Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Jesper Høm fot. 1953. — Die Kirche von Südosten gesehen.
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Sognet nævnes foruden i kirkelisten (jfr. s. 1020) før
ste gang 1347.1 Sognepræsten omtales 1471 og
1514.2 – Kronen afhændede 16903 kirken til major
Frantz Hieronimus von Bühren, som 16954 videresolgte den til amts- og proviantforvalter Poul Zachariassen Grønnewald til Hesselagergård, der samtidig
erhvervede Lyne kirke. 1701 købtes kirken af lands
dommer Jens Lassen til Nørholm, Grubbesholm
m.m., og kirken fulgte herefter Grubbesholm til
1760, da godset blev udstykket.5 Jens Lassens søn,
den forgældede kaptajn Frederik Lassen, afstod 1731
tre fjerdedele af godset og kirken til kirkeinspektør
Frederik Hein til Stensgård på Fyn (sml. Ål, Ho og
Oksby), som 1732 købte den sidste fjerdedel af kap
tajnløjtnant Jacob Tommerup (jfr. kalk og disk).6 Fra

Danmarks Kirker, Ribe amt

Heins enke, Susanne Brahe (jfr. inventaristansættelse
1752), kom kirken 1760 til hendes bror, oberstløjt
nant Preben Brahe til Hvedholm.7 Efter en periode
med vekslende ejere, fra 1780 birkedommer Hans
Smidt, Frøstrupgård (jfr. hans og hustruens initialer
på tårnet), blev kirken på auktion 1797 solgt til sog
nets beboere ved Adam Henrik Christensen og
Christen Sørensen.5 Den overgik til selveje 1932.8 –
Sognet har siden 1500’rne været hovedsogn til Lyne
(Ringkøbing amt).9
Ved synet 166210 – efter svenskekrigene – mangle
de kalk og disk.
Sagn. En kæmpe, som stod ved Lyne kirke, kaste
de en sten efter kirken. Stenen landede ved præste
gården, hvor den blev indsat i et dige.11
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Fig. 2. Grundplan 1:300. Målt
af Søren Gottfred Petersen
1977 og tegnet af MN 1986.
— Grundriss 1:300.

Kirken ligger omtrent midt i sognet, i den syd
vestlige udkant af landsbyen. Der er ingen be
byggelse syd for kirken; adgangen til kirkegår
den og kirken sker alene fra nord.
Kirkegården hegnes af markstensdiger, be
vokset med vedbend og bregner. Indvendig
langs syddiget er en høj bøgehæk, langs vestdi
get gror elm og i nord og øst tillige ahorn og
ask. Hovedindgangen i norddiget er en køreport
(fig. 7) med jerngitre, ophængt mellem to kraf
tige, hvidtede piller med aftrappet, svejfet py
ramidespir. Pillerne, der begge hælder stærkt
mod øst, er sandsynligvis muret o. 1792,12 da
kirkegården manglede sin port. Stetter og †port
var øde efter svenskekrigene 1662.10 År 1700 lå
porten på jorden af mangel på hængsler; 1713
var port og stetter af træ. En østre †kirkerist
manglede 1700, mens den nordre var mangel
fuld.12
Et ligkapel med materialrum og toiletter er
1972 indrettet i en hvidtet, teglhængt bygning

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Målt 1819, omtegnet
1857. — Katasterkarte 1:10000. Vermessen 1819, umge
zeichnet 1857.

(arkitekt Ole Bak) i en lille bevoksning uden
for kirkegårdsdiget, vest for porten. – Et †skole
hus på kirkens »fortov«, nord for kirkegården
(jfr. matrikelkortet 1819, fig. 3), nævnes første
gang 1809 og blev vedligeholdt for kirkens
midler.13
Kirkegården henlå indtil 1870’erne som et
græsgroet område, hvis afgrøde blev lejet ud.
Fra 1844 blev høet overladt til degnen, mod at
denne påtog sig klokkeringningen. Tidligere
havde sognefolkene selv ringet og selv gravet
deres grave.13 1864 var kirkegården »helt over
groet med græs, uden blomster, træer og gan
ge«. En regulering af gravene, en såkaldt »pla
nering«, påbegyndtes sidst i 1870’erne, og 1882
plantedes træer. 1891 fjernede man grønsværen
omkring kirken og lagde en stenbro. 1923
fandt synet, at kirkegården trængte til hegn
mod blæsten.8

BYGNING
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil
der i senmiddelalderen er føjet et tårn i vest. Et
våbenhus ved skibets nordside har 1851 afløst
ét af bindingsværk fra 1696 og dette igen et
ældre.
Materialer og teknik. Kor og skib er opført af
veltildannede granitkvadre over en sokkel med
skråkant (højde og fremspring kun ca. 4 cm).
Kvaderstensmurværket er bedst bevaret i nord
og betydeligt omsat i øst og syd, således er der
f.eks. ingen spor af en mulig syddør. Murene
består af elleve lige og gennemløbende skifter
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med nøje forbandt mellem kor og skib. De
største formater er på vanlig vis anvendt nederst; i korets sydside samt i et parti af skibets
nordmur (jfr. fig. 6) er de nederste skifter op
delt i »halve skifter«. Murene er indvendig af rå
kampesten, som ligeledes er anvendt i de tre
gavltrekanter, der alle er bevaret. I skibets ve
stre gavlspids, der står synlig i tårnets mellemstokværk, er 185714 brudt en dør til skibets
loftsrum og herfra en adgang til korets loft.
Proportioner. Ved afsætningen af kirkens
grundplan har man formodentlig anvendt en
måleenhed på ca. 28 cm. Målt med denne en
hed, en jysk fod, er murtykkelsen 4 fod, koret
er udvendig 24 fod langt og 26 fod bredt og
indvendig 20×18 fod, mens skibet er 64 fod
langt.15
Døre og vinduer. Der er som nævnt ingen spor
af syddøren, hvis åbning må være helt forsvun
det i forbindelse med murens reparation.16 Ski
bets norddør, der stadig er i brug, sidder for
holdsvis langt mod øst. Den retkantede åbning
(2,1 m høj) er udvidet ved borthugningen af
døranslaget. Bygningssoklen har antagelig
tjent som tærskelsten.
Der er bevaret i alt seks romanske vinduer;
to østligst i skibets nordmur er genåbnet 1953
og udsmykket med glasmalerier; et tredie vin
due, vestligt i nordmuren, står blot som en ind
vendig blænding. De to vinduer i korets østog nordmur er 130 cm høje og har sålen 220 cm
over soklen. Vinduerne har monolite overlig
gere med tagformet overside; også sålbænkene
er udført i én kvader, mens karmene er sat af to
kvaderskifter. Skibets vinduer sidder et skifte
(40 cm) højere end korets, men er mindre end
disse. Kun det nordøstre har tagformet overlig
ger, de to øvrige er vandret afsluttet.
Indre. Den runde, kvadersatte triumfbue, der
udgør en trediedel af skibets udvendige bredde,
har skråkantsokkel og kragbånd med affasede
hjørner og underside. Skibets gulv har et bety
deligt fald østover. Rummene har bevaret deres
flade lofter. I koret er brædderne påsømmet
bjælkernes underside.
Tilføjelser og ændringer. Kirken, der ligesom
annekskirken i Lyne aldrig fik indbygget
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Fig. 4. Snit gennem tårn 1:150, set mod nord. Målt
af Aage Bugge 1927. Tegnet af MN 1986. — Quer
schnitt durch Turm, 1:150, gegen Norden gesehen.

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst.
Målt af Søren Gottfred Petersen 1977 og tegnet af
MN 1986. — Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen
Osten gesehen.
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst 1909. M. Mackeprang fot. — Die Kirche von Nordosten gesehen, 1909.

hvælv, blev o. 1500 udvidet med et tårn i vest.
Et †våbenhus af bindingsværk, uden for skibets
norddør nævnes tidligst 1662, da det var forfal
dent. Formodentlig i senmiddelalderen har
man lukket de små romanske vinduer i nord og
udvidet åbningerne i syd.
Tårnet (fig. 4) er rejst af munkesten over den
udflyttede skråkantsokkel fra skibets vestgavl.
De søndre og vestre murflader er skalmuret
med små sten, sidst ved restaureringen 1927.
Bedst bevaret er murværket i øst, der hviler på
skibets gavl. Tårnets østre gavlspids er i det
store hele intakt, mens vestre gavlspids er for
nyet. Det høje, snævre tårnrum har velmurede,
slanke og spidse spareblændinger til de tre sider
og mod øst en spids skjoldbue, muret i ét med
den ligeledes spidse arkade til skibet. Den nor
dre blænding begynder af hensyn til trappen i
større højde, så der nedenunder er levnet plads
til to lave, fladbuede blændinger. I vest er et
fladbuet vindue og i syd en nyere dør. Rummet

dækkes af et krydshvælv med kvartstensribber
og lette helstensoverribber med trinkamme. I
østkappens nordre svikkel er et hul til klokkerebet. — Tårnrummet har siden o. 1840 været
afskildret fra kirken og anvendt som »materialkammer«; selve tårnbuen er nu lukket af som
fyrrum. Før 1840 lukkedes buen af et »gitter
værk«.14
Der er adgang til de øvre stokværk ad en
spindeltrappe, som delvis ligger i nordmurens
liv. Det fremspringende trappehus dækkes af
skibets forlængede tag. Den nedre, fladbuede
dør er nyere og anbragt i en høj blænding med
tvedelt rundbue (sml. blændingen i Billum kir
kes sakristi, s. 1078). Trappen, der har rund
spindel og loft af fladbuede binderstik, udmun
der i mellemstokværkets nordøstre hvælvlom
me, hvor åbningen senere er ført højere op.
Stokværket har gulv lige over hvælvingen og
en spidsbuet spareblænding i nord med et nu
tilmuret, fladbuet vindue. Et nyere vindue er
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Varde, som lod opsætte murankre og årstallet
anbragt over blændingen. Den søndre og ve
»1927« på tårnets nordside. Her sidder tillige
stre mur synes fuldstændig fornyet, i syd med
jernankre
med initialerne
et retkantet, i vest med et fladbuet vindue. – Tårnets øverste
halvanden
meter udgør»HS«
sam og »KST« og
året »1797«, refererende til kirkeejeren, birke
men med tagrummet det egentlige klokkestokdommer Hans Smith, Frøstrupgård, og dennes
værk. Klokkestolen er opstillet på to bjælker.
hustru Karen Sophie Fogh (jfr. den historiske
Østgavlen krones udvendig af en korsblænding
indledning). Bogstaverne er formodentlig op
og har to små fladbuede lydhuller mellem re
sat af fru Karen som et minde over manden,
ster af en savskifte-udsmykning. I gavlens
der døde det foregående år, 1796.
bund ses seks åbne bomhuller. Den fornyede,
Våbenhuset ved skibets nordside er opført
glatte vestgavl har to glamhuller, svarende til
185114 af røde teglsten i krydsskifte med hvidtet
de østre. Tagværkets nord-sydgående bjælker
falsgesims og udkraget gavlkam. Husets eneste
er gennemstukne og synlige i facaden. Det let
åbning er en retkantet dør i nord. Taget er tæk
opskalkede tag er tækket med tegl.
ket med tegl. I det indre står loftet med gråmaTårnets sydvestre hjørne med tilstødende
lede bjælker.
murflader er repareret og skalmuret i flere om
†Våbenhuse af bindingsværk. 1) En »skrøvs«,
gange. 166210 fandt synsmændene, at sydsiden
omtalt 166210 og 1668,17 var nedfaldet og borte
var brøstfældig fra øverst til nederst. Hjørnerne
1696. 2) Et nyt våbenhus sattes 169612 af »tøm
burde nedtages og muren forstærkes med jern
mer og små mursten« og med tag af tegl.18 Det
ankre. Klokkeværket og tårnets øvrige træ
var 170012 uden loft og tømmeret 173119 så råd
værk var råddent og skulle fornyes. Ved et for
17
dent, at det meste burde udskiftes. Døren
nyet syn 1668 var tårnet nærmest en ruin. Det
manglede. Kampestensgulvet blev 184214 ud
havde hverken bly eller tømmer, og klokken
skiftet med et gulv af mursten.
stod nede på hvælvingen. Af synet for året
12
Vedligeholdelse
og
istandsættelser.
Ifølge V.
1700 fremgår, at det brøstfældige tårn de fore
Horne herreds tingbog arbejdede Mads mur
gående 20 år havde haft †bræddetag. 171312 var
mester i »Seding« (Sædding) 162120 på kirken.
muren stadig revnet. En omfattende skalmu
Et syn, indført i tingbogen 12. april 1662,10 gi
ring blev foretaget 176812 og igen 1927, sidste
ver et indtryk af kirkens tilstand efter svenske
gang under ledelse af arkitekt Aage Bugge,
krigene. Foruden de allerede nævnte mangler

Fig. 7. Kirkegårdsport
(s. 1162). NE fot. 1980.

— Friedhofstor.
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Fig. 8. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1980. — Die Kirche von Nordosten gesehen.

på tårnet var skibets søndre side brøstfældig i
hele sin længde »fra tårnet og til den østre en
de«; tre steder var muren nedsunken og måtte
nedtages og opmures. Skrøvsen (våbenhuset)
manglede 150 tagsten og 200 mursten, og inde i
kirken fattedes loftet fem tylter (60) fjæl. År
170012 var skibets loft igen i dårlig stand, og der
manglede fire fag brædder. Kirkens ejer, kan
celliråd Christian Lassen, Grubbesholm, fik
11. juli 171921 dilation (henstand) for at kunne
foretage en større reparation af kirkerne i
Kvong og Lyne, der i mange år havde været
noget brøstfældige og den forgangne vinter
havde taget »mærkelig skade af storm«. Den
kongelige bevilling blev forlænget til det føl
gende år, 1720, da det trods stor flid ikke havde
været muligt at afslutte arbejdet på kirkerne.21
1731 hang skibets sydmur ud, og 50 »hugne

sten«, det vil sige kvadre, måtte sættes om.19
Efter en ny istandsættelse 175222 ved etatsrådinde Hein (jfr. inventaristandsættelse) be
tegnedes kirken som »en god bygning, af kam
pesten, tækket med bly«. En hovedreparation i
sommeren 176812 omfattede først og fremmest
murværket: Tårnets søndre og vestre side blev
skalmuret, og kvadrene i kirkens »østre ende«
(korgavlen) blev omsat. 177512 fandt synet kir
ken i god stand, dog var blyet på skibets sydsi
de utæt. 1791, to år efter endnu en istandsættel
se, noterede synet, at korloftet var brøstfældigt, og gulvet, der under stolene til dels var af
kampesten (piksten), trængte til at blive lagt
om. Vinduerne var gamle med »forbrændt
glas« og dørene brøstfældige.12
Jacob Helms fandt ved sit besøg 1874 kva
derstensmurværket temmelig uregelmæssigt.
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Fig. 9. Indre set mod øst. NE fot. 1980. — Interieur gegen Osten gesehen.

Korbuen var stærkt overkalket (en afrensning
blev foretaget 18838), og træloftet, der 18648
stod med »råt tilhugne bjælker«, havde siden
fået påsømmet bræddebeklædning, som Helms
fandt lidet smuk. Efter en fornyelse af bjælker
ne 18958 ligger brædderne nu på loftets oversi
de. I sydsidens vinduer indsattes 18738 fire rund
buede støbejernsrammer, kantet med granit.
Jernvinduerne, der formodentlig har afløst retkantede rammer af træ, var ifølge J. Helms »af
den model, som provsten allevegne søger at
skaffe indgang«. Et murstensgulv under stole
staderne erstattedes 190023 af bræddegulv på ce
mentunderlag.
I forbindelse med tårnets reparation 1927
blev også skibets sydside samt korets østgavl
sat i stand (arkitekt Aage Bugge, Varde). En
indvendig restaurering blev foretaget 1952 ved

arkitekterne Richard Aas og Rolf Graae forud
for Paul Høms udsmykningsarbejder (se ndf.).
Gammel puds blev banket af væggene og ny,
glat puds påført efter en forudgående asfaltering. De to romanske vinduer i skibets nordsi
de blev genåbnet og sydsidens støbejernsram
mer afløst af nye, mindre jernvinduer med
vandrette sprosser og blyindfattet glas. De granitindfattede åbninger formindskedes ved indmuring af en dobbeltfals i tegl.
Tagværkerne, af solidt egetømmer, men med
mange bomkanter, er – bortset fra bjælkerne – formodentlig
har ét lag hanebånd og korte spærstivere. Sam
lingerne er tappet og fornaglet og murremmen
har fals for sugfjæl. Nummereringen er foreta
get fra vest mod øst, med øksehug i syd og
firkanststik i nord. Skibets sytten fag har to lag
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Fig. 10-11. 10. Fresko på skibets nordvæg, udført af Paul Høm 1952-53 (s. 1168 f.). 11. Udsnit af fresko, Maria
med barnet. Jesper Høm fot. 1953. — 10. Fresco an der Nordwand des Schiffs, ausgeführt von Paul Høm 1952-53.
11. Ausschnitt, Maria mit dem Kinde.

hanebånd, begge med bladede samlinger. De
otte østlige fag er samlet på vestsiden og num
mereret fra vest mod øst med øksehugne ro
mertal i syd og firkantstik i nord. De ni vestre
fag er samlet på østsiden og nummereret på
samme måde fra vest mod øst.
Kirkens †brandredskaber, stiger og brandhage,
hang indtil 19238 på skibets nordmur.
Varme. En kakkelovn opsattes i slutningen af
1800’rne i skibets vestende med skorsten op
gennem tårnet. En mere end 25 år gammel
kakkelovn ansås 1956 for at være udbrændt.8
1978 installeredes et luftvarmeanlæg.
Kirken står i dag præget af istandsættelserne
1927 og 1952. Kor og skib, der indvendig er
hvidtet, står udvendig med afrensede kvaderstensfacader, idet dog korets gavltrekant samt
et bånd øverst i murene er hvidkalket. Tårnet
er hvidtet, mens våbenhuset stadig står i blank
teglstensmur. Kor og skib er fremdeles tækket
med bly, der også dækker det udvendige af ski

bets østgavl. Der er tegltag over tårn og våben
hus. – Cementgulvet i våbenhus, i skibets
midtgang samt i korets vestre halvdel dækkes
af tæpper. I korets østre halvdel samt under
stolene er der bræddegulv.

GLASMALERIER OG KALKMALERIER
1952-53, to år efter at Jens Urup Jensen havde
afsluttet sit monumentalmaleri i Lydum kirke
(sml. s. 1222), blev Kvong kirke ved en gave
fra et medlem af menigheden24 smykket med
fresker og glasmalerier af Paul Høm, Gud
hjem, der samtidig malede nye alterbilleder og
leverede udkastet til et vævet billedtæppe (se
inventar).25
Glasmalerierne, der er indsat i to små genåbnede, romanske vinduer, østligst i skibets
nordmur, viser Besøgeisen. I det østre vindue
ses Maria og i det vestre ærkeenglen Gabriel
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(sml. kunstnerens glasmalerier i Ribe domkir
ke, 1974, s. 379).
Freskerne er udført som et kontrastfyldt, tæppeagtigt mønster på skibets nordvæg, over og
omkring indgangsdøren (fig. 10). I en spids
oval mandorla, holdt af seks svævende engle,
er på guldgrund malet Faderen og Sønnen. Her
under ses i vest Fødslen i Betlehem (fig. 11) og i
øst Kvinderne ved graven. Kunstnerens plan
om også at udsmykke skibets vestvæg med fre
sko-billeder, Dåben (Johannes Døberen) og
Nadveren (apostlen Johannes) blev ikke gen
nemført.26

INVENTAR
Oversigt. Fra middelalderen stammer det romanske
alterbord, døbefonten, der knytter sig til en nord
vestjysk gruppe (Tybotypen), og klokken fra 1503.
Renæssancetiden er repræsenteret ved dåbsfadet, al
terstagerne og det vigtigste træinventar. Stolestader
ne, der bærer årstallet 1576 og tilhører egnens almin
delige ungrenæssancetype, udmærker sig ved de be
varede oprindelige fodremme. Prædikestolen er fra
1587 med himmel fra 1591, og den beslægtede alter
tavle må være nogenlunde samtidig, men den er si
den flere gange ændret. Fra barokken stammer alter
sølvet, et altersæt fra 1731 og et sygesæt udført 1733
af Jens Terckelsen Ørrenstrup i Varde, og 1700’rne
sætter endvidere præg på kirkerummet ved træin
ventarets rokokostaffering. Den er udført 1752 af
maleren Julius Koch (signatur på altertavlen) i for
bindelse med en almindelig inventaristandsættelse,
foretaget på foranledning af kirkeejeren Susanne
Brahe, etatsråd Heins enke. Rokokobemalingen er
fremdraget og suppleret 1913-15 ved en omfattende
inventaristandsættelse af Ole Søndergaard. En min
dre farveafstemning er sket 1952-53 i forbindelse
med nyudsmykninger af maleren Paul Høm, der
foruden kalkmalerier har udført en gobelin og nye
malerier på altertavlen. 1964 opsattes et kors af sam
me kunstner på kirkens sydvæg.

romansk, af granitkvadre i to skifter,
141×84 cm, 102 cm højt. Alterbordspladen,
150×82 cm, er ret uregelmæssigt tilhugget og
nu knækket. Midt i pladen, 26 cm fra forkan
ten, en helgengrav (fig. 14) i to afsæt med glats
leben dæksten (tabula) i en rødgrå stenart,
16×10 cm, over resterne af en relikviekapsel i
Alterbord,

Fig. 12. Indre set mod vest. NE fot. 1980. — Inte
rieur gegen Westen gesehen.

bly (5×3 cm). Allerede 1864 omtales den lille
»relikvieæske« som tom.8 Kvadrene blev renset
1900.23
†Alterbordsforsider. 1) Kasseret 1900, 1897
omtalt som en simpel træbeklædning. 2) 1901, i
renæssancestil, fire fag, med arkadefyldinger
under lave frisefyldinger (jfr. fig. 26), tegnet og
malet af maler Mecklenborg i Varde.8 Kasseret
ved alterbordets frilægning 1953.
Altertavle (fig. 13), o. 1600, med tilføjelser og
staffering af maleren Julius Koch fra 1752. Sin
nuværende fremtræden har tavlen fået ved en
istandsættelse foretaget af Ole Søndergaard
1913 og 1952-53, da der i storfelterne indsattes
malerier af Paul Høm (jfr. glasmalerier og
kalkmalerier).
Kernen i opbygningen er en landlig renæs
sancetavle med tredelt storstykke og enkelt
topstykke på postament med fyldingsfremspring. Storfelterne – det midterste næsten kva
dratisk, sidefelterne smallere – flankeres af kan
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Fig. 13. Altertavle o. 1600 (s. 1169) med malerier af
Paul Høm 1952-53. NE fot. 1980. — Altarbild um
1600, mit Gemälden von Paul Høm 1952-53.

Fig. 14. Romansk alterbord, helgengrav (s. 1169).
NE fot. 1980. — Romanischer Altartisch, Heiligengrab.

nelerede joniske halvsøjler med attiske baser.
Under de to yderste en 1913 fornyet hængekugle. Storstykket savner postament, og fri
sen, med profileret, fremspringende arkitrav
og kronliste ledsaget af tand- og neglesnit,
fremtræder nærmest som et meget bredt posta
ment for topstykket, idet dets glatte frem
spring ikke sidder lige over storsøjlerne, men
forskudt ud fra tavlens midtakse. Topstykket,
der mangler frise, har æggestavsindrammet
felt, flankeret af glatte korintiske søjler med beslagværk-prydbælte. Yderst på stor- og topge
simsen står henholdsvis vasespir og halvmåne
spir, der er genopsat 1913.
Renæssancetavlen, der i sine afvigelser fra en
almindelig arkitektonisk opbygning har lighe
der med Ovtrup kirkes (s. 1145 med fig. 13),
har 1752 fået vinger og topgavl fornyet i fyrre
træ. Tilsætningerne er enkelt udsavede i rocailleformer og løber ud i små volutter, der bærer
drejede småspir (storvingernes fornyet 1913).
Storfelternes malerier forestillende Nadveren
er udført 1952-53 af Paul Høm på indsatte kob
berplader, mens han i postamentfeitet har ma
let det tilhørende slagtede påskelam.23 Tavlens
øvrige bemaling er Julius Kochs fra 1752, frem
draget og noget opfrisket 1913. Topmaleriet vi
ser i en rocailleindramning Opstandelsen. Over
den åbne grav med de henkastede ligklæder sti
ger Jesus i et forklaret skær op mod solen. Bag
grunden er et bakket landskab, hvor der til
venstre ses en ruin. Træværkets grundfarve er
en lys blå, mens rammeværk og søjleskafter har
marmorering i lyse blå, røde og grå farver på
hvid bund. Storvingerne har store brune ørne i
profil, topvingerne rocailler og topgavlen i
stråleglans og skyindramning ordet »Jahve«
skrevet på hebraisk. Lidt klar rød farve og for
gyldning er anvendt på kapitæler og spir, og i
postamentvingerne læses årstallet 1752 med
forgyldte tal. Til istandsættelsen dette år henvi
ser også en indskrift (pyntelig skriveskrift) med
malerens signatur på tavlens bagside: »Anno
1752 er denne / Taule Renoveret sam(m)e / tid
var Hr. Jens Bay saagne / præst til denne og
Lyne menigheder / Julius Koch / pinxit (male
de)«. Andre indskrifter samme sted minder om
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senere istandsættelser og opmalinger 1881,
1913, 1915, 1939 og 1952-53.27
Om
renæssancetavlens
oprindelige
malede
fremtræden oplyser enkelte spor, iagttaget un
der istandsættelsen 1913. I midtfeltet antydede
brune og sorte farver på kridtgrund et maleri,
mens lidt guld på sort bund i sidefelterne lod
formode, at de fra første færd havde rummet
indskrifter. Træværket i øvrigt viste spredte re
ster af guld, sølv og farver. Synet 1700 kalder
altertavlen »brækkelig« og malingen »forfal
met«,12 og de gamle farver synes at være afskrebet 1752.
Istandsættelsen dette år skal være sket på for
anstaltning af kirkens ejerinde, etatsråd Heins
enke, Susanne Brahe, ifølge bestemmelse i etatsrådindens testamente.8 Til Julius Kochs ny
maling 1752 hørte foruden den bevarede staffe
ring og topmaleri (†)malerier i storfelterne,
hvoraf sidefelternes nu er overmalede, mens
hovedfeltets er bevaret bag malerierne fra 195253. Storfeltets maleri (fig. 15) forestiller Maria
Magdalena, der i dunkelt natmørke knæler dra
matisk foran den korsfæstede. Hun bærer en
violet kappe, der ligesom Kristi lændeklæde
bølger i viltre folder. Sidefelternes malerier (jfr.
fig. 26) viste den gamle og den ny pagt, repræ
senteret ved Moses (i nord), stående med Lo
vens Tavler, og Kristus velsignende med korsæble og anker ved fødderne. Under dem læstes
henholdsvis »Loven« og »Evangelium«, og de
havde en enkel fladbuet indramning svarende
til midtfeltets. Til dette knyttede sig en ind
skrift i postamentfeitet: »See det Guds Lam ...«
(Joh. 1,29) (versaler), mens frisen havde citat
fra Joh. 11,25 (skriveskrift).
Ved istandsættelsen 1846 indsattes i storfeltet
lodrette rammestykker med hjertebort, og tav
len blev opmalet under bibeholdelse af male
rierne og de fleste indskrifter. Billederne af
Moses og Kristus fik en malet portalindram
ning og nye underskrifter »Frygt Gud« og »Tro
og Håb«, og årstallet 1752 afløstes af 1846 på
topstykkets søjler (se fig. 26).28 1881 blev far
verne på ny opfrisket af C. F. Wind.27
Efter overvejelser om en udskiftning af tav
len fik den i stedet 1913 en omhyggelig istand-
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Fig. 15. Altertavlemaleri 1752 (s. 1171), Maria Mag
dalena knælende foran den korsfæstede, udført af Ju
lius Koch. Fot. i NM2. — Altargemälde 1752, Maria

Magdalena vor dem Gekreuzigten kniend, von Julius
Koch.

sættelse ved Ole Søndergaard. Han genskabte i
det store hele tavlens udseende fra 1752, idet
dog sidefelternes malerier dækkedes af skrift
steder (skriveskrift) fra Joh. 3,16 og 1 Tim.
1,15. Nye opfriskninger er sket 1939 og 195253 i forbindelse med indsættelsen af Paul Høms
malerier. Efter sodskade er 1978 foretaget en
snedkermæssig istandsættelse og rensning.
Altersæt, 1731, udført af Ringkøbing-sølvsmedenjens Marcussen Listo, en gave fra kap
tajnløjtnant Jacob Tommerup (parthaver i kir
ken, se indl.). Kalken (fig. 16), 20 cm høj, har
sekssidet profileret fod med bred standplade,
sekssidet skaft og oval knop med godronnering
og let svejet bæger. På standpladens overside to
ens cirkulære stempler med bogstaverne »IL«
(for Jens Listo).29 Den sammenhørende disk,
tvm. 15 cm, har cirkelkors på fanen og på un
dersiden samme gentagne stempel som kalken,
†Altersæt. Efter svenskekrigene var kalk og disk
borttagne;10 166817 og endnu 1731 nævnes kalk
og disk af tin.19
Oblatæske og alterkande er i sort porcelæn
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Fig. 16-17. 16. Alterkalk 1731 (s. 1171), udført af Jens Marcussen Listo, Ringkøbing. 17. Alterstage, o. 1600
(s. 1172). NE fot. 1980. — 16. Abendmahlskelch 1731, von Jens Marcussen Listo, Ringkøbing. 17. Altarleuchter, um
1600.

med guldkors, anskaffet henholdsvis o. 1863
og o. 1855. En †vinkande var anskaffet 1845.14
*Sygesæt (fig. 18), 1733, udført af Jens Terckelsen Ørrenstrup, Varde.30 Kalken er 7,5 cm
høj, med lav sekssidet fod, spinkelt profileret
skaft og konisk sekssidet bæger, støttet af tre
små stiliserede drager, der udgår fra skaftet.
Bægeret har profileret rand og på siden indgra
veret en pelikan (Kristus), der hakker sig selv i
brystet for med sit blod at nære sine unger.
Motivet indrammes af akantusløv, årstallet
»1733« og forbogstaverne »JK« for Jens Danielsen Kellinghausen, præst 1725-38. På foden
Jens Ørrenstrups stempel (Bøje 1982 nr. 6865).
Den sammenhørende oblatæske er cylindrisk
med profileret, let hvælvet låg, hvorpå er gra
veret en cirkelomskrevet blomst. Til sættet hø
rer en vinflaske fra 1800’rne, af glas med skrue
låg, 7,5 cm høj. Sygesættet er 1983 deponeret i
Varde Museum (inv.nr. V 12688-9a).

Alterstager (fig. 17), o. 1600, 29 cm høje, med
profileret fod- og lyseskål, cylinderskaft med
to skaftringe. Lysetorn fornyet i jern. Syvstage,
1926, ifølge indskrift: »Skænket til Kvonge
Kirke 1/4 1926 P. Toftgaard Jensen og Hustru
Nielsine Hjørngaard Kvong«.
†Messehagler. 1668 nævner synet en gammel
ubrugelig messehagel og en forslidt messe
særk.17 1699, ved nytår, fik kirken ny hagel,12
vel den, der 1731 omtales som gammel, grøn,
uden snore eller kors på ryggen eller anden
prydelse.19 1841 anskaffedes en messehagel,
prydet med 10 alen guldgaloner,19 der bestiltes i
Hamborg.14 Måske er det den samme hagel,
der 1862 var »af rødt figureret Fløjl med Guld
galoner og et Kors paa Ryggen«.8
Alterskranke, 1872, halvcirkulær med støbejernsbalustre svarende til S. Katrine kirke i Ribe
(s. 746).14 †Alterskranke. 1792 omtales knæfald
og skranke som brøstfældige.12
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Døbefont (fig. 20), romansk af rødlig granit,
højde 88 cm, kummens tvm. 73 cm. Fonten er
af vestjysk type, tilhørende den i Nordvestjyl
land almindelige Tybotype med bægerbladsudsmykning af kummen (Mackeprang: Døbe
fonte s. 159, 407. DK. Tisted s. 1073f.). En sø
sterfont findes i annekskirken i Lyne (Ringkø
bing amt). Mellem søjlebasefodens hjørne
knopper er indhugget et fladovalt felt. Bægerbladsudsmykningen af kummens underside be
står af en krans af reliefhugne blade, hvorimel
lem spidserne af en række fordybede blade stik
ker frem. Mundingsprofilen er attisk, idet den
øvre rundstav dog er erstattet af platte, den
nedre er tovsnoet. I kummens åbning en låg
fals, i dens bund en cirkulær fordybning, men
intet afløbshul. Efter at fonten 1882 blev renset
for maling og kalk,14 ses nu kun enkelte sorte
farvespor og kalkrester fortrinsvis på kummens
underside. 1700 oplystes at fonten manglede
låg.12 Den står nu i skibets nordøsthjørne. 1861
var dens plads i koret, hvorfra den samme år
flyttedes frem i korbuen foran fruentimmerstolene.14
Dåbsfad (fig. 19), o. 1550, sydtysk, i drevet
messing, tvm. 53 cm. I bunden cirkelmedaljon
med relief af Bebudelsen. Herom næsten ud
pudset minuskelbånd, der 1897 læstes som
»mivcave« flere gange gentaget. På fanen frise
med hjort og hund. I bunden en reparation. Da
fonten 1731 siges at mangle bækken, kan fadet
først være anskaffet efter dette år.19
Dåbskande, o. 1850, af tin, 31 cm høj, i ud
formning nogenlunde som en kande i Kirke
Eskilstrup (DK. Holbæk s. 315 med fig. 12).
Den er først i nyere tid kommet til kirken, idet
synene 1893 og 1912 påbyder anskaffelse af en
dåbskande.8
Prædikestol (fig. 22), 1587, med himmel fra
1591, i skæringerne beslægtet med altertavlen
og med en nær parallel i Tjæreborg kirkes præ
dikestol (Skast hrd.). Opgangspanelet er fra
midten af 1700’rne (1752?) ligesom rokokostaf
feringen, der er fremdraget og opfrisket 1915 i
forbindelse med en gennemgribende istandsæt
telse ved Ole Søndergaard.
Prædikestolen har fem fag – de yderste lidt

1173

Fig. 18. Sygesæt 1733 (s. 1172), udført af Jens Terckelsen Ørrenstrup, Varde. Niels Nørgaard fot.
1983. — Krankenbesuchsgeräte 1733, von Jens Terckel
sen Ørrenstrup, Varde.

smallere end de øvrige – med slanke arkader i
felterne. Bueslagene, der er svagt hesteskofor
mede og ledsages af karvskåren ornamentik
(små cirkler og neglesnit), bæres af kannelerede
pilastre med profilbase og bladkapitæl, og ar
kaderne rummer stængler med akantusløv og
blomster, der i midtfaget vokser ud af en vase.
Felterne flankeres på hjørnerne af kannelerede
joniske halvsøjler, der forneden prydes af akantusblade. Postamentet, som har stærkt profile
ret fod- og kronliste, har under halvsøjlerne

Fig. 19. Dåbsfad, o. 1550 (s. 1173). NE fot. 1980. —
Taufschüssel um 1550.
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Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 1173). NE
fot. 1980. — Romanische Granittaufe.

Fig. 21. Prædikestol 1587, detalje. Løvehoved fra
underbaldakinen (s. 1174). NE fot. 1980. — Kanzel
1587, Detail. Löwenkopf vom unteren Baldachin.

kantede fremspring, de to midterste med det
indskårne årstal »1587«. I postamentfelterne
indskrift med reliefversaler: »Salig / ere de /
som hør / Guds Ord / Lucæ XI (,28)«, i frisen,
der i opbygning svarer til postamentet, tilsva
rende: »Guds / Ord / bli/fver / evind/elig« (1.
Pet. 1,25). Under postamentfremspringene
englehoveder, hvis vinger er fornyede (eller
nytilsatte?) 1915.31 Den svejede underbaldakin
har i stødene profillister, der forneden ender i et
løvehoved (fig. 21).
Den sammenhørende kun lidt yngre himmel
udgår fra sydmuren som en syvsidet baldakin
over stolen. Frisen, der er udformet som kur
vens, rummer indskriften: »Himmel / oc lord /
Skulle / forgaa / mine Ord / icke: Lv. 21 (,33) /
Anno 1591«. Over og under frisefremspringe
ne drejer kuglespir og hængekugler (delvis for
nyede), spirene flankerende trekantgavle med
bladpalmet (én fornyet 1915). Himlens overbaldakin svarer til kurvens underbaldakin og
ender foroven i et kraftigt profilled. De udsave
de hængestykker stammer formentlig fra mid
ten af 1700’rne ligesom opgangspanelet, der
har enkelt udsavede balustre.
Fra 1700’rnes istandsættelse stammer også
stafferingen, der svarer til altertavlens og for
mentlig er udført samtidig (1752) af den maler
Julius Koch, der har anført sit navn bag på tav
len (jfr. ovf.). Felternes løvværk står gråt på
sortgrå bund, grundfarven i øvrigt er en lysblå,
der suppleres af marmorering på lister og søjle
skafter. Bogstaver og sirater er fremhævet med
forgyldning. På kurvens inderside læses: »Aar
1915 er Prædikestolen istandsat under Natio
nalmuseet«.
Prædikestolens plads i skibets sydøsthjørne
er sandsynligvis den gamle. 1915 konstateredes
som det inderste farvelag direkte på træet spor
af en kraftig rød, der må opfattes som en fore
løbig snedkerstaffering. Herover fandtes rester
af en ganske rig renæssancestaffering på tyk
kridtgrund. En blå farve har dannet grundtone
for en udstrakt anvendelse af forgyldning på
felternes akantusløv og på siraterne. Halvsøj
lerne har stået med forgyldning, lidt sølv og en
cinnoberrød, der bl.a. var lagt i kannelurerne.
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.1713 omtales prædikestolen som »vel ved
Magt«;12 1731 derimod som slet og uanselig og
behøvende reparation, så præsten kunne benyt
te den uden fare.19 Moderniseringen og nyma
lingen midt i århundredet fulgtes af opmalinger
1819 og igen 1846, efter at man 1831 havde
måttet fastgøre nogle løse stykker på himlen.32
1846-opmalingen ,28 der svarede til den samti
dige på altertavlen og bl.a. omfattede grove,
skabelonmalede ornamenter på underbaldaki
nen, blev opfrisket 1881, samtidig med at trap
pen fornyedes. Med istandsættelsen 1915 fjer
nedes en mægler fra 1881, der blev foretaget en
del fornyelser, og prædikestolen fik stort set sin
nuværende fremtræden. En snedkermæssig
istandsættelse og udbedringer af farverne er fo
retaget i 1974.
Stolestaderne (fig. 23-24), der formentlig date
res af det skårne årstal 1576, tilhører egnens
karakteristiske ungrenæssancetype. Som van
ligt er selve bænkene nyere (o. 1900?) og kun
gavle og paneler de gamle. Der er nu 12 gavle i
nord, 14 i syd, 100 cm høje med to fyldinger i
et rammeværk, hvis sidestykker fortsætter som
profilerede småspir. De nedre fyldinger er glat
te, de øvre rummer i hovedsagen foldeværk
med hjerteformede gennembrydninger; en
enkelt har skælagtigt akantusløv. På den nederste gavl i nord er skåret årstallet »1576« i for
sænket relief (fig. 24). Stoleværket udmærker
sig ved at have bevaret gavlenes gennemløben
de fodremme, der ender i volutter (jfr. fig. 23).
Ved indgangspartiet ses også bibeholdt det
gamle træk, at hjørnespirene i stoleværkets
enkelte sektioner er lidt højere end de øvrige.
Indgangspanelerne og to tidligere forpaneler
opsat langs væggene i skibets vest- og østende
har dels smalle højfyldinger, dels mærkeligt uregelmæssige fyldinger i to rækker under en
karvskåret buefrise med neglesnit (fig. 23). Sta
derne – eller nogle af dem – må tidligere have
haft låger, eftersom en låge af fyrretræ med to
kvadratiske fyldinger er bevaret, genanvendt
som præstetavle (jfr. ndf.). Stolene på orgel
pulpituret er nyere, udført i gammel stil. Stole
værkets farver svarer til det øvrige træinven
tars. Gavlene har blåt rammeværk, fyldinger-
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Fig. 22. Prædikestol 1587, med himmel fra 1591
(s. 1173). NE fot. 1980. — Kanzel, 1587, mit Schall
deckel von 1591.
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Fig. 23-24. 23. Udsnit af stolepanel (s. 1175). 24. Stolegavl 1576, udsnit (s. 1175). NE fot. 1980. — 23.
Ausschnitt aus Gestühl. 24. Gestühlwange 1576, Ausschnitt.

nes skæringer står i en lysere på grå bund, kan
tet af hvide profiler.
Kirkestolene, der i synet efter svenskekrige
ne betegnes som »brudte«,10 skal indtil 1752
have været opstillet i tre rækker (jfr. Jerne
s. 990).8 Ved istandsættelsen dette år opsattes de
i to rækker, 1864 opregnet som 19 mandfolkestole og 16 fruentimmerstole.8 Året før havde
kvindestolene vest for indgangen fået rygstød,
1866 kom turen til de resterende fruentimmer
stole, og endelig 1871 kom der rygstød i samt
lige mandfolkestole. 1880 blev stoleværket ma
let i en lys egetræsfarve,8 og 1914-15 foretoges
en almindelig istandsættelse, hvorved sæderne
blev gjort mageligere, og stoleværket fik sine
nuværende farver.23
En †præste- og skriftestol nævnes tidligst 1813,
da den manglede panel ind mod væggen.33 1861

blev den »nedflyttet« vistnok fra korets nordøsthjørne til dets nordvesthjørne, hvor den
kom til at danne pendant til en †degnestol i syd.
1872 blev begge stole indskrænket til omtrent
den halve størrelse og fik afrundede hjørner.14
Kirkeblok, opsat 1798 som fattigblok. Tha
mes (Nielsen) i Hallum leverede træet.13 Blok
ken er firsidet, udført af sammenslåede fyrreplanker, 88 cm høj. Oversidens låge har jern
beslag og flad pengetragt. Blåmalet. †Pengetav
1857 omtales opmaling af kirkens
ler?
»tavler«.14
Dørftøjene er nyere. 1791 omtales kirkens †dø
re som brøstfældige.12 En †gitterdør mellem ski
bet og tårnrummet er nævnt 1840 og 1857 (jfr.
gravminder).14
1813 havde kirken intet pulpitur.33
Orgel med seks stemmer, bygget 1973 af
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Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Dis
position: Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8',
Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Sub
bas 16'. I kirkens vestende. †Orgel, bygget 1904
af Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. Om
bygget o. 1937 af Th. Frobenius & Co., Kgs.
Lyngby. Disposition efter ombygningen (ét
manual med fem stemmer): Quintatøn 16',
Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Rauschquinte
2⅔'-2'; svelle.34 Pneumatisk aktion.35 Facaden
bar inskriptionen: »Skænket Kvong Kirke af
Gaardejer Lars Madsen og Hustru Bodil Kir
sten Berthelsen i Kvong.« I kirkens vestende.
Salmenummertavle,
moderne, på triumfmu
ren. †Salmenummertavler. En opmaling af »tav
ler« (salmenummertavler?) omtales 1857.14 En
stor salmenummertavle fra slutningen af
1800’rne, i klassicistisk stil, ses på interiørfoto
grafier fra begyndelsen af 1900’rne (i NM 2).
Præsterækketavle. O. 1950 er en gammel sto
lelåge af fyrretræ omdannet til præsterækketav
le, 89×47 cm. Præsternes navne er anført med
hvide versaler, malet i lågens to fyldingsspejle.

Træet står i øvrigt afrenset med spor af blå og
hvide farver.
To arbejder af Paul Høm, en gobelin, forestil
lende hjorten, der søger kilden, og et kors, er
1952-53 og 1968 ophængt henholdsvis på tri
umfmuren over døbefonten og på skibets syd
væg (jfr. fig. 9).36
To lysekroner af messing, anskaffet 1907, er
ophængt i skibet.
Klokke, 1503, tvm. 78 cm, om halsen ind
skriftbånd med reliefminuskler: »anno domini
m d iii ihesvs nasarenus rex ivdeorvm help ma
ria amen« (Herrens år 1503. Jesus af Nazareth,
jødernes konge, hjælp Maria amen). Indskrif
ten flankeres af profillister. Også slagringen har
profilering, og hankene er riflede (Uldall
s. 233). Ophængt i bom mærket Thubalca
1949. Nyere klokkestol af fyr. 1662 var klokke
værket med andet træværk i tårnet ganske for
dærvet.10

GRAVMINDER
(fig. 25), o. 1800, Johan Arenth Neü
mann, *1737 i Giørding præstegård, †3. nov.
1800 og nedsat sønden Qvong kirke tillige med
sin hustru Inger Sophie Bai, *1755 i Høberg
(Høbjerg) præstegård, Aarhus stift, †27.juni
1786. Han var sognepræst for Qvong og Lühne
menigheder i 21 år, i »hans Wandel Som en
Nathanael og i hans Embede som en Jo
hannes«. Gravvers. Mindetavle af træ i enkel
klassicistisk stil, 122×60 cm, på den øvre del
fastgjort en oval, hvælvet tinplade med
laurbærkrans, kronet af tøjguirlande og olielampe, 29×22 cm. Gravskriften (skrive
skrift) er dels graveret i tinpladen, dels malet
med hvide bogstaver på tavlen, under pladen.
Tavlen er sortmalet og bærer øverst indskriften
»ærre minde«. Dens gamle plads var i korbuen,
i nord, hvor den endnu omtales 1897. Nu på
våbenhusets sydvæg, øst for døren.
†Ligsten med træramme, formentlig o. 1705.
Den nævnes 1866 i koret, hvor den lå »over en
af Præsterne«,37 formentlig Hans Bagger,
†1705, hvis grav i koret nævnes 1864.8
†Gravminde af tegl, o. 1773, Jes Søetorp, født
Mindetavle

Fig. 25. Mindetavle, o. 1800, over Johan Arenth
Neümann (s. 1177). NE fot. 1980. — Epitaph, um
1800, für Johan Arenth Neümann.
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i Horsens 1745, død i Quong præstegård 1773.
Gravmindet bestod af 12 firkantede fliser med
indskrift (jfr. Janderup s. 1068). Det omtales
endnu 1874 i skibets vestende, men var 1897
forsvundet.
Kirkegårdsmonumenter.
I kirkegårdens syd
vesthjørne er henstillet en del ældre gravmin
der, heriblandt to støbejernskors. 1) O. 1859,
Laurids Nielsen, *5. sept. 1855 i Nørreboe,
†10. feb. 1859 i Hallum. Type med lige afskårne
korsarme, 80×42 cm. Øverst på forsiden en
sommerfugl. Indskrift med skriveskrift og på
bagsiden gravvers. 2) O. 1861, Dorthea Jessen,
*23. marts 1841 i Hallum, †25. marts 1861 sam
mesteds. Korset er 69 cm højt med kløverbladformet afslutning på korsarmene. Indskrift
med skriveskrift og på bagsiden gravvers. 1986
til istandsættelse, hvorefter det beregnes opsat
på de ukendtes gravsted sydøst for koret.
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s. 54 f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Kirkeprotokol 1798-1861; synsprotokol 1862-1978. – LA Vib. Vester Horne herreds ting
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