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teorien er formentlig opstået på baggrund af nedenstå-
ende sagn. De to kirkers historie er som følge af deres 
tætte beliggenhed dog nært forbundet, hvilket i tidens 
løb har resulteret i flere forvekslinger (jf. s. 2936).4 
Hvorom alting er, lå ruinen i en årrække i udkanten af 
landsbyen †Finstrup, der blev nedlagt 1636.5

 Et sagn fortæller, at kirken skulle have været et kapel, 
hvor mange syge var blevet helbredt, indtil en af to 
søstre på Finstrupgård lod sin døde hund begrave på 
kirkegården.6 Ifølge en anden overlevering lod en her-
remand eller frue, som holdt meget af hunde, engang 
sin yndlingshund begrave bag alteret. Men da dette 
blev kendt, dømtes synderen til barfodet at sone sin 
brøde foran alteret og derefter bygge en ny kirke et 
andet sted.7

Kirken er første gang nævnt 4. nov. 1416, hvor kirkerne 
i »Fendorp« og Hundstrup skænkedes aflad,1 og efter-
som Jacob Madsen o. 1590 noterede, at der var »… en 
Kerke affbrot i Findstrup«,2 må bygningen være sløjfet 
i den mellemliggende periode. Det præcise tidspunkt 
for nedrivningen kendes ikke, men en mulighed kunne 
være 1579, hvor Knud Venstermand (†1606) udvidede 
herregården Finstrup (nu Holstenshus) med to bin-
dingsværkslænger i to stokværk.3 At materialerne fra 
den nedbrudte kirke er anvendt hertil, er dog ingen-
lunde sikkert. Kun kan siges, at en tidligere fremsat teori 
om, at Knud Venstermand skulle have anvendt bygge-
materialet fra Finstrup Kirke til opførelsen af kirken i 
Diernæs, ikke kan være korrekt, hvilket understreges 
af sidstnævnte kirkes lange bygningshistorie (s. 2940); 

†FINSTRUP KIRKE
DIERNÆS SOGN

Fig. 1. Ruinen af †Finstrup Kirke set fra nordøst. I baggrunden til højre ses Diernæs Kirke (s. 2935). Foto Arnold 
Mikkelsen 2019. – Ruin of †Finstrup Church seen from the north east. In the background to the right is Diernæs Church 
(p. 2935).
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om kirkebakkens profil ved perifere afgravninger 
gennem tiden er ændret (jf. ndf.), er den mærk-
bare afvigelse i bygningens orientering tydeligvis 
dikteret af bakkens tilsvarende, nordvestlige-syd-
østlige længdeakse (jf. fig. 7).
 Arkæologiske undersøgelser. Ruinen, hvis mure 
omgives af en lav bevoksning, fremstår nu som 
resultat af Skov- og Kulturstyrelsens grundige re-
staurering 1995, hvor de forvitrede murrester blev 
afrenset og sikret mod vind og vejr. Murkernen 
blev genetableret med fald udad og teglstenspar-
tierne ommuret med anvendelse af nye og gamle 
munkesten.10 Restaureringen var tiltrængt, idet 
ruinen var præget af et fremadskridende forfald 
i form af sammensunkne mure samt nedfaldne 
mark- og teglsten. Bygningsresterne havde al-
lerede på dette tidspunkt stået eksponeret siden 

Kirkeruinen ligger på en mark i et naturskønt 
område ca. 500 m nordvest for herregården Hol-
stenshus, mens Diernæs Kirke ligger 700 m vest 
for ruinen. †Kirken lå førhen i landsbyen †Fin-
strup, der hovedsagelig strakte sig vest og nord 
for bygningen, og hvoraf der 1875 endnu fand-
tes ‘kendelige’ spor; ældre folk kunne endvidere 
mindes, at ‘grundsten’ var opbrudte af jorden.7 Til 
landsbyens gadenet hørte formentlig den endnu 
eksisterende Profitgyden vest for ruinen.8

 Bygningsresterne okkuperer landsbytomtens 
hø jeste punkt, en bakketop 72,5 m over havet, 
hvorfra er en bjergtagende udsigt over Det Syd-
fynske Øhav. Den fredede lokalitet er tilgængelig 
via en trampesti fra Slotsalleen, der her danner 
skel mellem agerlandet og det højere liggende 
skovområde Gammel Dyrehave mod nord.9 Selv-

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2020. Signaturforklaring s. 9. – Plan. Key on p. 17.
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lavere, ca. 30 cm, i østenden. Langhuset måler i 
sin fulde længde, dvs. inklusive messeklokkespi-
ret, ca. 24 m, mens bredden er ca. 8 m.13 De 105-
110 cm tykke kassemure synes at være rejst på 
et markstensfundament, der træder frem under 
korets udvendige hjørner samt enkelte steder ved 
nordmuren. Materialet er rå kamp omkring en 
udstøbt murkerne af mindre marksten og tegl-
stumper, herunder et nakkefragment fra tagtegl af 
munke/nonnetypen i korets østmur.14 Alt er lagt 
i en fed kalkmørtel med varierende tilslag af fint 
og groft sand samt strandskaller. Undtaget her-
fra er de udvendige hjørner, korets indre hjørner 
samt østudbygningens syd- og nordmur, der er 
muret af røde munkesten; i sidstnævnte mursek-
tion fandtes spor af ryggede fuger.
 Hvordan de oprindelige adgangsforhold har 
været, er fortsat uafklaret, eftersom ingen døre 
med sikkerhed kan siges at være jævngamle med 
langhuset. I den forbindelse bemærkes fraværet 

1870-71 (fig. 6), hvor kirketomten på godsejerens 
foranledning var udgravet og undersøgt, omend 
ruinen var kendt længe før det (jf. ovf.). En op-
måling blev 1908 foretaget af Nationalmuseet ved 
C. M. Smidt (jf. fig. 4),11 mens en undersøgelse 
af den omkringliggende kirkegård gennemførtes 
1997 ved Odense Bys Museer (jf. ndf.).12

 †Kirke. Af den på flere måder usædvanligt ud-
formede, senmiddelalderlige kirke er hovedparten 
i sagens natur nu væk, men grundplanen, en stor 
del af kirkens byggematerialer samt i nogen grad 
bygningshistorien kan endnu fastslås. Kirken be-
stod således af et langhus med en mindre, muligvis 
jævngammel og retkantet udbygning ved østgav-
len, formentlig underbygningen til et messeklok-
kespir. Til langhuset blev senere – men endnu i 
senmiddelalderen – tilføjet en søndre og en nor-
dre udbygning (kapeller?) samt et tårn i vest.
 Ældst er langhuset, hvis mure er bevarede op 
til en højde af ca. 150 cm i vestenden, væsentligt 

Fig. 3. Langhusets nordmur set fra sydvest. Foto Anders C. Christensen 2020. – North wall of the nave, seen from the 
south west.
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være en rest. I så fald har koret omfattet ca. en 
fjerdedel af bygningens indvendige areal.15 Ved de 
forskellige undersøgelser er der endvidere påtruf-
fet rester af en teglbelægning i langhusets østende, 
tolket som et levn af hovedalterets fundament (jf. 
fig. 6), samt af et muligt lerstampet gulv i korets 
hjørner. Her blev der i sydøst endvidere registre-
ret spor af indvendig kalkning af bagmuren.
 Sydkapellet, hvoraf omtrent en tredjedel af det 
indre ikke er udgravet, er en i forhold til lang-
huset stor tilbygning med udvendige mål på ca. 
12,6×9,6 m; murene er bevaret til en højde af ca. 
50 cm. Svarende til normen er kapellet opført 

af de sædvanlige indgange vestligt i skibets flan-
kemure, hvilket synes at understrege bygningens 
sene datering. De nuværende adgange fra kors-
armene er sandsynligvis etableret i forlængelse 
af disse, ligesom døren med teglmurede vanger i 
vest måske er indsat i forbindelse med tårnets op-
førelse. At døren, hvoraf en søndre fals er bevaret, 
er oprindelig, kan dog ikke udelukkes.
 I det indre, hvor udbygningen til messeklokke-
spir levner plads til en retkantet og knap en mur-
tykkelse dyb alterniche, har der muligvis været en 
opdeling af langhuset markeret ved en triumfbue, 
hvoraf en større marksten ved sydvæggen kan 

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af C. M. Smidt 1908. – Plan. 
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idet der blot synes at være tale om en dør, hvis 
åbning nu måler ca. 120 cm.
 Det kraftige tårn ved skibets vestende, hvis in-
dre ikke er arkæologisk undersøgt, er bredere 
end langhuset, med hvilket det ikke er i forbandt, 
og har en omtrent kvadratisk grundplan på ca. 
8,5×9 m.19 Murene er opført af store marksten, 
der er bevaret op til en højde af ca. 80 cm på 
nordsiden, lidt lavere mod syd. Sammensunkne 
rester af en udbygning på nordsiden af tårnet 
ved sammenstødet med langhuset er formentlig 
et trappehus, om end placeringen, der omslut-
ter tårnets nordøsthjørne, ikke umiddelbart synes 
helt logisk; muligvis er der tale om en kombi-
nation af en hjørnepille og et trappehus. På det 
modsatte hjørne mod syd er der fremdraget re-
ster af en sekundær støttepille, ligeledes opført 
i sammenstødet mellem tårn og skib, og tilsva-
rende er på tårnets nordvesthjørne fundet rester 
af en diagonalt stillet pille på et underlag af kamp 
og munkesten.
 Sammenfattende er der for kirkens vedkommen-
de tale om et særpræget anlæg, hvis udformning 
og bygningshistorie overordnet set nok svarer til 
så mange andre middelalderkirker, men som ved 

ud for skibets østende før overgangen til koret 
og derudover i samme murteknik som langhu-
sets, med hvilket det ikke er i forbandt.16 En op-
rindelig dør har muligvis befundet sig i kapellets 
vestmur, hvor muren er irregulært afbrudt over et 
forløb på ca. 150 cm. I det indre er rummet for-
bundet med langhuset via en nu ca. 3,5 m bred 
åbning, formentlig en arkade, hvoraf to mindre, 
kvadratiske teglfundamenter i rummets nordlige 
hjørner kan være rester, ligesom der fandtes re-
ster af teglpartier langs åbningens vanger.17

 Nordkapellet, der heller ikke er i forbandt med 
langhuset, er i forhold til sydkapellet smallere og 
måler ca. 11,9×8,4 m. Murene holder samme 
tykkelse og teknik som resten af kirken med den 
afgørende forskel, at facaden er af tegl. Forneden 
er denne halvstensskal synlig som uregelmæssige 
munkeskifter, oprindeligt også her med ryggede 
fuger.18 Over nordmuren er i forbindelse med 
formidlingen af ruinen etableret en træbro for 
besøgende, men om der oprindeligt har været en 
dør her, er tvivlsomt, idet sikre spor heraf ikke 
kunne dokumenteres ved ruinens istandsættelse. 
Forbindelsen til langhuset i dettes nordmur er i 
modsætning til sydkapellets langt mere beskeden, 

Fig. 5. Udsnit af langhusets nordmur set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2020. 
– Detail of the north wall of the nave, seen from the south east.



3020 SALLINGE HERRED

KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger. NM. Usigneret 1871 (plan). – C. M. Smidt 
1908 (plan). – Axel Steensberg 1950 (planskitse). – 
Odense Bys Museer 1997 (udgravningsplan).

Historisk indledning ved Anders C. Christensen under 
medvirken af Bjørn Westerbeek Dahl, kirkens omgi-
velser og bygning ved Anders C. Christensen. Arkiva-
lielæsning ved Bjørn Westerbeek Dahl, Katrine Faust 
Larsen og Marie Louise Bode Blyme m.fl. Engelsk 
oversættelse ved James Manley. Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet oktober 2021.

1 Scriptores Rerum Danicarum medii ævi I, Jacob Lange-
bek (udg.), Kbh. 1772, 322. At datoen betegner kirkens 
eller kapellets grundlæggelse, kan vel ikke helt udeluk-
kes, jf. kirkens senmiddelalderlige udformning.
2 Biskop Jacob Madsens Visitatsbog 1588-1604, Jens Ras-
mussen og Anne Riising (udg.), Odense 1995, 221.
3 Niels Rasmussen Søkilde, Holstenshus og Nakkebølle 
med tilliggende Sogne og Øer, samt Udsigt over Egnens 
almindelige Historie fra Oldtiden til vore Dage, Odense 

nærmere eftersyn i høj grad er afvigende. Her 
tænkes især på de stærkt udragende korsarme, 
hvis opførelse mere end fordoblede kirkens ind-
vendige areal, og hertil den smalle åbning mel-
lem langhus og nordkapel. Muligvis skyldes de 
her nævnte afvigelser i planformen bygningens 
funktion som valfartskapel (jf. ovf.), men spørgs-
målet kan på forhåndenværende grundlag ikke 
endegyldigt afklares (jf. note 6).20

 Grave. Ved den ovennævnte arkæologiske prø-
vegravning 1997 blev der anlagt fem søgegrøfter 
fordelt på alle sider af kirken og vinkelret herpå 
(fig. 7).21 Gravintensiteten var lav, idet kun otte 
grave blev helt eller delvist udgravet, mens yderli-
gere et antal nedgravninger mod øst og syd inde-
holdt knogler.22 Spor af kirkegårdens afgrænsning 
blev ikke fundet, men på baggrund af gravenes 
placering blev det antaget, at den rektangulære 
kirkegård har optaget et areal på godt 2.000 m2, 
der skønnedes at rumme hen ved 1.000 grave.

Fig. 6. Plan. Ca. 1:600. Usigneret opmåling 1871. – Plan. Unsigned scale drawing, 1871.
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østmur er endvidere i restaureringsrapporten tolket 
som bevis for, at østudbygningen er sekundær (jf. note 
10). Adskillige fragmenter af munke/nonnetegl er 
endvidere fundet i den omkringliggende fyld, hvorfor 
man kunne formode, at kirken har været teglhængt.
15 Alternativt kan der være tale om resterne af en 
hvælvpille, således at stenen er eneste synlige levn af 
langhusets i så fald fire hvælvfag, hvilket dog ikke ude-
lukker tilstedeværelsen af en triumfmur. Imod dette 
taler fundet af dele af et lerstampet gulv i korets hjør-
ner, hvor man måtte formode at finde rester af hjørne-
piller. Endelig kan det ikke udelukkes, at stenen blot er 
en højtliggende del af fundamentet.
16 I murkernen er dog ingen teglbrokker umiddelbart 
synlige. Også her er sydøsthjørnet teglmuret, hvilket 
formentlig også har været tilfældet for det sydvestlige 
hjørnes vedkommende, hvor der dog ingen tegl er 
bevaret.
17 Det nordøstre fundament er rekonstrueret 1995. En 
tolkning som rest af hvælvpiller vanskeliggøres af fra-
været af lignende fundamenter i rummets midte.
18 Rekonstrueret 1995, jf. s. 3016.
19 Tårnmurenes afgrænsning er særligt mod vest sløret 
af udskridninger og bevoksning.
20 En mulig dobbeltfunktion som kirke og hospital kan 
i den forbindelse ikke udelukkes, jf. kirkerne i Karup 
og Testrup; Ann Bodilsen, »Testrup Kirke og hospital«, 
KUML 2000, 199-237.
21 Undersøgelsen, der var en del af projektet »Mid-
delalder 99«, udførtes i samarbejde med Svendborg og 
Omegns Museum samt Antropologisk Database Odense 
Universitet (ADBOU) og omfattede desuden †Hjulby 
Kirke ved Nyborg (s. 1345).
22 Den lave gravintensitet skønnedes ikke kun at være 
et resultat af afgravninger foretaget mod nord og syd. 
Muligvis er der også foretaget afgravninger af terrænet 
mod vest.

1875, 138; jf. også Niels Peter Stilling, Danmarks Her-
regårde. Fyn og Langeland, Gylling 2015, 328.
4 Rasmussen Søkilde 1875, 140 (note 3); f.eks. lå præste-
gården en periode i †Finstrup, jf. samme, 399.
5 Carsten Porskrog Rasmussen, »Gård og Gods« i Her-
regården. Menneske, samfund, landskab, bygninger (red. 
John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen), 1, 188, 
Tilst 2009.
6 I KB. Kallske samling. 377. 4o. Kopi af beskrivelse over 
kirkerne og herregårdene i Fyn og i Langeland, af sog-
nepræsterne til Thuras brug forfattet 1755 står såle-
des om Diernæs Kirke, at »… et lidet Stücke fra hvor 
Kircken nu staar, som i almindelighed var kaldet det 
Hellige Capell, hvor efter Tradition mange Syge bleve 
helbrede, indtil Éen af tvende Søstre paa Findstrupe 
Gaard lod sin Hund som døde begrave i kirckegaarden.« 
Om helbredelserne var sket i forbindelse med en mulig, 
men udokumenteret helligkilde ved det nærliggende 
vådområde, Jomfrumosen, fremgår dog ikke.
7 Rasmussen Søkilde 1875, 139 (note 3).
8 1870 blev tillige en teglovn ‘fra middelalderen’ udgra-
vet ‘på bakken skråt over for Diernæs smedje’ (matr. 35a) 
ikke langt vest for ruinen. Her var fundet ‘samme slags 
røde mursten, som er fundet i den gamle kirkes mure’. 
Det fremgår dog ikke, om der menes Diernæs eller 
†Finstrup Kirke, jf. Rasmussen Søkilde 1875, 384 (note 3).
9 Fredningen tinglyst 1963, jf. http://www.kulturarv.
dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/8114/
10 Restaureringen af Finstrup Kirkeruin, usigneret, forelø-
big rapport med bidrag af Jørgen Frandsen, Keld Borch 
Vesth og Annette Olsson, hentet 2020 på: http://www.
kulturarv.dk/publicffdata/documentation/file/doc/ 
130375/public. De nye munkesten er håndstrøgne, 
røde teglsten fra Sindal Teglværk, ca. 27×13×8,5 cm. 
Messeklokkespirets nordmur fik udvendig således fem 
nye skifter, indvendig fire; på sydsiden to til tre skifter. 
På ruinen som helhed fik de teglmurede dele samme 
behandling. Dræn blev endvidere nedgravet udvendig 
langs teglmurene: mod nord ved korsarmens vest- og 
nordmur samt ved messeklokkeudbygningens sydside.
11 Det er usikkert, hvorvidt C. M. Smidt blot produ-
cerede opmålingen, eller om der foretoges en restau-
rering af murværket, eftersom en skriftlig rapport ikke 
foreligger.
12 Jacob Tue Christensen, OBM 9886 Finstrup Kirkeruin, 
Diernæs sogn. Beretning for prøvegravning 1997, Odense 
Bys Museer 1997; jf. også Nils Engberg, Danmarks døde 
kirker. Middelalderens nedlagte kirker, Odense 2018, 314-
315. En gennemgang af Fyns ødekirker findes endvi-
dere i Chr. Andersen, »Ødekirker på Fyn. 44 kirker og 
kapeller er borte«, Fynske Årbøger 2003, 67-81.
13 Beskrivelsen af bygningsdetaljerne, herunder mate-
rialer og forskellige forhold vedrørende gulvene, beror 
i høj grad på de ovennævnte undersøgelser.
14 Af kampestenene bærer kun et fåtal kløve- og 
behugningsspor. Fundet af nakkefragmentet i korets 

Fig. 7. Udgravningsplan (s. 3016). 1:1000. Odense Bys 
Museer 1997. – Excavation plan. 
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south chapel was raw fieldstone with corners of 
brick while the walls of the north chapel consist-
ed of fieldstone with facades of brick. 
 To sum up, the church can be said to have been 
a distinctive building whose form and construc-
tion history on the whole may have correspond-
ed to those of so many other medieval church-
es, but which on closer scrutiny differed greatly, 
especially in terms of the projecting transepts 
whose building more than doubled the interior 
area of the church, as well as the small opening 
between the nave and the north chapel. It is pos-
sible that these differences in the plan form were 
due to the function of the building as a pilgrim-
age chapel, perhaps in connection with hospital 
activities, but on the present basis the question 
cannot be finally resolved. 
 Graves. In an archaeological trial excavation in 
1997 eight graves were wholly or partly excavat-
ed, while a further group of burials towards the 
east and south contained bones (fig. 7). No trac-
es of the demarcation of the churchyards were 
found, but in view of the placing of the graves 
it was assumed that the rectangular churchyard 
occupied an area of a good 2000 m2, estimated to 
have contained up to 1000 graves.

The protected church ruin lies in a field in a sce-
nic natural area c. 500 m north west of the manor 
house Holstenshus, while Diernæs Church lies 
700 m west of the ruin. The †church was earli-
er in the village of †Finstrup, which mainly ex-
tended west and north of the building, and the 
village street network presumably included the 
still-existing lane Profitgyden west of the ruin. 
The building remains occupy the highest point 
of the village site, a hilltop 72.5 m above sea level 
from which there is a breathtaking view over the 
South Funen Archipelago (cf. fig. 1). 

†Building. Of the in several respects unusually 
shaped Late Medieval church the main part is in 
the nature of things now gone, but the ground 
plan, much of the church’s construction materials 
and to some extent its construction history can 
be established. The church consisted of a nave 
with a small, possibly equally old and straight-
edged outbuilding at the east gable, probably the 
substructure of a mass bell spire. To the nave later 
– but still in the Late Middle Ages – were added 
outbuildings, possibly chapels, towards the south 
and north as well as a large tower in the west. The 
construction material in the case of the nave and 

†FINSTRUP CHURCH


