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En kort beskrivelse af Balslev kirkes historie

Indledning
Historisk deler Balslev kirke skæbne med de fleste af de danske landsby-
kirker. Der er næsten intet skriftligt overleverer om denne kirke i de før-
ste 400 år af dens beståen, men det er almindeligt. Der har sikkert aldrig
været tale om meget skrifdig i forbindelse med en sådan almindelig lands-
bykirke, men det er dog næsren givet, at der ved reformationen enten med
vilje eller ved sløseri er ødelagt en hel del. Den vigtigste kilde, når kir-
kens ældste historie skal skrives, er derfor kirken selv, som den er os

skænket og bevaret af de generationer, der gik forud for os.

I den forbindelse kan man godt i dag ligesom drage en lettelses suk, for-
di kirken virkelig er bevaret så godt, som det er tilfældet. Vi ved hvordan
det meste af Ejby kirke blev brudt ned i 1840 og nybygget. Det er visr
noget af et mirakel, at det ikke gik mange kirker som Ejby, for når man
læser analerne, så kan man se, at også Balslev kirke til tider har værer i en
yderst slet forfatning, og den kunne meget let være kommet til at dele
skæbne med Ejby, for det var den samme kirkeherre, der bestemte disse
kirkers skæbne i mange år, nemlig greven på Vedellsborg. Det er ikke gi-
vet, at man af den grund skal håne greverne ret meget, for hverken greven
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eller den almindelige mand havde megen forståelse for værdien af at be-
vare disse gamle kirkehuse.

Der skal da også på dette sted manes til en vis besindighed i hele dette
spørgsmåI. vore gamle kirkehuse er enestående mindesmærker, der af vo-
re fædre er overladt os, men aI ære og respekt for det gamle og traditio-
nelle, så skal det stadig erindres, ar husers funktion som kirke altid må
være der egentlige. vi kan også holde gudstjeneste selv om huser er nyr.

Den romanske bygning
Den skikkelse, vi kender kirken i, går helt tilbage til omkring 1450 el-

Ier før, og bortset fra våbenhuset er der ikke siden dengang foretaget væ-
sentlige ændringer ved bygningen, borrser fra reparationer og evr. enkelte
ommuringer.

Den oprindelige del af den bygning, der står i dag, er fra romansk tid
sikkert bygget før år 1200, næppe senere. Man ved ikke om det er den
første kirke på stedet. Det er meger vel muligt, at der har været en eller
flere trækirk er før man gik over til er stenhus. Kristendommen begyndte
at brede sig her i landet omkring år 1000. Hvornår den førsre menighed
er opstået i Balslev, kan ikke siges, men samtidig med den første menig-
hed har man også snart fået sin første kirke. Kun ved arkæologiske under-
søgelser i gulvet er der muligheder for at finde spor efter gamle stolpehul-
ler, og på den måde fz svar på dette spørgsmåI. Indtil det bliver muligt
får dette spørgsmål stå åbent. Man ved meget lidt, både om de første me-
nigheder, deres karakter og udbredelse og de steder, hvor de samledes til
gudstjeneste, men vi ved, de var der.

Den romanske kirke var bygget af tilhugget granir, og dens udstræk-
ning var som den nuværende kirke med undtagelse af tå.rnet og måske vå-
benhuset. Det der gØr yore gamle landsbykirker så charmerende og ejen-
dommelige er ofte en vis form for ubehjælpsomhed i selve udførelsen af
byggeriet. Prøv at lægge mærke til de mærkelige kirker, der i sidste år-
hundrede og begyndelsen af dette er bygget i den gamle stil, men med
passer og lineal. De virker helt forkerte disse efterligninger. Flvis man
derimod går om øst for Balslev kirke og prØver at lægge mærke dl korets
sammenbygning med skibet, så vil man se, hvor skævt koret ,er sat på.,
idet korets nordmur og skibets nordmur slet ikke er parallelle. Inde i kir-
ken vil man også se, at det kniber med symmetrien ved overgangen fra
kor til skib. Det er sådanne træk, der gør disse kirker spændende og indi-
viduelle. Man vil ikke finde tv af de gamle landsbykirker, der er ens, selv

4



om der egnsvis kan være synlige påvirkninger i arkitekturen fra sted til
sted.

Den oprindelige sokkel, der er bevaret mere eller mindre intakt i kor
og skibets nordmur, er af granit og har en rundkant foroven. Man vil dog
bemærke, at enkelte af sokkelstenene er vendt på hovedet, hvilket må. væ-
re sket ved ombygninger eller repararioner. På 3 af hjørnesrenene kan
man endnu se, at der har været udhugget mandshoveder med spids hage-
skæg. Sådanne hoveder kan man møde i mange forskellige former på de
gamle kirker. Måske har det været en slags værn mod onde ånder. Nord-
døren eller kvindedøren har været der, hvor nu det skæmmende store
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nordvindue er anbragt. På sokkelen kan man se, hvor bredt det har væ-
ret, og da der blev installerer nyr varmeværk i kirken i sommer kunne
man se, hvordan der var flikket på murværket på dette sted. Flvornår
denne dør er lukket vides ikke.

oppe på kirkens loft kan man se den gam,re rriumfmur, der er bygget
op.af ganske små marksren. Denne triumfmur viser også d.n oprirrå.lig.
kirkes højde, idet der ved ombygningen i ngotisk. ,iJ ..-uygg". ,rogi.
skifter på af munkesten. Der gælder både skib og kor, 
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ved denne ombygning omkring 1410.
Inde i kirken bag alteret kan man se det gamle østvindue, og i korets

nordmur kan vist svagt skimtes et tilmuret vindue, ligesom man ude på
nordmuren tydeligt kan se de gamle tilmurede ganske små nordvinduer.
De to store vinduer i sydsiden må også være ældre end hvælvingerne, da
de sidder helt skævt i forhold til disse.

Hvordan tagværket har set ud i den gamle kjrke, kan man ikke sige
med bestemthed, da tagværket naturligvis måtte bygges helt om, da de. i
sin tid blev indbygget hvælvinger i kirken. Enten har der været et fladt
bjælkeloft, som i mange romanske kirker, eller måske kan man tænke sig,
at rummet har været åbent, så man har kunnet se bjælkerne, når man sad
i kirken.

Det er ikke ganske giver, ar hele denne romanske bygning er bygget på
en gang. Det var kostbart og besværligt at bygge i disse tider, og man me-
ner i dag, at mange kirker er bygget erapevis. Man kan da f. eks. have
bygget koret først og haft det bygget sammen med den gamle trækirke, el-
ler måske man har bygget skibet først og brugt den gamle trækirke som
kor, men {isse forhold er slet ikke unders øgt for Balslev kirkes vedkom-
mende. Hvis man skal tænke sig, at stenkirken er den første kirke på ste-
det, så er det vel heller ikke sikkert, atman i begyndelsen har behÅet en
ret stor kirke. Der er visse ting, der tyder pi, at hedenskabet og kristen-
dommen i overgangstiden har konkurreret om folkets gunsr og tÅ, ,å -a'
kan forestille sig, at den første kristne menighed i nogle år iar værer ret
lille og derfor kun behøvet en lille kirke. Måske kurrrre den første menig-
hed være i koret, når de var samlet allesammen?

Ombygning i gotisk stil
Der er mange spørgsmål i en sådan kirkes historie, som man ikke kan

besvare. Tårnet, hvælvingerne, våbenhuset og alt det nuværende inventar
er i årenes løb kommer til og har skabt den kirke, som vi kender i dag.
Som omtalt ovenfor kunne det se ud til af de to sydvinduer, at der alle-
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rede før hvælvingerne er indbyggede i kirken, aitså endnu i den romanske
tid, har været foretaget ombygning. Den srØrste ombygning finder dog
sted i 1400 tallet, da den rundbuede stil bliver umoderne,og man går over
ril den spidsbuede stil, eller som man siger det i dag, man g3,r fra den ro-
manske ti1 den gotiske stil. Denne stilændring er nok udtryk for meget
andet end bare byggestil, men det skal ikke beskæftige os her. Det er en
europæisk bevægelse, som spores over hele vest-europa.

Den store kirkebyggetid i årene omkring 12OO er kendt, men den karak-
ter, som vore landsbykirker har i dag med de flotte tårne, takker og
blændinger srammer fra den anden store tid i kirkebyggeriet, nemlig fra
1 400 tallet.

Sådan set kan det godt undre lidt, at man på den tid har haft råd tii
dette flotte og dyre byggeri. Årene op til 1400 var præger. af Valdemar
Atterdags kamp for ar samle riget og datreren dronning Margrethes kamp
for stabilisering. I disse år rejser sig tårn efter tårn på vore danske kirker,
der i århundreder er med til at give landskabet karakter.

Tilfældigvis ved vi, at der er gjort et eller andet ved Balslev kirke i
1.416, fordi der i en kronik fra disse tider siges, at kirken den 4, maj 1,416
er smykket og indviet af en præLat, der hed Severinus. Vi ved også, at
pengene til denne udsmykning er kommet fra salget af afladsbreve. Der
var noger ret almindeligt i de tider, at man solgte afladsbreve til fordel
for en kirke - det kender man mange eksempler på. I virkeligheden er det
den tids lodsedler. At afladshandelen så udartede senere er en anden sag,
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som ikke skal beskæftige os her. Hvad,der er sket med kirken i 1416,siges
ikke direkte, men der er næsten sikkert, at det er tårnet og hvælvingerne,
der er kommet tii, og det er også klart, at efter en så stor ombygning,
hvor kirken må have værer mere eller mindre lukket i lang tid, da hår
man indviet kirken påny.

Flvor vidt alle hvælvingerne er bygget på en gang, kan ikke afgøres,
men da der er en vis forskel på hvælvingerne i skibet og det i koret, kun-
ne det godt være sådan, at der har været nogle årtiers mellemrum. Man
må huske pi, at. der århundredederne igennem har været repareret og byg-
get lidt om hist og her, og de lokale håndværkere har ikke altid været lige
ferme til det, derfor kan man aldrig helt bestemt sige, hvorda. forholde-
ne har udviklet sig.
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Det nuværende våbenhus er bygget om i 1865, men i samme stil, som
det gamle våbenhus og af det samme materiale. Ved en let reparation af
r'åbenhuset i sommeren 1970 i forbindelse med instailation af nyr yarme-
anlæg og fjernelse af et gammelt tørveskur inde i våbenhuset, da kunne
man se, at der i væggen ind mod kirken vest for indgangsdøren var tyde-
lige aftryk af kampesten lidt indenfor den nuværende yesrmur i våbenhu-
set. Det så ud, som om der havde været opbygget en mur af kampesten
indenfor den nuværende munkestensmur. Desyærre pudsede murerne spo-
rene over, inden jeg nåede at fotografere eller foretage andre opmålinger,
men det er sikkert, at der var tyd.elige spor af kampesten, der havde væ-
ret trykket ind i kirkemuren. F{vornår det første munkestensvåbenhus er
opført kan ikke siges, men måske samtidig med tårnet. Det kan heller ik-
ke afgøres, om der har været et romansk våbenhus før.
Endnu i biskop Jaco'b Madsens tid havde kirken et klokkespir på over-
gangen mellem skib og kor med to klokker. Den slags spir kan man end-
nu se på enkelte kirker. Klokken, der var ophængt i dette spir blev brugt
ved den katolske gudstjeneste, idet man ringede med denne messeklokke,
nå,r brødet og vinen blev indviet. Nogle steder havde man ikke en udven-
dig klokke, men en lille klokke inde i kirken, som man ringede med.

Det er meget betegnende, at kirkens bygningshisorie allerede for så

lang tid siden faktisk er færdig. Kirken var stor nok til befolkningen, og
den havde det udseende, som man ventede af en kirke. I alle de mange år,
der er gået siden, har kirken dog været under reparation og stØrre isand-
sættelse mange gange. Her skal ikke nævnes hele den lidelseshistorie, byg-
ningen har gennemlevet, for det kunne se ud til, at den normalt er blevet
yanrØgtet på det groveste og undertiden i sidste øjeblik blevet reddet fra
undergang.

Omkring 1,637 hedder det i et regnskab over kirken, ar der skal repare-
res på taget, på. tårnet og på kirkens mur på den søndre side, som er fra-
viged. Om det betyder, at sydmuren er ved at falde ned, ved jeg ikke,
men på et eller andet tidspunkt kunne det se ud til, at der er foretager
gennemgribende istandsættelse på sydmuren, måske er den helt muret om.

I 7768 har Vedellsborg, sikkert fordi de var i pengenød, fået tilladelse
til at borttage kirkens blytag og erstatte det med tegl. I 1.970, da våben-
huset blev istandsat, fandt man i gulvet mange blyrester, der vidner om,

at man der har smeltet bly til taget.

Gennem hele det 1.9. å,rh. da vi i
bygningshistorie, ser man) at det har

visitatsprotokoller kan følge kirkens
knebet med at holde kirken i bruge-



lig stand. således er vesrdØren skiftevis åbnet og murer til, ligesom pane-
ler og maling har voldt en del problemer. Fugt har altid tidlige re yæret.
det største problem og udluftningen tilsyneladende minimal, hiorfor me-
get inventar i årenes løb er råclnet.

Inventar
Af inventar fra før reformarionen findes der i Balslev kirke kun to

stykker, nemlig døbefonten og krucifikset. Til gengæld er det ro meget
særprægede og ret enestående stykker.
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DØBEFOIVTEN, der er af den såkaldte "Lillebælttype., hvis form kun
kendes her på Vestfyn. Det er en firkantet plade, der nu er opstillet på en

muret sokkel. Hvordan den oprindelige sokkel har været, ved man ikke,
eller hvordan den har været opstillet. Samme type findes nu i Holevad,
Husby, Sandager, Søllested, Søby, Udby og Vedtofte. Ornamenrikken på
siderne er også interessant. Disse særprægede buer er enten i familie med
stenalderer.rs ansigtskar eller broncealderens øksemotiv, men det skal ikke
uddybes her. Døbefonten har tidligere stået nede i kirken.
DÅBSF ADET er et nederlandsk arbejde i drevet messing fra 7627 . Måske
er det i sin tid kommet fra Gam,borg.

Alterpartiet
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KRUCIFIKSET, der er fra 1,300 tallet, er meger særpræger og enestående,
da der ikke findes li,gnende arbejder i landet. Alene disselo ,."ykk., inverr-
tar er nok et besøg værd.
PRÆDIKEST}LEN er opsat enten 1.61.2 eller 161.6. Træskærerarbejdet
synes ikke at .være foretaget af den samme mester i alle storf.lt.rn., d"
der er visse karakteristiske variationer. Mesreren er indtil videre ukendt.
Der har yærer en foreløbig prædikestol tidligere.
ALTERET, der er i barokstil, synes rer enestående i formen. Bortser
fra Kauslunde kirke kendes denne form ikke i landet. Det er foreløbigt et
åbent spørgsmåI, hvem der er mester for dette arbejde. Hidtil ha. ta.
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sagt, ar det var skåret af Hans Nielsen fra Middelfarr, der har fremstiller
kirkeinventar både til Nørre Åby kirke, Indslev kirke, Middelfart kirke
og andre sreder, men andre hævder, at det ikke kan være Flans Nielsen,
der har skåret Balslev-tavlen, men at det snarere er Jørgen Rasmussen,
Haderslev, der tidligere var i Middelfart, også andre navne har været
fremme. Alteret er opsar i 1653 og så meget står fast, at det er et arbejde,
der er udgået fra kredsen omkring Middelfart og Flans Nielsen.
DET LILLE RELIEF (nadverens indstiftelse), der nu er ophængt på ko-
rets nordvæg, menes derimod at være af Flans Nielsen. Flere ting tyder
på, at det i sin rid har siddet i alterets midterparti, der hvor nu et maleri
er anbragt.
MALERIET i altertavlen er en kopi af Block, Kristus i Emmaus, samme
kopi findes bl. a. i Tanderup kirke. Kopien er fremstillet af en vis Paula
Jensen, Staunbjerggårde, der har fremstillet flere kopier til '$Øedellsborgs

kirker i slutningen af det 19. årh.
STOLESTADERNE, som de findes i kirken i dag, er af nyere dato og
vistnok fornyet flere gange. Vi ved, at der i 1,614 er opsat kirkestole i
nordsiden (kvindesiden) i 161,4 og 1617 i sydsiden (mandssiden). Det er
sikkert de første egentlig faste bænke, der er opsat, samtidig med prædike-
stolen. Vi må nok forestille os, at det først er ved den tid, at reformatio-
nen virkelig slår igennem i sognet. I 1837, da greven lod foretage en gen-
nemgribende reparation, er der tilsyneladende sat nye bænke ind,, og i
dette århundrede er sæderne fornyet.

Mindeplade for pastor Kamp - nu i våbenhuset
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ORGELET er i 1.892 skænket kirken af sognets præst Morten Andersen
som er minde om hans afdøde hustru. r 1972 eller 73 vil det blive erstat-
tet af et nyr og srørre orgel fra Bruno christensens orgelbyggeri, Terkels-
bøl.
VARMEV,ERK" r 1880 opstilledes de' første kakkelovn, der dog ikke
gav megen varme. r 1930 erne opstilledes et kalioferefyr, der i r97o af-
løstes af et moderne varmesystem, der får varmen fra en kedel i Forsarn-
lingshuset.
PR'ESTETAvLEN oG LIGSTENEN I VÅBENHU|ET har tidligere
været opsar i koret. Ligstenen er over præsren Laurids Jensen Gjevning.
For ar få lov til denne sren og begravelse i koret skænkede han kirken en
alterkaik, der dog er forsvundet.
ALTERKALKEN er fra 1.837 med grev rVedels navn.
Forsvunden er en iigsten i koret oyer præsten Hans Andersen
der var præst 1632-53 i Balslev. Ligesom der på kirkegulvet
ligget en sten over en 1 års pige, der døde j 1663.
Forsvunden er også resterne af det gamle alter, der skulle være fra'l.525,
samt et Marie-alter.
Deq nuværende KLOKKE er fra L757, men så senr som
gamle klokke endnu at have hængt i tårnet.
Endnu o'mkring 1590 fandtes der en kirkelade.

Langeland,
tidligere har

1751 synes den
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ved' ud'arbejdelsen at' denne beskriwelse er følgende kilder benyttet:
Nationølmwsæets aptegnelser om ki.rken frø 1924 og 1926.

vedel simonsens beskrivelse af Bølsleø sogn, 1832 (også i Nøtionølmusæet)
Fra Rigsarkiztet er benyttet arkivølier fra oDønske Køncellio

Frø Lønd.sørkiaet på Fyn er benyttet ørkivalier t'ra: ,Fyns Bispearkia<,
Vends Herreds Provsteørkiv og Bølslea-Ejby præstearkii;

Derwdover er benyttet rnateriale, der find.es øed prorteernbed,et,
ligesorn der er ltentet stof frø enkelte bøger.

Det bemærkes, a,t denne beshriaelse bun angår selae kirken og inaentøret,
og det må betrøgtes sorn en skitse, d.a en fwldstændig beskrivelse nille

kræae rnegen pløds og megen tid.
Senere bli'oer der må.ske malighed t'or øt gizte en beskrioelse at' præsterne

og lorholdene i menighed,en gennern tid.erne.


