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UDSTILLING OM KIRKENS HISTORIE
I ANLEDNING AF

SOGNEFESTIVAL 2016
med temaet: 

TID – PAUSE – EVIGHED

Lokalhistorisk arkiv præsenterer her en 
tidslinje i form af en billedserie, der 

viser Gauerslund kirkes ydre 
forandringer gennem 900 år.



  

Gennem denne 900 år lange periode er der tre 
afgørende faser for kirken:

• Det danske kongeriges overgang til 
kristendommen og inddeling i 8 
stifter underordnet den romersk-
katolske kirke.

• Den lutherske reformations 
indførelse i Danmark i 1536.

• Danmarks Riges Grundlov af 1849, 
der indfører religionsfrihed. 

Pavekirke

Kongekirke

  Folkekirke



  

Sådan omtrent har Gauerslund kirke set ud lige efter opførelsen i 1100-tallet.
Ca. 150 år senere udvides kirkeskibet mod vest med 9 meter og våbenhuset 

tilføjes.



  

Gauerslund kirke set fra syd fra ca. 1300. 
Kirken havde indtil 1843 et fritstående klokketårn  ca. 15 skridt  sydøst for kirken.

Det var et tårn af teglsten og ret højt. I ”Danske Atlas” fra 1769 hedder det, at det lå for 
sig selv og ”kunne ses langt ud i Søen”. 



  

Kirken set fra nord før 1843. Tilbygningen til venstre er opført som gravkapel og 
har været anvendt af justitsråd Muhle (død 1772)  og hustru, Hvilsbjerggård. De 

er genbegravet på kirkegården i 1896.



  

I 1843 blev der bygget et tårn på kirken. Det var ikke vellykket og blev erstattet 
med et nyt tårn i 1918. Tegning fra ca. 1880.



  

Kirken med det nye tårn fra 1918. Tegning fra ca. 1950

Gauerslund kirke har gennem tiden været ejet af 
kongen, af storbønder, af præster og endog af ”en 
ordinær og langt fra rig Bonde”. Ejeren disponerede 
over kirkeskatten og stod for vedligeholdelsen.
Fra 1794 og helt frem til 1964 var Gauerslund kirke ejet 
af samtlige sognemænd. 



  

Kirken i 2006 med 
det ældste inventar

Døbefont fra 
1100 tallet

Den ældste 
kirkeklokke fra 
1504
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