FJENNESLEV RUIN
4173 Fjenneslev

Fjenneslev Kirke med de karakteristiske to tårne set fra nordvest.

Udsigt fra mindelunden mod kirken.
Fjenneslev kirke troner markant i landskabet. Kirken indefra. Bemærk de to store granitsøjler
Genforenings-egen i forgrunden blev plantet i Her set fra sydvest.
i enden af kirkeskibet under tårnene.
1920.

Administration
Ejerforhold
Oprettet
Sidste rettelse
Tilsyn og beskadigelser
Pleje, skiltning og 100 m.-zone
FREDNINGSNR.
STEDNR.

Find Fortidsmindet med GPS
Kirkeministeriet
2015
08-2015
Kulturstyrelsen
Sorø Kommune
3524-33
040104-36

GPS
Længdegrad 11.687094
UTM-system

Breddegrad 55.433858
E 670017 N 6146362

Beskrivelse
Fjenneslev Kirke i den lille landsby Kirke-Fjenneslev mellem Sorø og Ringsted er en romansk kirke med to syv meter høje tårne, som i
modsætning til den øvrige kvaderstens-opbyggede kirke er opført i teglsten. Fjenneslev Kirke indtaget en central rolle i Danmarkshistorien
eftersom den er en af den berømte Hvide-slægts kirker. Hvide-slægten var blandt Danmarks rigeste og mest indflydelsesrige og omtalte
slægter, som i 1100-tallet ejede omkring halvdelen af alle ejendomme på det vestlige Sjælland - samt ejendomme øvrige steder og i Skåne.
De store besiddelser blev erhvervet gennem slægtens nære relationer til kongemagten, og er sidenhen beskrevet i Saxo´s Danmarkskrønike.
Ærkebiskop Absalon er den mest kendte af Hvide-slægten og et kalkmaleri på kirkens triumfvæg fra 1100-tallet gengiver Absalons forældre,
Asser Rig og Inge Eriksdatter, som skænker kirken til Gud. Gamle sagn fortæller, at Inge opførte kirketårnene, da hun fødte to sønner,
mens Asser var i krig.
Fjenneslev Kirke er interessant både for et besøg af kirken, men også fordi at der ved kirken er fundet ruiner fra en gård, som formodes at
have tilhørt Asser Rig og ved kirkens våbenhus findes en meget flot runesten.
Ruinen ved mindelunden nord for kirken
Lige nord for kirken ligger "Mindelunden" hvor grundridset fra en nu jorddækket ruin er markeret i græsset. En opsat mindesten fra 1903
fortæller, at her lå Asser Rigs bolig i den tidlige middelalder og kort øst for ruinen står et egetræ plantet i 1920 til minde om om
genforeningen af Sønderjylland.
Den nu ikke længere synlige ruin blev undersøgt af Nationalmuseet i 1891 og repræsenterer kælderen fra et stenbygget hus, som formodes
at have indgået i Asser Rigs stormandsgård ved Fjenneslev. Kælderen havde en vestvendt åbning og har sikkert haft hvælvet loft.
Bygningen formodes at have været i flere etager, men hverken omfanget af bygningerne eller deres udseende kendes i detaljer.
Se også Fjenneslev Runesten.
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