilder. NM2. Henry Petersen 1874 (herredsbeskri- 
velse), Kai Uldall 1931 (besigtigelse), Otto Norn 1942 
(udgravning), Holger Kapel 1953 (udgravning) og J. 
Balslev Jørgensen 1953 (antropologisk redegørelse 
for skeletter).

1 Beskrivelsens formuleringer er refererende og an
tyder, at oplysningerne er hentet på anden hånd, mu
ligvis hos præsten, C. F. Nielsen, der i sin sognebe
skrivelse fra 1878 omtaler den forsvundne kirke såle
des: »På en bakke, kaldet »Kapelbakken«, midtvejs 
imellem byerne, ses endnu levninger af en kirke med 
tydelig spor af den dertil hørende kirkegård« (Nielsen 
s. 8).


