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11 og 13). På den sidste sydlige rest af tomten er 
indrettet en ‘mindeplads’, hvor to romanske vin-
duesoverliggere fra kirken (ndf.) er opstillet. †Heg-
net udgjordes af et stendige,10 der endnu fandtes 
1820.6 Ved en arkæologisk udgravning 2001 på-
vistes det nederste skifte af den sydligste del af det 
østre dige, ca. 1 m bredt og med et forløb svarende 
til kirketomtens afgrænsning mod øst før vejre-
guleringen i 1830’erne (jf. ovf.).11 Diget tolkedes 
af udgraveren Jakob Tue Christensen som resulta-
tet af en senmiddelalderlig udvidelse.12 †Indgange. 
Indtil begyndelsen af 1800-tallet fandtes endnu 
en tømret port, der ‘lå til slyde’ (dvs. som tøm-
merforråd) i en af byens gårde.6 Fra præstegården, 
der lå østsydøst for kirkegården, var der desuden 
adgang til kirkegården ad en stentrappe.13

 †Bygning. 1755 fandtes endnu rester af kirkens 
bygningsværk.8 Eneste levn af bygningen er to 
monolitoverliggere af granit fra smigede romanske 
vinduer. Den ene af disse måler 130×50 cm og 
har med sin uregelmæssige tilhugning i sider og 
på kanter formentlig siddet i kampestensmurværk 
(fig. 2). Den ydre bredde er 59 cm, lysningens ca. 
25 cm. Den anden sten måler 97×41 cm og har 
planhugne leje- og stødflader og kan vel have sid-
det i kvaderstensmurværk (fig. 1). Den ydre bred-
de er 50 cm, lysningens ca. 18 cm.14

Kirken svarede kun 10 mark ved landehjælpen 1524-
26.1 Den anførtes 1555 at være ‘storligen’ forfalden og 
blev ved et såkaldt klemmebrev af 7. jan. 1555 beordret 
nedbrudt og sognet lagt under Rolfsted (s. 3801). Om 
dens ‘klokker, kalk, sten, tømmer og andre ornamenter’ 
forlød det, at de skulle ‘forvendes Rolfsted og Røn-
ninge kirker til bedste’.2 Kirken må dog endnu have 
stået 1575, da Frederik II befalede præsten i Rønninge 
og Rolfsted at tillade kapellanen Peder Kotte at gøre 
tjeneste ved Ferritslev Kirke.3 Måske er kirken endeligt 
nedlagt o. 1579, da førnævnte Peder Kotte blev kaldet 
til Skellerup (Svendborg Amt). I hvert fald noterede 
biskop Jacob Madsen 27. marts 1590, at kirken fand-
tes nedbrudt, og at sognets beboere gik til Rolfsted.4 
Kirkens ‘formuende’ bygningsfond blev 1596 anvist til 
Rønninge Kirkes istandsættelse.5

†Kirken stod på en bakke i den vestre ende af 
landsbyen.6 Dens †kirkegård betegnedes endnu 
som sådan op i 1800-tallet.7 En del af arealet var 
1755 taget under plov, men der fandtes stadig 
hegn (ndf.) og rester af bygningen.8 Ved en vej-
regulering i 1830’erne blev den østligste del af 
kirkegården inddraget til vej og kirkebakken gen-
nemgravet. Herefter blev den udnyttet som fælles 
grusgrav,9 ligesom sten, vel fortrinsvis fra hegnet, 
blev borttaget til byggeri. 1890 vedtog bylauget at 
standse reduktionen af tomten, og man indrettede 
et lystanlæg på pladsen. Størstedelen af grunden 
blev 1960 udstykket til bebyggelse (Ørbækvej 9, 

 

Fig. 1-2. Romanske vinduesoverliggere (s. 3839). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Romanesque window lintels of 
granite.
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bispeark. Åsum Herreds breve 1562-1805. Brev af 11. 
febr. 1575, brev fra Frederik II til bønderne i Ferritslev 
3. dec. 1574.
4 Jens Rasmussen og Anne Riising, Biskop Jacob Mad-
sens visitatsbog 1588-1604, Odense 1995, 71.
5 KancBrevb 8. febr. 1596.
6 Johan Christopher Bendz, Efterretninger om Rønninge 
og Rolfsted Sogne, Odense 1820, 139.
7 nM. niels Ringes tegninger: Indberetning vedr. kir-
ketomt m.m.
8 KglBibl. Kallske saml. 377, 4°.
9 Tomten på knap 0,3 ha er i matrikelkortet 1869 da 
også benævnt ‘fælles grusgrav’. Ved grusgravningen 
fremkom ikke overraskende en del skeletter, jf. f.eks. 
Jacob Hofman Bang, Odense amt beskrevet 1843, Oden-
se 1990-91, I, 78.
10 lAFyn. Topografica. Fyn i alm. 6. Udskrift af præste-
indberetninger 1706-07 om kirkerne.
11 På vestsiden af Ørbækvej lige nord for Haundrupvej 
(Rolfsted by, matr.nr. 98a).
12 Der fandtes ingen ældre skelgrøft under diget, i hvil-
ket der også konstateredes teglfyld.
13 Præstegården blev efter annekteringen mensalgård. 
Præsteindb 1807; nM. niels Ringes tegninger: Indbe-
retning vedr. kirketomt m.m.
14 nM.
15 Ringsted Tidende 23. juli 1904.

 Af kirkens (†)inventar findes bevaret en *døbe-
font af den midtfynske type (Mackeprang, Døbe-
fonte 124-26). Fonten, der 1904 stod hos smeden 
i Rønninge,15 anvendes nu i Ørby Kirke på Sam-
sø (DK Holbæk 2621, fig. 3). En †dørfløj fandtes 
1706 angiveligt genbrugt i et hus i landsbyen.10
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ÅSUM HERRED

In 1555 the ‘ruined’ church was transferred to 
the neighbouring parish, Rolfsted (p. 3801) and 
was demolished in the 1580s. In 1755 the chur-
chyard was partly cultivated land, but there were 
still some traces of fencing and structures.

 The only remaining elements of the building 
are two monolithic granite lintels from bevelled 
Romanesque windows. Of furnishings, a font, 
now in Ørby Church on Samsø (DK Holbæk 
2621 fig. 3), is preserved.
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