Fig. 1. Præstegården og kirken set fra nordøst. Tegning af H. C. Bloch 1832 i Varde Museum. — Pfarrhof und
Kirche von Nordosten gesehen. Zeichnung 1832.

NØRRE NEBEL KIRKE 
VESTER HORNE HERRED

Kirken er i Ribe Oldemoders kirkeliste sat til en af
gift på 8 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sognepræst i
Nebel nævnes 1329 og 1494.1 – Kronen afhændede
16982 kirken til Niels Nielsen til Endrupholm og
Hennegård (jfr. klokke 1710), og kirken fulgte her
efter Hennegård til 1748,3 da amtmand Christian
Teilmann til Nørholm købte den på auktion over
dødsboet efter provst Maturin Castensen, Jerne.
Sønnen, justitsråd Morten Teilmann (jfr. jerndrager
med initialerne MT), solgte den 17564 sammen med
herregården Skrumsager til te- og porcelænshandler,
kancelliråd Christen Hansen, som 17605 indlemme
de kirken i stamhuset Lønborggård, oprettet 1757 af
Lønborggård og Skrumsager. Kirken blev udskilt af
stamhuset 18056 og solgt til byfoged Bork og forval

ter Lassen i Ringkøbing, som umiddelbart efter af
hændede den til sognets beboere.7 Den overgik til
selveje 1916.8 – Sognet har siden 1683 haft Lydum
som anneks.9
Sagn. Da kirkeklokken blev støbt, kom en frue
med sit forklæde fyldt med sølv, som hun kastede i
malmen.10
Mønter. Under en arkæologisk undersøgelse af
kirkegulvet 1956 fandtes 200 spredt liggende møn
ter, hvoraf 121 danske fra Valdemar II til Christian
X. Af 12 Valdemar-mønter var én af hidtil ukendt
type.11 Et udvalg af mønterne er deponeret i kirken,
resten er i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.12
Præsteindberetningen til Ole Worm, 1638, nævner
en vej, »Cappelvey« (kapelvej?), vest for kirken.13
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Fig. 2. Kirken og kirkegården (s. 1182) med indhegnet gravsted og støbejernskors (s. 1210), set fra nordøst.
Tegning af H. C. Bloch 1844 i Varde Museum. — Kirche und Friedhof mit eingezäuntem Grab und gußeisernem

Kreuz, von Nordosten gesehen. Zeichnung 1844.

Kirken ligger i stationsbyens østre del, umid
teglhængt sadeltag, som ligger lidt lavere over
delbart nord for jernbanen og lidt syd for lan
lågen. Portalen, der i sin kerne formodentlig er
devejen
Varde-Nymindegab.
Før
jernbanens
middelalderlig, ønskedes 177514 opført af ny.
anlæggelse 1903 lå kirken frit på marken, ca.
Den nævnes første gang 1668,15 da risten var
150 m sydvest for præstegården og den gamle
brøstfældig. En lille ganglåge, »degnelågen«, i
landsby Præstbøl (jfr. fig. 1 og 4).
vestdiget ud for skolen er ophængt mellem to
Kirkegården har kun bevaret sine gamle græn
murede,
hvidtede
og
pyramideafdækkede
ser i nord og vest med græsbevoksede jorddi
piller.
ger, udvendig sat af rå kampesten. Det søndre
Den
gamle
kirkegård,
hvis
udstrækning
8
skel flyttedes 1912 frem til jernbanen, og 1956
1862 ansloges til 90×90 alen (ca. 56×56 m),
tog man et nyt stort areal i brug mod øst, hvor
havde †indgange i hver side, alle med †rist og
yderligere et område er sikret til fremtidige be
drejeligt †korstræ til at holde dyrene ude. Ar
gravelser. Udvidelsen mod syd hegnes af en
170014 var der tre teglhængte portaler, mens
pilledelt mur, opført 1915, mens arealet mod
den fjerde, i øst, var af træ. En tegning fra 1844
øst er omgivet af jorddiger mage til de gamle. – Hovedindgangen
er en
muret
portal
(fig. i2)nord
viser
den
østre
låge ophængt mellem to
(fig. 3) med fodgængerlåge og køreport, begge
murede og hvidtede piller, svarende til degne
rundbuede og falsede. Den er hvidtet og har
lågen i vest. Den søndre, rundbuede portal var
med teglhængt halvtag, vendende ind mod kir
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ken. Kirkegården, omgivet af brede jorddiger,
lå da som en græsgroet mark, hvis afgrøder
udlejedes til høslæt.16 Få år senere, o. 1850,
fandt sognepræsten Jacob Stampe,16 at kirke
gården ikke var bedre vedligeholdt end andre
jyske kirkegårde »med højt græs på gravene og
urene gange«. Ofte blev den besøgt af får og
kreaturer. Tegningen 1844 viser et enkelt ind
hegnet †gravsted, øst for koret, med støbejernskors (jfr. s. 1210) og omgivet af stakit med otte
kugle-smykkede træstolper. Der var da frit ud
syn til de omgivende marker og hedestræknin
ger. 1871 plantedes popler, siden elm, røn og
ahorn.8 1986 vokser seljerøn inden for nord
diget.
Et ligkapel blev 19248 opført uden for vestdi
get. I tilknytning hertil er 1980 vest for kirke
gården indrettet de ukendtes kirkegård, udlagt
i græs og markeret af en sten med indskriften
»Kendt af Gud«. På skolens plads ved kirkegår
dens nordvestre hjørne lå tidligere †degnebolig
og skole med tilhørende kålhave (jfr. matrikel
kortet 1792, fig. 4). Huset var 174217 på 9 fag
bindingsværk og lå da halvt inde på kirke
gården.

BYGNING
Den usædvanligt lange kirke består af romansk
skib med senromansk vestforlængelse samt et
langt unggotisk kor, som har afløst det oprin
delige, mindre †kor. I senmiddelalderen tilføje
des et tårn i vest og et våbenhus foran skibets

Fig. 4. Matrikelkort af Præstbøl by
1:10000. Målt 1792, omtegnet 1856. —
Katasterkarte
1:10000.
umgezeichnet 1856.

Vermessen

1792,
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Fig. 3. Nordre kirkegårdsportal (s. 1182). NE fot.
1980. — Nordseitiges Friedhofsportal.

syddør. Orienteringen har nogen afvigelse til
syd.18
Kirkens bygningshistorie, der rummer flere
interessante træk, blev i hovedtræk kortlagt
ved en arkæologisk undersøgelse i forbindelse
med en hovedrestaurering 1956. Den oprinde
lige romanske kirke (fig. 6), hvoraf nu kun skibet
er i behold, har været godt 20 m lang, og det
kvadratiske kor har udgjort en trediedel af den
samlede længe.19 Ved skibets udvidelse flyttede
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Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Søren Gottfred Petersen 1977. Tegnet af MN 1986. — Grundriss 1:300.

man — ligesom i Lunde (s. 1107) – norddøren
længere mod vest, mens syddøren forblev på
sin plads. Også det tofags hvælvede kor, der
ligner det i Sønder Bork (Ringkøbing amt), har
haft egen indgang.
Materialer og teknik. Skibets mure er indtil
lidt over halv højde sat af granitkvadre, hvilende
på en skråkantsokkel, mens den øvre del – i
hvert fald for nordmurens vedkommende – er
bygget af tufsten (fig. 14). Indvendig er langmu
rene af små, rå marksten, muret i en mørtel af
skælkalk; triumfmuren er kvadersat på begge
sider. Fundamentet, der har båret skibets op
rindelige vestgavl, er ca. 2 m bredt og består af
små marksten i sandblandet jord vekslende
med rene jordlag. – Det nedbrudte kor, hvis
fundamenter blev påvist 1956, har sandsynlig
vis overvejende været af granitkvadre at døm
me efter mængden af genanvendte kvadre i det

Fig. 6. Rekonstruktion af den romanske kirkes
grundplan 1:300 (s. 1183). Tegnet af NJP og MN
1986. — Rekonstruktion des Grundrisses der romanischen
Kirche, 1:300.

udvidede kor (jfr. kirkerne i Janderup (s. 1034)
og Ovtrup (s. 1138)).
Døre og vinduer. Skibets norddør, der tidligt
afløstes af en ny dør i skibets vestforlængelse,
har indvendig spærstikformet afslutning muret
af 11 tufsten i munkestensstørrelse. Tilmuringen er foretaget med håndstore marksten. Dø
rens kontur er markeret i vægpudsen. Syddø
ren, der stadig er i brug, har retkantet lysning
og døranslag, og er indvendig afdækket med
stenbjælker. Af skibets formodentlig i alt fire
vinduer er bevaret de to i nord, rundbuede og
dobbeltsmigede. De små vinduer (i lysningen
kun 90×28 cm), der blev genåbnet 1956, har
forneden sider af granit, svarende til det omgi
vende murværk, mens den øvre del med det
rundbuede stik er af tuf. Også sålbænken samt
siderne i selve lysningen er af tufsten. I det øst
re velbevarede vindue (fig. 8) sås rillen efter den
indmurede †vinduesramme (28 mm tyk), hvorpå
det blyindfattede glas har været fæstnet. 14 ste
der var der rustspor efter vinkeljern eller søm.
Vinduerne er i sin tid lukket med munkesten
og stod længe som indvendige nicher, før de
blev endeligt tilmuret.
En monolit vinduesoverligger, indmuret nederst i tårnets nordside, kan have siddet i det
nedbrudte †kor. Den runde bue har udvendig
en 8 cm bred, svag hulkelet fas, svarende til
vinduer i bl.a. Ovtrup (s. 1139) og Henne
(s. 1241). En anden overligger sidder nederst i
indersiden af korets tilmurede præstedør.
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1980. — Die Kirche von Südosten gesehen

Den runde korbue, med stik af granit
kvadre, er udstyret med skråkantsokkel og affasede kragbånd.
Skibets vestforlængelse, ca. 6 m lang, er uden
daterende detaljer, men den er sandsynligvis li
gesom udvidelsen i Lunde udført endnu i ro
mansk tid. Ved udvidelsen nedbrød man ski
bets vestgavl og anvendte sokkelsten og kvadre
nederst i murene, hvor der ses flere skråt afhugne kvadre fra gavltrekanten. Mellem første
og andet skifte i nordmuren er der en smal kile
af tuf. Vægge samt den øvre del af langmurene
er af små marksten. Den gamle norddør blev
lukket og et nyt dørsted indrettet godt 4,5 m
længere mod vest. Den nye dør, nu tilmuret
med teglsten, ses i dag udvendig som et hvidtet
felt. Den dækkes ude og inde af stenbjælker og
Indre.

har svagt skrånende sider (indvendig bredde:
115 cm foroven, 138 cm forneden).
Det unggotiske kor, vel fra tiden o. 1275-1300,
er opført af munkesten i munkeskifte (2528×12,5-13×7,5-8,5 cm) over genanvendte
kvadre fra det nedbrudte kor. I langmurene,
der ligesom gavlen hviler på en skråkantsokkel
svarende til skibets, når kvadrene godt og vel
halv højde. Indvendig er væggene af tegl, idet
der dog i vinduer og hvælvpiller er mindre par
tier af tufsten. Østgavlen, der over soklen kun
har et enkelt skifte af granit, er sandsynligvis
stærkt ommuret i forbindelse med Morten
Teilmanns istandsættelse 1750 (se ndf.). Selve
gavlspidsen er indvendig af teglsten med måle
ne 25×12×6 cm.20
Koret har haft selvstændig indgang gennem
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Fig. 8-11. 8 (øverst tv.). Romansk vindue østlig i skibets nordmur (s. 1184) og unggotisk, falset vindue vestlig
i korforlængelsens nordmur (s. 1186). Indvendig opstalt og snit 1:50. Målt af Bendiks Skov Petersen og tegnet
af Knud J. Krogh 1956. 9 (nederst tv.). Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt af Søren Gottfred
Petersen 1977 og tegnet af MN 1986. 10 (øverst th.). Egeplanke fundet ved udgravning i koret 1956 (s. 1191).
Målt og tegnet af John Petersen 1956, 1:20. 11 (nederst th.). Kampesten fundet i korgulvet 1956, formentlig
fundament til †alterbord (s. 1194). Set fra oven og fra vest, 1:25. Målt af Bendiks Skov Petersen og tegnet af
Knud J. Krogh 1956. — 8 (Oben links). Romanisches Fenster, östlich in der Nordmauer des Schiffs und frühgotisches
Falzfenster westlich in der Nordwand der Chorverlängerung. Innerer Aufriss und Schnitt 1:50. 9 (Unten links).
Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 10 (Oben rechts). Eichenbohle, 1956 bei Ausgrabung im Chor
gefunden. 1:20. 11 (Unten rechts). Feldstein gefunden im Fußboden des Chors.

en præstedør vestligst i nordsiden nær triumf
muren. Døren står efter 1956 som en fladbuet
niche med sider af tegl. I nordmuren er der
midt i hver af de to hvælvfag bevaret et lille
spidsbuet og falset vindue (fig. 8) med halvstensstik. Lysningen, 115 cm høj, er kun en

sten bred (27-28 cm). Falsede vinduer fra sam
me periode findes også i Ribe domkirkes store
tårn (sml. s. 279 med fig. 182). 
Rummet dækkes af to samtidige hvælv, ud
ført som 4-ribbede kuglehvælv. De helstens
tykke kapper er muret af bindere, og skifterne 
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Fig. 12. Indre set mod vest fra koret gennem triumfbuen. Til højre tilmuret præstedør (s. 1186). NE fot. 1980.
— Interieur, vom Chor durch den Triumphbogen gegen Westen gesehen. Rechts zugemauerte Priestertür.

er ringformede. De krydsende ribber, store
rundstave mellem affasede led, udgår fra profi
lerede hjørne- og vægpiller. Hjørnepillerne,
hvoraf de to østre er forstyrret ved gavlens om
muring, har et retkantet led i teglsten, omgivet
af to runde led i tufsten. I øst bæres hvælvet af
en stor senere muret, rundbuet spareblænding,
mens der i vest er spids halvstens skjoldbue og
derover et udkraget, affaset led, nødvendiggjort af den helstens tykke kappe. Den tilspid
sede gjordbue, halvanden sten bred, hviler på
vægpiller, som under selve buen har treklø
verprofil under en retkantet, forneden affaset
dækplade, 160 cm over gulvet. Bag det treklø
verformede led flankeres pillerne af et retkantet
og et afrundet led, afbrudt ca. 2 m over gulvet
og delvis forsynet med kragled. Kvartrundsta

ve markerer i flankemurene hvælvkappernes
fødselslinier og følger gjordbuen, men er ude
ladt i øst- og vestenden.
I syd- og nordvæggen, ud for altret, findes to
små genåbnede gemmenicher med spidse spær
stik (sål 65 over gulv). I den nordre er indsat en
løs mindeplade af marmor med kors og »1957«
til erindring om sidste restaurering.
Det langstrakte, overhvælvede kor21 knytter
sig som type til en gruppe senromansk-unggotiske korudvidelser,22 hvortil koret i den nær
liggende Sønder Bork kirke (Ringkøbing amt)
også må henregnes. Østgavlen i Nørre Nebel
kirkes kor har sandsynligvis ligesom Sønder
Bork, Ål og Henne været smykket af en tre
koblet vinduesgruppe.
De to senmiddelalderlige tilføjelser, tårn ved

1188

VESTER HORNE HERRED

Fig. 13. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1980. — Die Kirche von Nordosten gesehen.

skibets vestende og våbenhus foran skibets
syddør, er begge opført af munkesten. Deres
indbyrdes kronologi kan ikke nærmere klar
lægges.
I tårnets syd- og vestside, under munkestensmurværket, er anvendt kvadre fra kirkens
gamle vestgavl (en tid anbragt i forlængelsens
gavl); flere har i den ene side skråretning sva
rende til taghældningen. Vestmuren hviler på
skråkantsokkel, østmuren »rider« på det for
længede skibs gavl. Tårnrummet tjener som
indgangshal siden 1931, da der indsattes en
spidsbuet portal i vest (ark. Aage Bugge).
Rummet åbner sig mod skibet med en rund
buet arkade, der tillige afgiver vederlag for et
krydshvælv
med
kvartstensribber,
firkantet
slutsten og to spygat i hvert hjørne. I de tre
øvrige sider har muren skjoldbuelignende spareblændinger, spidsbuet i vest, rundbuede i syd
og nord. Den søndre blænding indeholder et
rundbuet, falset vindue, mens den nordre er

gjort lidt smallere af hensyn til trappen, der del
vis ligger i nordmurens liv. Oprindelig var der
adgang fra tårnrummet til trappehuset gennem
en fladbuet dør (nu elskab). Siden (muligvis
1862, da trappen blev ommuret) er der brudt en
dør i ydermuren. Trappen har rund spindel og
loft af fladbuede binderstik.
I det høje mellemstokværk findes lige over
hvælvtoppen spor efter gulv. Murene i syd,
vest og nord har hver to slanke spareblændinger, der er ført op gennem hele tårnet til klokkestokværket, hvor de afsluttes med fladbuer. I
vestre blænding i nord er et fladbuet vindue, i
den tilsvarende i syd et nyt rundbuet. I det lave
klokkestokværk findes i nord et senere gen
nembrudt glamhul, hvor kirkens hamborger
klokke fra 1710 er ophængt, mens en franskstøbt klokke fra 1980 hænger i selve tagrum
met, hvor lyden kommer ud gennem de øst
vest vendte gavles fladbuede og udvendig false
de åbninger. Over disse åbninger har hver
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gavlspids en smal, fladrundbuet blænding. Un
der åbninger og blændinger smykkes muren af
savskifter. Det blytækte tagværk, af fyr, er mu
ligvis fra »1793«, et smukt udskåret årstal i et af
de søndre spær.
Våbenhusets flankemure har indvendig hver
fire fladbuede spareblændinger over en 10-15
cm høj bænk. I 2. blænding fra syd er der i hver
side et fladbuet vindue, muligvis udvidet på
lysningsfalsens bekostning ved indsættelse af
vinduesglas 1840.23 I syd en nu rundbuet dør,
som indvendig sidder i fladbuet fals. Murene,
der o. 1850 afkortedes med trekvart alen (ca. 45
cm), har nyere falsgesims og meget lav gavl
kam. Indvendig står bjælkeloftet gråmalet, og
gulvet dækkes af gule mursten på fladen. Indtil
184323 var der pikstensgulv. Huset dækkes af et
skifertag fra 1901.8 Et blytag, nævnt som brøstfældigt 1668,15 blev inden 170014 afløst af
tegltag.
Vedligeholdelse og istandsættelser. 17. juni
166815 blev kirken synet af Gravers Nissen i
Torbøl og Las Eskesen i Lundager. Det skete på
begæring af sysselprovsten, Erik Krag, og i
nærværelse af kirkeværgen, Peder Hansen i
Bolkær. »På søndre side, i den østre ende« (vel
korets sydside) så de, at kvadrene var skredet
ud, og tårnets sydvestre hjørne var ganske rev
net fra øverst til nederst. Blytaget over »højkir
ken« (skibet) var utæt på sydsiden, hvor blyet
helt manglede på »kammen« (†gavlkam(?) over
skibets østende), hvorfor det regnede ned i kir
ken og på prædikestolen. Også på nordsiden
var taget utæt, nogle blytavler i nærheden af
tårnet var blæst af; og på våbenhuset manglede
»en del stykker tavler«. På kirkens nordside var
en »lundskud« (sugfjæl?) bortrådnet. Der var
ingen (brand)stige ved kirken, og risten ved
den nørre port var ganske i stykker og måtte
sættes i stand snarest, for at folk uden fare kun
ne gå over den.
Kirkens vedligeholdelsestilstand var således
ikke den bedste, og bedre var forholdene ikke
ved overgangen til privateje i 1698, hvor Niels
Nielsen i sin ansøgning om at måtte erhverve
kirken omtaler den som »en liden forarmet og
brøstfældig kirke«, som er »udi stor gæld til
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Fig.
14.
Tufstensmurværk
i
skibets
nordmur
(s. 1184). Knud J. Krogh fot. 1956. — Tuffgemäuer in

der Nordmauer des Schiffs.

sine værger og andre kirker, som haver gjort
den forstrækning tid efter anden til repara
tion«.24 Synet påbød 1700,14 at korets nordmur
blev »indbundet« med ankre, og 173025 trængte
tårnets syd- og vestside til en skalmuring. Sam
me år noterede synet, at væggen indvendig var
plettet »med gult, grønt og sort« (alger?) i ste
det for kalk. Ved Morten Teilmanns overtagel
se af kirken 1748 blev bygningen betegnet som
»brøstfældig«.17 Teilmann lod kirken istand
sætte 1750,17 da blandt andet korets østgavl
blev ommuret, og der indsattes jernankre med
hans initialer »MT« og »1750«, som tillige fin
des på en blyplade, nu i tårnets mellemstokværk.
Tagværkerne over kor og skib er senest omsat
og delvis fornyet i fyr 1849, da taget blev sæn
ket og opskalket (se ndf.). Enkelte bevarede
spær i syd viser, at de gamle spærfag har haft
hanebånd, støttet af krumme, tappede stivere
samt forneden korte skrå spærstivere, hvis
samling minder om det romanske tagværk i
Sædding kirke (Ringkøbing amt).
Bly
nævnes
som
tagbeklædning
siden
1600’rne, og fundet 1956 af en blystøbergrube i
gulvet inden for skibets ældste norddør gør det
troligt, at kirken fra første færd har været tæk
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Fig. 15. Våbenskjold. Kalkmaleri, o. 1450 i korets
vestfag, østkappen (s. 1192). Egmont Lind fot. 1956.
— Gemaltes Wappen. Ostviertel des Westjochs im Chor.

ket med dette materiale. Tegningen 1844
(fig. 2) viser koret med sugfjæl. De opskalkede
og svejfede tage med falsgesimser kom til 1849,
da man for at spare på tømmer og bly gjorde
skibets tag en meter lavere. Efter beskæringen
af skibets mure ligger murkronen her lavere
end korets. Et vandret spor i tårnets nordside
viser den gamle taglinie. Overgrebet mod kir
kens bygningskrop, der gjorde skibet sært un-

Fig. 16. Døden med le. Kalkmaleri, o. 1450, i korets
vestfag, nordkappen (s. 1193). Egmont Lind fot.
1958. — Der Tod mit Sense. Gewölbemalerei, um 1450,
Nordviertel des Westjochs im Chor.

dersætsigt, affødte en irettesættelse fra kultusministeriet, og sognet dømtes til at betale 250
rdl. til skolelærerhjælpekassen, den sum der
skønnedes at være sparet i bly.25
Vinduer. En blyantstegning fra o. 1798 (fig.
43) viser kirkens sydside med rundbuede vin
duer af ulige størrelse. 18628 opregnes i alt fem
træindfattede vinduer, alle i syd, to i koret og
tre i skibet. Nr. 2 og 4 var ca. 15 cm lavere end
de øvrige tre. I de fem åbninger i syd samt i to
gennembrudte åbninger i nord indsattes 18728
store rundbuede støbejernsrammer, som 18808
fulgtes af endnu ét i tårnets sydmur. 1956 tilmuredes det ene nordvindue, mens de øvrige
blev formindsket og fik falsede sider og blyind
fattet glas. Samtidig genåbnede man de to ro
manske vinduer i skibets nordmur.
Tårnrummet blev, som allerede nævnt, 1931
inddraget som forhal, mens det gamle våben
hus herefter benyttes af graveren. Under ledel
se af arkitekt Aage Bugge etableredes en stor,
spidsbuet portal i tårnets vestside.26 Samme ar
kitekt ledede en istandsættelse 1944, hvorunder
større partier af kvaderstensmurværket blev
omsat og fundamentet understøbt.
Den velholdte kirke står i dag præget af re
staureringen 1956-58 (arkitekterne Richard Aas
og Rolf Graae), hvorunder vinduerne, som
nævnt ovenfor, blev ændret og næsten al puds
blev hugget af indervæggene. I gulvet ligger
gule musten, hvori man har markeret beliggen
heden af de gamle fundamenter, fremdraget
ved den forudgående, arkæologiske undersø
gelse. Skibets bjælkeloft står gråmalet, mens
korets vægge og hvælv (af hensyn til kalkmale
rierne) er hvidtet med gultonet kalk. Tagene er
bortset fra våbenhusets, der har skifertag,
fremdeles tækket med bly; kvaderstensmur
værket er i blank mur, resten er hvidtet.
Løsfund 1956. Foruden talrige mønter (jfr.
s. 1181) blev der ved den arkæologiske under
søgelse 1956 – den første totalundersøgelse i
Danmark af sin art – gjort en række løsfund af
forskellige genstande.27 Fem lerforede gruber, i
skibets gulv nær de tilmurede norddøre, må
opfattes som †blystøbergruber, anvendt ved støb
ningen af tagbly (jfr. tagbeklædning). – Et
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Fig. 17. Syndefaldet. Kalkmaleri, o. 1450 i korets vestfag, østkappen (s. 1192). Egmont Lind fot. 1958. — Der

Sündenfall. Gewölbemalerei, um 1450, Ostviertel des Westjochs im Chor.

stykke af en egeplanke (fig. 10) kan være tøm
mer fra en træbygning. Planken, der er 155 cm
lang, 33 cm bred og 7-8 cm tyk, har notrille i
den ene side og fals, gennemboret af taphuller
og med stumper af trænagler, i den anden.28

KALKMALERIER
I korets to hvælv findes fragmentariske kalk
malerier fra o. 1450, afdækket og istandsat
1956. Et våbenskjold (fig. 15), der ikke lader
sig bestemme, tilhører formodentlig giveren af
udsmykningen, som er et sjældent eksempel på
gotisk figurmaleri i Vestjylland uden nære side
stykker til sin malemåde. Også motiverne er
for fleres vedkommende usædvanlige; nogle la
der sig ikke sikkert tolke, ligesom læsningen af
de ret ødelagte latinske minuskelindskrifter på
flere punkter er usikker. Farverne er stærkt af
slidte og yderligere blegnet siden afdækningen,

så malerierne nu hovedsagelig står som rødbru
ne og grå konturer.
I østfaget rummer nordkappen en fremstilling
af de syv dødssynder i form af en såkaldt
»dødssyndemand«
med
langt
viltert
hår
(fig. 18). Som på en række østdanske kalkmale
rier står han næsten nøgen, kun iført lændeklæ
de, med hænderne løftet ud fra kroppen og
slanger udgående fra de kropsdele, hvorfra de
respektive synder mentes at have deres ud
spring.29 Figurens placering lige over skjoldbu
en har øjensynlig ikke levnet plads til ben og
fødder. Slangerne må oprindelig have endt i
udyrshoveder med små menneskefigurer, per
sonificerende de enkelte laster. Nu anes hoved
et kun på en slange, udspringende fra højre
hånd, hvori ses rester af et skriftbånd. Slanger
ne udgår fra hovedet (hovmod), fra de to hæn
der (vrede og begærlighed), fra brystet (misun
delse), bugen (grådighed) og underlivet (vel
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Fig. 18. De syv dødssynder. Kalkmaleri, o. 1450, i korets østfag (s. 1191). Egmont Lind fot. 1958. — Die

sieben Todsünden. Gewölbemalerei, um 1450, im Ostjoch des Chors.

lyst), mens den syvende synd, dovenskab,
mangler. Øst for figuren fandtes en nu overkalket
minuskelindskrift:
»av[e]
ma[ria]«.
På
hvælvets øvrige kapper var intet bevaret.
I vestfaget rummer nordkappen ligeledes mo
raliteter, mens de øvrige øjensynlig alle har haft
gammeltestamentlige
motiver.
I
vestkappen
ses i nord seks firbenede dyr, ræve og hjorte, to
og to, han og hun, ledsaget af en enkelt fugl –
måske på vej til Noahs ark. Dyrene bevæger
sig mellem buketter og træer, nederst ses vist
nok et pindsvin med front mod beskueren. I
kappens søndre del spinkle ranker, der måske
ikke er samtidige med udsmykningen i øvrigt.
I sydkappens vestre del svage rester af skabelsesscener. Nærmest ribben anes et hoved,
Adams, ved siden af et skriftbånd: »Ego su(m)
i(pse) v(ir) p(r)imoge(n)itus« (jeg er den førstfødte mand). Et andet skriftbånd lidt østligere
er næsten udvisket, men har måske rummet
ordene »Prima mulier« (den første kvinde).
I østkappen ses Syndefaldet (fig. 17), ind
rammet af en halvbue. Adam og Eva står på
hver side af Kundskabens træ, nøgne, allerede
skjulende deres køn med grenduske. Slangen
snor sig om træet og rækker æblet til Eva,

mens uddrivelsesenglen kommer fra venstre
med et stort sværd. Forskellige rankevækster
fylder ud, og baggrunden udgøres af stjerner.
Uden for scenen, i søndre svikkel, sås ved
fremdragelsen et fragmentarisk skriftbånd og
herunder tegning af et hoved, atter overhvidtet.
I samme kappes nordre svikkel ses den øvre
del af et våbenskjold (fig. 15), lodret delt i hvidt
og rødt med to modvendt stående hunde, som
viser tænder og har et hvidt kødben imellem
sig. Dyrene er henholdsvis gråbrun og hvid og
bærer halsbånd med bjælde. Våbnet har imod
sædvane ikke én men to (små) hjelme anbragt
over hvert hjørne; imellem dem ses resterne af
en ulæselig indskrift. Det ukendte våben har en
vis lighed med den thylandske slægt Kall’s, der
også førtes af Knud Mikkelsen, biskop i Vi
borg 1451-78.30
Nordkappens østsvikkel rummer resterne af
en usædvanlig scene: en engel og en djævel, der
strides om en uærlig tiendeyder (fig. 19). Un
der indskriften: »falsus decimator / t(ra)hit(ur)
ad in[fernam]« (den uærlige tiendeyder slæbes
til helvede) ses hovederne af en engel og en
djævel. Imellem dem, lige under djævelens løf
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Fig. 19. Engel og djævel strides om den uærlige tiendeyder. Kalkmaleri, o. 1450, i korets vestfag, nordkappen
(s. 1192). Egmont Lind fot. 1956. — Ein Engel und ein Teufel kämpfen um den unehrlichen Zehntzahler. Gewölbe

malerei, um 1450, Nordviertel des Westjoches im Chor.
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INVENTAR

Oversigt. I den righoldige indretning repræsenteres
kirkens ældste tid af granitdøbefonten, senmiddelalderen af en sidealterfigur og en skabsaltertavle fra
o. 1475, der har en række paralleller i kirker langs
Vestslesvigs kyster. Sin nuværende form har tavlen
fået ved en udbygning i renæssancetiden, da man

Danmarks Kirker, Ribe amt 

anskaffede grundstammen i det nuværende inventar.
Prædikestolen, der o. 1580 afløste en muret †prædikestol, er skåret i typisk »Ribestil«, formentlig af
den Mikkel Tuesen i Tarp, som 1576 signerede kir
kens usædvanligt velbevarede stoleværk. Fra o. 1600
stammer
alterbordsforsiden
og
en
nu
nedtaget
(†)præstestol, mens altertavlens modernisering for
mentlig er foretaget o. 1600-20, samtidig med at
prædikestolen forsynedes med himmel i landlig høj
renæssancestil. 
Også alterkalken er et renæssancearbejde, fra
o. 1575, men den er først skænket 1766 – efter at
være sat i stand af Varde-sølvsmeden Jørgen Peder
sen Bagge. Giveren var kirkeejeren assessor Niels
Hansen til Lønborggård, der 1791 lod alt træinventa
ret istandsætte og male med en perlegrå grundtone. I
denne lyse dragt stod inventaret indtil 1876 og 1886,
da det blev overstrøget med egetræsmaling. Den nu
værende farvesætning er i hovedsagen etableret ved
istandsættelser 1917 og 1922, da de oprindelige re
næssancebemalinger
søgtes
genskabt.
Istandsættel
sen 1956-59 omfattede en fornyelse af prædikestolens opgang og underbygning i blanke mursten og
en lidt hårdhændet normalisering af det gamle stole
værk.
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net fundament for et middelalderligt højalter
bord (jfr. fig. 5, 11).32
Alterbordspanel (jfr. fig. 20), o. 1600, næsten
svarende til Lunde kirkes (s. 1113). Forsiden
har tre arkadefag, adskilt og flankeret af kanne
lerede pilastre med højt fyldingspostament og
profilkapitæl.
Fagenes
profilindrammede
he
steskoarkader har profileret bueslag, båret af
kannelerede pilastre med profilbase og -kapitæl. Frisen er fornyet. Kortsiderne består af glat
panel, der står egetræsmalet. Forsidens bema
ling – i hovedsagen fra o. 1900 – er en tilsvaren
de brun, suppleret med blåt, rødt og guld.8
Altertavlen (fig. 20) udgøres af en sengotisk
skabsaltertavle fra o. 1475, som o. 1600-20 er
blevet brugt som storstykke i en renæssanceop
bygning. Topmalerierne er udført 1791 og staf
feringen i øvrigt stammer fra en istandsættelse
1922, hvorved maler Poul Jensen søgte at gene
tablere de oprindelige middelalder- og renæs
sancefarver.
Den gotiske tavle er trefløjet af figurrækketype, med en central fremstilling af Marias him
melkroning, flankeret af, nærmest, S. Olaf (i
nord) og en bispehelgen, dernæst af de to apo
stelfyrster og af de øvrige apostle opstillet med
fire i hver fløj. Figurerne står under gennem
brudte kølbuebaldakiner med stavværk, fiskeblærer og mellemfaldende småfialer, og fodfel
tet under figurerne har gennembrudt bølgefrise
med
fiskeblærer.
Midtgruppen,
Himmelkro
ningen (fig. 21), er hævet på en profileret sok
kel og kantes af spinkle rammestykker med
vandnæseprofiler, bærende en lidt rigere udfor
met
dobbeltbaldakin
med
krabbebladsspir.
Scenen omfatter – i overensstemmelse med tra
ditionen fra 1400’rnes første del – kun to perso
ner, Kristus og Maria, siddende sammen på en
tronstol halvt vendt imod hinanden. Han har
langt bølget hår og skæg, holder på sit venstre
knæ verdenskuglen, og sætter med sin højre
hånd kronen på moderen. Hun er vist som en
ung pige, der undseligt har vendt blikket ned
og samlet hænderne bedende foran brystet.
Kronernes store korsblomster er fornyede ved
istandsættelsen. S. Olaf (fig. 22) er fremstillet
på traditionel senmiddelalderlig vis med langt

hår og skæg, iført pladerustning, kappe og stor
puldet hat. Han bærer i højre hånd skålen, »hanappen«, i venstre øksen (fornyet), og står på
en kraftig drage, der som vanligt har helgen
kongens egne ansigtstræk. I stedet for den obli
gate krone bærer den et hovedklæde.33 Bispehelgenen (fig. 22) er vist i fuldt bispeskrud med
højre hånd løftet velsignende og i den venstre
en (fornyet) bispestav. Apostlene er alle frem
stillet i lange folderige gevandter, barfodede,
med attribut, nogle med opslået bog. Da attri
butterne i mange tilfælde er nytilsat 1922, er
identifikationen af flere usikker. Fra nord ses:
1) Mattæus, holdende bogen med begge hæn
der. 2) Simon? Venstre hånd med saven ny. 3)
Bartolomæus. Knivsbladet fornyet. 4) Jakob
den ældre, vist som pilgrim med ibskal på hat
ten. 5-8) (fig. 22) Andreas, Peter (nøglen forny
et), Paulus (sværdet fornyet) og Jakob den yng
re? (valkestok nytilsat). 9) Johannes, skægløs.
10) Filip? Korsstaven ny. 11) Thomas eller Ju
das Taddæus? Nyt spyd i venstre hånd. 12)
Mattias. Økseskaftet fornyet.
Mens identifikationen af bispehelgenen og
flere apostle således er usikker, kan selve figu
rernes placering i rækkefølge fastslås som op
rindelig på grund af en nummerering af figu
rernes bagsider, foretaget fra nord med brune
minuskler fra a til n.34
Den gotiske tavle danner storstykke i en re
gelret renæssanceopbygning fra o. 1600-20. Den
gamle tavle hviler på et postament med beslagværk-prydede fremspring og kartouchevinger
med frugtklase. Dets kraftige, gennemløbende
karnisgesims med (delvis fornyet) tandsnit har
fire fremspring, som bærer de joniske storsøjler
med glatte skafter og beslagværk-prydbælter.
Over søjlerne har frisen englehoved-fremspring, og såvel arkitrav som kronliste ledsages
af tandsnitsfriser, der kun er oprindelige, hvor
de forkrøpper sig om fremspringene. Storvin
gerne er formet som halvkartoucher med kvin
dehoved og (nye) drejede småspir, og yderst på
storgesimsen står vasespir, hvis blomster er
fornyede efter forbillede af Lunde kirkes tavle.
Topstykket, der savner postament, er todelt
med tandsnits- og æggestavsindrammede fel
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Fig. 20. Altertavle, o. 1475 og o. 1600-20 (s. 1194). NE fot. 1980. — Altarbild, um 1475 und 1600-20.
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Fig. 21. Jomfru Marias Himmelkroning, udsnit af
den gotiske fløjaltertavle, o. 1475 (s. 1194). NE fot.
1980. — Marienkrönung. Ausschnitt aus dem gotischen

Flügelaltar, um 1475.

ter, flankeret af tre hermepilastre, en kvindelig
flankeret af to mandlige. Mændene holder hver
én, kvinden begge hænder foran på skaftet, der
har tandsnit, frugtklase og stort postament
med diamantbosse. Topstykkets frise svarer til
storfrisens, idet dog fremspringenes englehoveder er erstattet af kvindehoveder, og det har
store
gennembrudte
ørne-vinger,
bærende
halvmånespir. To spinkle spir yderst på topge
simsen flankerer topgavlen, der er formet som

en kartouche med æggestavsindrammet cirkel
felt og krones af en lille basunengel.
Topstykkets to malerier (fig. 23) fra 1791 fo
restiller i nord Kristus på korset, hvorunder
Maria og Johannes står i bevæget gestus med
Jerusalems skitseagtigt tegnede tårne i bag
grunden. I syd Gravlæggelsen med de tre nøg
ne kors og Jerusalem i det fjerne. Farverne er
fortrinsvis blå, røde og hvide. Malerens identi
tet må gemme sig bag de sammenskrevne ini
tialer »FP« eller »PF« (fig. 44), der er konstate
ret på en samtidig staffering (jfr. ndf.). Fra 1791
stammer også den malede stråleglans med det
hebraiske ord »Jahve« i topfeltet, mens hele
tavlens øvrige bemaling er udført 1922 som et
forsøg på genetablering af en renæssancestaffe
ring, der stort set bibeholdt helgenfigurernes
middelalderfarver. Disse domineres af en ud
bredt forgyldning af dragterne suppleret med
sølv, smalteblåt og cinnober. I bagklædningen
bag figurernes hoveder er der aftryk af glorier,
der har været udført som punsling i kridtgrun
den (jfr. fig. 21). Bagklædningen står i øvrigt
med en lys brun farve (cadmiumgul), der dan
ner grundfarve i renæssancestafferingen. Søjle
skafterne står grå, snitværkerne med laserende
røde, blå og grønne nuancer, forgyldning og
lidt sølv. Indskrifterne, der er afdækket i velbe
varet stand 1922, er i forgyldt fraktur på sort
bund, med angivelse af skriftstederne i versa
ler. I storfrisen læses: »Sandelig hand baar vor
Siugdom ... Esai: 53 (v. 4-5)«. I topfrisen citat
fra trosbekendelsen: »pint under Pontius Pila
tus ...«, og i postamentfeitet: »Hvo som æder
mit Kød og drikker mit Blod ... Iohannes
6. Cap. 54. V«. Bag på tavlen er noteret: »Aar
1922 er Altertavle og Prædikestol istandsat un
der Nationalmuseet af Maler Poul Jensen.
Snedkerarbejdet udført af Th. Thøstesen og O.
Enevoldsen. Carl E. Kiilerich Sognepræst. Jens
Mouritzen Kirkeværge«.
Huller i det gotiske alterskabs øvre ramme
stykke viser, at den gotiske tavle har været kro
net af småspir, og fløjenes bagsider må have
været smykket med malerier. Tavlen er amtets
bedst bevarede repræsentant for en stor gruppe
altertavler, der fortrinsvis findes i kirkerne
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Fig. 22. Altertavle, udsnit. Midtskabet af den gotiske fløjaltertavle, o. 1475 (s. 1194). NE fot. 1986. — Altar

bild, Ausschnitt. Mittelschrein des gotischen Flügelaltars, um 1475.

langs Slesvigs vestkyst, både nord og syd for
den nuværende grænse. Sin opbygning og ud
formning har tavlen fælles med gruppens ho
vedværk, den langt større altertavle i Nieblum
kirke på Föhr, med tavlen i Deezbüll og med de
nordslesvigske tavler i Aller, Randerup og
Spandet.35
Tavlens
renæssanceudbygning
må
skyldes
samme snedker som prædikestolshimlen. Dens
oprindelige staffering, der var udført i tem
peramaling og farvemæssigt tilpasset middelal
dertavlen, omfattede nu forsvundne malerier i
topfelterne og i gavlen.36 Kun i topgavlens cir
kelfelt konstateredes 1922 rester, der var til
strækkelige til en bestemmelse af motivet,
øjensynlig en opstandelsesscene.
1730 manglede tavlen nogle sirater på sydsi
den, og i nord var en »stabel« løs og rokkede,
så der var fare for, at den skulle »falde dem på
hovedet, som i skriftestolen have at bestille«.25
Atter 1768 omtales altertavlens sirater og ma
ling som »ganske forsvækket«,14 og 1791 skred

man så til en istandsættelse. Den omfattede,
foruden de eksisterende topmalerier, en nystaf
fering, hvis grundtone var en lys perlefarve,
mens en lysegrøn med forkærlighed var brugt
på listerne og som kontur på sidevingerne. Vi
dere var anvendt forgyldning og sølv, det sid
ste med rød, blå og grøn lasur. Indskrifterne
fornyedes med hvid kursiv. I topfrisen læstes:
»Hellig Hellig Hellig / Er den Herre Zebaot«
(Es. 6,3), i postamentfeitet: »Hvo som æder
mit Kiød ... Joh. 6, 54« og i storfrisen »Anno
1791« flankerende henvisninger til 1. Kor.
15. kap. v. 3-4. Midt på frisen var mellem to
stiliserede
blomster
angivet
et
monogram,
sammenskrevet af initialerne »FP« (eller PF),
måske en malersignatur (fig. 44). Om restaure
ringens håndværkere vidner formentlig også
nogle små kradserier i apostelfigurernes bøger.
I Peters er læst: »1791 A.P. / S.F. / A.M. / S.H.
/ pinx(it) (malede)«, i Jakob den Ældres: »Fyrrup / 1791 Anders Pedersen«.
1880 blev tavlen »efterset med snedkerarbej
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Fig. 23. Altertavle, udsnit. Topstykke o. 1600-20 med malerier fra 1791, Kristus på korset og Gravlæggelsen,
signeret »FP« eller »PF«? (s. 1196, jfr. fig. 44). NE fot. 1986. — Altarbild, Ausschnitt. Oberteil um 1600-20 mit
Gemälden von 1791, Christus am Kreuz und die Grablegung, signiert »FP« oder »PF«?

de«, ved hvilken lejlighed man øjensynlig ud
skiftede nogle af spirene med nye, som ses på et
fotografi fra omkring århundredeskiftet (i NM
2).8 Det viser også den bemaling, tavlen fik
1883. Af 1791-bemalingen bibeholdtes kun
malerierne og farverne på de middelalderlige
figurer, mens alt øvrigt snitværk dækkedes
med egetræsfarve. Indskrifterne blev fornyet i
frakturskrift, og årstallet 1791 udskiftet med
»Aar 1883«.
Med Poul Jensens istandsættelse 1922 fik tav
len – efter en grundig undersøgelse – sin nuvæ
rende fremtræden.37 En mindre istandsættelse
foranlediget af udtørringsskader, er foretaget
1977.
Sidealterfigur (fig. 24), o. 1500, en del af en
Nådestolsgruppe, Gudfader, der foran sig har
holdt et billede af sin korsfæstede søn. Gudfa
der, 128 cm høj, er vist siddende på en tronstol
som en aldrende mand med langt bølget hår og
skæg. Han bærer en stor krone, nu uden tak
ker, en fodsid kjortel, hvorunder den nøgne
venstre fod stikker frem, og derover en kappe,
som er foldet hen over skødet. De indtappede

hænder har båret tværarmen af det nu for
svundne krucifiks, hvoraf nedre korsarm ses,
da den er skåret i ét med Gudfaders kjortel.
1876 blev det manglende krucifiks erstattet af
en renæssancefigur fra et (†)epitafium, den op
standne Kristus, 45 cm høj, trædende på døden
i skikkelse af en drage med fuglehoved. Bag på
denne figur er 1956 anbragt en ny vandret kors
arm i blank mahogni. Samtidig blev den mid
delalderlige figur renset, så den nu står i blank
eg med enkelte spor af blå farve i venstre
ærmegab.
Nådestolsgrupper – gerne dog med Kristus i
skikkelse af en smertensmand – er almindelige i
egnens sengotiske højaltertavler, således i Jerne, Lunde, Henne og Grimstrup (s. 984, 1113).
Da kirkens middelalderlige højaltertavle imid
lertid viser Marias himmelkroning, må figur
gruppen have dannet hovedbillede i en sideal
tertavle, formentlig tilhørende et Kristi Legems
alter.38 1 876 blev figuren opsat på en panelvæg i
tårnbuen, udført af genanvendt materiale fra en
præstestol og fra det nævnte epitafium (s. 1206,
fig. 39). Efter at skranken 1909-56 havde været
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opsat ved skibets nordvæg, er sidealterfiguren
nu opstillet alene i skibet i norddørens niche.
Altersættet består af dele fra forskellig tid.
Kalken (fig. 25) er et renæssancearbejde fra
o. 1575, skænket 1766 af kirkeejeren assessor
Niels Hansen,39 efter at sølvsmed Jørgen Peder
sen Bagge i Varde havde istandsat den.39a Kal
ken er 20 cm høj, foden sekstunget med profi
leret standkant, hvorpå er graveret en bort med
små rombefigurer og prikker. På en af tunger
ne er påloddet en støbt krucifiksgruppe (Jo
hannes med bog). Den brede standplade stam
mer fra istandsættelsen. Øverst på foden en lille
krave med hjerteformede gennembrydninger
og et skarprygget led, der danner overgang til
det sekssidede skaft. Knoppen er sekstunget
med rudebosser, hvorpå er graveret versaler,
der tilsammen danner navnet: »Iesvsf«(!). Bæ
geret, som hviler i en lille bladkurv, er nyere,
let svejet med hældetud. På standpladens over
side Jørgen Pedersen Bagges mærke. Disken er
fra 1947, tvm. 16 cm, med graveret cirkelkors
på fanen og i bunden Københavns bymærke og
stemplet: »C. C. Hermann«. Den tidligere
†disk, med graveret årstal »1766«, var udført af
Jørgen Pedersen Bagge og bar samme stempel
som kalken foruden graveret Jesumonogram
og cirkelkors. To dobbelt sammenslyngede,
kronede monogrammer læstes 1897 »HB« og
»HS«, hvilket imidlertid ville passe dårligt på
giveren Niels Hansen og hans hustru Katrine
Elisabeth Rottmann.40
Et †altersæt af tin, formentlig anskaffet efter
svenskekrigene, nævnes i synet 1700. Sættet –
eller dets afløser – gik til ved præstegårdens
brand 17. dec. 1765.39
Oblatæske og alterkande fra 1966, af sølv, iføl
ge indskrift skænket af Lars Bolkjær og hustru
Konstance til minde om datteren Kirstine
Nielsen. Sættet er tegnet af arkitekt Edward
Jensen og mærket »C. C. Hermann, Sterling
Denmark«.41 Anskaffelse af †alterkande og
†oblatæske i porcelæn omtales 1844 og 1873.23
Sygesæt, 1843, udført af Ulrich Adolph Kru
se, Varde.42 Kalken er 11 cm høj med cirkulær
aftrappet fod, cylinderskaft, linseformet knop
og halvkuglebæger. Langs randen af bægeret,

1199

Fig. 24. Nådestolen, sidealterfigur o. 1500 (s. 1198),
med småfigur fra (†)epitafium, o. 1600-25 (s. 1208).
NE fot. 1980. — Gnadenstuhl, Seitenaltarfigur um
1500 mit Kleinfigur eines (†)Epitaphs, um 1600-25.

der er indvendig forgyldt, løber en spinkel tov
stav, og på foden, hvor stemplet findes (Bøje
1982 nr. 6886), læses med indprikket skrive
skrift: »Nebel og Lydom Menighed 1843«. Di
sken, tvm. 9 cm, har langs kanten en riflet bort
og på undersiden samme indskrift som på bæ
geret. Til sættet hører en nyere oblatæske og et
etui.
Alterstager (fig. 26), o. 1550, nu 36 cm høje,
næsten svarende til Billum kirkes. Stagerne har
profileret fod- og lyseskål, cylinderskaft med
to skaftringe og nyere lysetorne af jern. Fod
skålene har under bunden spor efter tre tæer,
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der som i Billum kan have været formet som
små siddende løver (s. 1092 med fig. 27). Sta
gerne nævnes tidligst 1730.25 To syvstager,
nyere.
Et alterkors af oliventræ, 60 cm højt, forarbej
det i Jerusalem, er skænket af gårdejer Chri
stian Christensen og læge H. P. P. Torbøl.41
†Messehagler. 1824 kaldes messehaglen ubru
gelig,43 og 1841 omtales en opfarvning af haglen, der samtidig forsynedes med nye galoner
og kors.23 1857 anskaffedes en ny,23 som 1862
beskrives som værende af rødt fløjl med gyl
dent kors og frynser.8
Alterskranke, 1868, halvcirkulær med støbejernsbalustre svarende til Kvong kirkes; håndli
sten rød med sort hylde.23 Den har afløst en
†alterskranke, der 1862 omtales som et knæfald
foran altret, betrukket med læder.8 En †knæ
faldsskammel til præsten, betrukket med rødt
klæde, nævnes 1862.8
Døbefont (jfr. fig. 12), romansk af rødlig gra
nit, næsten svarende til Janderup, Lunde, Ovtrup og Henne kirkers fonte, der udgør en lokal
undergruppe af den almindelige vestjyske fon
tetype (Mackeprang: Døbefonte s. 166). Fonten
er 97 cm høj, kummens tvm. 78 cm. Søjlebasefod, halvkugleformet kumme med attisk pro
fil, hvoraf den øvre rundstav er erstattet med
platte. Kummen har lågfals i åbningen og i
bunden en kvadratisk forsænkning (13×13 cm)
med afløbshul i blyforing. Fonten omtales 1768
som »udhuggen af en heel Steen«,39 og stod
1874 med kalket kumme og sortsværtet fod.
Samme år blev fonten afrenset og 1888 flytte
des den fra korets nordside til sin nuværende
plads midt i koret.23
Dåbsfade 1) O. 1862,44 af messing, tvm. 46
cm, glat med kursivindskrift på fanen:
»Nr. Nebel Kirkes Daabsfad«, graveret 1933,

Fig. 25-26. 25. Alterkalk, o. 1575, skænket 1766 af
assessor Niels Hansen (s. 1199). 26. Alterstage,
o. 1550 (s. 1199). NE fot. 1980. — 25. Abendmahls
kelch, um 1575. 26. Altarleuchter, um 1550.
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Fig. 27. Indre set mod øst. NE fot. 1980. — Interieur gegen Osten gesehen.

da fadet udskiftedes med nedenstående og blev
ophængt i koret i norddørens niche. Siden 1983
bruges fadet atter. 2) 1933, af messing, tvm. 67
cm, i skønvirkestil, udført af K. Ejbye, Oden
se, og skænket af Sigrid og Henrik Christen
sen. Fadet bærer indskriften: »Nr. Nebel Kirke
Julen 1933«. Siden 1983 ophængt i koret, i
norddørens niche.
Dåbskander. 1) O. 1900, af tin med kors på
låget. 2) 1932, af messing, svarende til Lunde
og Ovtrup kirkers. I bunden indskriften:
»Skænket til Nørre Nebel Kirke 1939 af Elisa
beth Bloch Sørensen, Enke efter Lærer og Fol
ketingsmand S. Sørensen«.
†Fontehimmel eller -låg. 1841 forsynedes
»dækselen til døbefonten« med malede lister.23

†Korbuekrucifiks. 1730 omtales et krucifiks af

træ, stort, stående op ad nordmuren.25
Prædikestol (fig. 30), o. 1580, formentlig skå
ret af Mikkel Tuesen i Tarp, med lidt yngre
himmel, tilføjet o. 1600-20. De brogede farver
stammer fra en istandsættelse 1922, da maler
Poul Jensen søgte at genetablere renæssance
stafferingen.
Prædikestolen består af fire høje fag, midtdelt af vandrette, profilerede rammestykker og
flankeret af slanke hjørnebalustre, som leddeles
af små tovstave og har neglesnit på siderne.
Hele kurven dækkes af fliget akantusløv i »Ribestil«, på balustrene vekslende med rudemønstre og stedvis arrangeret i hjerteform, på selve
felterne som store ranker. I et af felterne vokser
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Fig. 28. Prædikestolsfelt med englehoved, o. 1580
(s. 1202). NE fot. 1980. — Kanzelfeld mit Engelkopf

um 1580.

ranken ud af en vase, i et andet krones ranken af
et englehoved ganske svarende til stolestader
nes (fig. 28). Den profilerede kronliste har en
nedhængende, gennembrudt frise af krydsende
rundbuer med gotiske korsblomster. En tilsva
rende frise har formentlig løbet under fodli-

Fig. 29. Englehoved, udsnit af stolepanel 1576
(s. 1204). NE fot. 1980. — Engelkopf Ausschnitt aus

Gestühl 1576.

sten, der er fornyet ved en restaurering 1959,
ligesom også dækplanken med læsepult i blankt
træ. Ved samme lejlighed fik prædikestolen sin
nuværende murede trappe og underbaldakin.
Og ved opgangen opsattes en mandlig herme
fra o. 1600-20, svarende til hermerne på alter
tavlens topstykke (fig. 23), og formentlig stam
mende fra en ældre prædikestolsopgang.
Prædikestolens himmel fra o. 1600-20 er ind
passet i murhjørnet over stolen og har fem fag
ud mod kirkerummet, de to yderste ganske
smalle. Frisen ledsages af tandsnit, perle- og
æggestave (delvis fornyede), der forkrøpper
om hjørnernes bøjlefremspring. Disse smykkes
af frugtbundt med kvindehoved (ét dog af dia
demhoved) over tandsnit, bosse og volut.
Over hjørnefremspringene står på den stærkt
fremspringende
gesims
vasespir
med
store
blomster, flankerende høje kartouchetopstykker med englehoved i medaljon og små drejede
spir. Enkle kartouchehængestykker flankeres af
englehoved under fremspringene, og himlens
loft, der har (fornyede) profilribber udgående
fra en midtroset, indrammes af en kraftig tand
snitbort. Af et sammenhørende †rygpanel, må
ske svarende til Lunde og Ovtrup kirkers
(s. 1123, 1148 med fig. 21), fandtes 1922 spor
og stumper, genanvendt som stivere for top
stykkerne.
Prædikestolens staffering fra 1922 svarer til al
tertavlens og søger at genskabe en renæssance
bemaling, der må have været udført i forbin
delse med tilføjelsen af himlen.45 Felternes akantusløv står grønt med gyldne spidser, hjør
nestavene hvide med stedvis forgyldning. Li
sterne har overalt cinnober, og på himlen er
endvidere brugt laserende blå og grøn farve,
rigelig forgyldning og lidt sølv. Dens frise har
gul frakturindskrift på sort bund: »Opløft din /
Røst som en Basune ... (Es. 58,1) 1922«, re
konstrueret på grundlag af bevarede rester af
den originale indskrift.46
Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne,
formentlig dens oprindelige plads (jfr. s. 1189).
Da skæringerne slutter sig nøje til stolestader
nes, må prædikestolen antages at være leveret
af den Mikkel Tuesen i Tarp, som 1576 signere
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de stolestaderne (jfr. flg. 28-29). Himlen og
måske en ny opgang er formentlig tilføjet sam
tidig med altertavlens renæssanceudbygning,
da skæringerne har meget til fælles, og herefter
er alt blevet stafferet.
1730 var nogle sirater faldet ned,25 og 1768
kaldes prædikestolen ganske brøstfældig. Ved
en istandsættelse 1791 fornyedes nogle dele på
himlen, og der udførtes ny underbaldakin med
spinkle profilribber i stødene. Herefter blev alt
nymalet med perlefarve, suppleret med lys
grøn, rødt, blåt, forgyldning og sølv svarende
til den samtidige nystaffering af altertavlen.
Midt i 1800’rne fik prædikestolen ny trappe
med opgangspanel i enkle former.47 1878 blev
den overstrøget med egetræsmaling, dog med
bibeholdelse af forgyldningen, himlen fik ny
indskrifter fra Es. 58.1 og 2 Kor. 5,19-20, og
betrækket fornyedes.8 Poul Jensen udskiftede
1922 efter en grundig undersøgelse flere dele og
gengav stolen dens nuværende renæssancebe
maling. Underbaldakin og opgang bibeholdtes
indtil 1959,47 da stolen fik sin murede trappe og
underbygning i gule blanke sten (ved ark. Rolf
Graae, jfr. Varde S.Jacobi, s. 908) og gennem
gik en snedkermæssig istandsættelse.
†Muret prædikestol, o. 1500-50(?). Under det
østligste vindue i skibets sydside fremkom
1956 en ca. 130 cm bred og 48 cm dyb, rund
niche med bund ca. 50 cm over nuværende
gulv. Nichen, der igen blev tilmuret, var se
kundært indhugget i murværket, foret med
mursten og hvidtet.11 Den må opfattes som
levn af en muret prædikestol (sml. Saksild og
Bjergager kirker, DK. Århus, s. 2427 f. og
2509).
Stolestader (fig. 31-36), 1576, udført i løbet af
et halvt år af Mikkel Tuesen i Tarp »selvan
den«, på foranledning af Christen Christensøn
(kirkeværge?). Selve bænkene er fra 1956, men
ellers er stoleværket i sjælden grad intakt, med
16 gavle i kvindesiden, 14 i mandssiden, hvortil
kommer 2×4 i koret, heraf de fire dobbeltgav
le. Gavlene, 114 cm høje, er af egnens alminde
lige ungrenæssancetype, udformet som et pa
nelværk med småspir; rammeværket er af eg,
dets to profilindrammede fyldinger overalt af

1203

Fig. 30. Prædikestol, o. 1580, med himmel fra
o. 1600-20 (s. 1201). NE fot. 1980. — Kanzel, um
1580, mit Schalldeckel um 1600-20.

fyrretræ. De nedre fyldinger har foldeværk
med hjerteformede gennembrydninger, de øv
re smykkes med akantusranker, stedvis med
mandshoved og voksende ud af en vase
(fig. 31). Enkelte gavle har i overfyldingen ind
skrift med reliefversaler. På den vestligste gavl
i nord læses: »Christ/en Chr/isten/søn la/d des
/ skam/mel gø/er. 1576« (fig. 32), overfor i syd
snedkerens signatur: »Meckel / Tusen / i Tarp /
giord / desse / skamel / sieland/en i 26 v(ger)«
(fig. 33), og på skibets forreste gavle samt en
dobbeltgavl i koret findes våbener og indskrif
ter, der vidner om, at de har hørt til kirkens
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Fig. 31-34. Stolegavle 1576. 31. Gavl i kvindesiden (s. 1203). 32-33. Gavle med indskrifter, der oplyser, at
staderne er opsat 1576 på foranledning af Christen Christensøn (kirkeværge?), og at arbejdet udførtes af
Mikkel Tuesen i Tarp »selvanden« i løbet af 26 uger (s. 1203). 34. Gavl tilhørende herskabsstol (s. 1205). NE
fot. 1986. — Gestühlwangen 1576. 31. Wange auf der Frauenseite. 32-33. Wangen mit Inschriften, die besagen, daß das
Gestühl 1576 auf Veranlassung des (Kirchenpflegers?) Christen Christensøn errichtet, und daß die Arbeit von Mikkel
Tuesen in Tarp »zu zweit« im Lauf von 26 Wochen ausgeführt wurde. 34. Wange eines Herrschaftsstuhls.

(†)herskabsstole (jfr. ndf.). Indgangs- og endepanelerne har under en tandsnitbort profilindrammede fyldinger i to rækker, glatte højfyl
dinger under liggende frisefyldinger med ud
skåret akantus, masker og englehoveder (fig.
29,36). På forpanelet i syd læses i en af frisefyl
dingerne: »Discite ivstici/am moniti et / non
temnere Christvm (15)76« (Lad jer påminde,
lær retfærdighed og foragt ikke Kristus). Sam
me sentens genfindes på en stolegavl i Ovtrup
kirke (s. 1149 med fig. 22). Indtil istandsættel
ser og reduktioner 1893, 1917 og 1956 havde
flere af de forreste stader låger. En af disse
(stammende fra præstekonens stol og med skå
ret årstal 1701) er 1975 genanvendt i et salme

bogsskab tillige med to enkle gavle med glatte
fyldinger, der må være kommet til 1791.
Bænkene står i blank fyr med grå sæder, sto
leværkets gamle dele efter restaureringer 1917
og 1956 i afrenset træ, gavlene med vekselvis
orangerød og blå bund i overfyldingerne. Pa
nelerne har gråt rammeværk og brun bund for
frisefyldingernes skæringer.
Mikkel Tuesen i Tarp (Lunde eller Billum
sogn?), der ifølge indskrift udførte staderne
med en hjælper i løbet af 26 uger, har forment
lig også skåret prædikestolen (jfr. fig. 28-29) og
udført stoleværk for flere af egnens kirker.
Men de ensartede og ret enkle former, der ken
detegner egnens »Ribeskæringer«, gør det van
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skeligt at skelne den ene bondesnedkers hånd
fra den anden (jfr. staderne i Janderup (1575) og
Ovtrup (1578), s. 1056 og 1149).48 Stadernes
nuværende delvise staffering svarer i princippet
til deres oprindelige. Undersøgelser 1897 og
1917 har godtgjort, at gavle og paneler fra før
ste færd stod i blankt træ, kun med vekselvis
sort og mønjerød bund for overfyldingernes
skæringer og indskrifter (jfr. staderne i Billum
s. 1098).
I
begyndelsen af 1600’rne – formentlig sam
tidig med arbejderne på altertavlen og prædike
stolen – fik stoleværket en fuld staffering i lys
blå farve med gulgrønne profiler og spir. 1615
var der strid om stolestaderne.49 1700 behøvede
en del kvindestole reparation (jfr. ovennævnte
låge),14 og 1730 var nogle stole løse, ligesom
der manglede 13 fodskamler.25 1768 opgjorde
præsten stoleværket til 26 mandsstole og 27
kvindestole, med mageligt sæde til fem menne
sker i hver.39 Ved en istandsættelse 1791 tilføje
des fire nye stole, og staderne blev nymalet i
perlefarve med lysgrønne profiler og spir. 1862
regnedes de 14 stole i koret alle for kvindestole.
Forrest i skibets nordrække fandtes foruden
præstekonens stol en nu forsvunden gavl med
indskriften: »Maren / Christ/ens«.50
1862 og 65 udskiftedes ryglægterne med rig
tige rygstød, og de oprindelige ganske smalle
sæder blev øget i bredden ved tilsætninger.23
1917 genetablerede man – på baggrund af en
farveundersøgelse – den originale delvise staf
fering af stoleværket, der da stod som det bedst
bevarede af egnens karakteristiske type. Ved
istandsættelsen 1956 kasseredes de sjældne
gamle bænke, fyldingernes farveholdning justeredes, og stoleværket blev reduceret, idet til
oversblevne fyldinger fandt anvendelse i en
dørfløjmellem skib og våbenhus og i en låge til
et elskab i tårnrummet.
De forreste stader i skibet udgør herskabsstole
(fig. 34-36) for Sæding Storgård. Mandsstolen i
syd har sin gamle plads, mens kvindestolen
overfor tidligere havde plads ved korets nord
væg.51 Gavlene svarer i opbygning og størrelse
til de øvrige. Den søndre (fig. 34) har på det
øvre rammestykke indskåret reliefversalerne
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Fig. 35. Dobbeltgavl fra herskabsstol 1576 (s. 1205).
NE fot. 1986. — Doppelwange eines Herrschaftsstuhls

1576.

»LB 1576« for gårdens daværende ejer Laurids
Barfod, hvis våben, en bar fod, pryder gavlens
overfylding. Skjoldet indrammes af akantusløv, som over det danner en hjelmagtig figur
med to vesselhorn. Nordsidens gavl (fig. 36)
har i overfyldingen navnet på hans hustru:
»Anne / Lavrit/skvon / anno 1576«. Mandssto
len omfattede tidligere også det andet stade i
syd, hvis dobbeltgavl nu er i koret (fig. 35).
Dens vestre halvdel svarer til Laurids Barfods
gavl, bortset fra at skjoldets stiliserede hjelm
tegn mangler. Det findes til gengæld over et
skjold i den østre overfylding, der må opfattes
som (den uadelige) Anne Lavridskones. Skjol
det er uden skåret mærke, men har et malet
Jesumonogram.
Earvesætningen svarer til det øvrige stole
værks. Laurids Barfods initialer og årstallet står
på sort bund, foden i hans våben er forgyldt
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(oprindelig rød) og Jesumonogrammet står i
sorte versaler.
(†)Præste- og skriftestol, o. 1600 (senest 1606).
Bevaret er det meste af panelværket med dør
fløjen, alt af fyrretræ, genanvendt 1876-1956
som den nedre del af en panel-skranke (fig. 39,
jfr. ndf.), og nu på kirkeloftet. I sin genanvend
te tilstand havde panelet to rækker fyldinger i
fem fag, af hvilke det midterste dannede dør
fløj, og foroven løb en profileret gesims. Kan
nelerede pilastre med profilkapitæl adskilte fa
gene, der forneden havde glatte profilfyldinger, foroven arkadefyldinger med profileret
hestesko-bueslag, båret af kannelerede pilastre
med profilbase og -kapitæl. I en af de øvre fyl
dinger er råt indskåret »NB 1606«, måske intialer for den daværende præst, Niels (Lauridsen)
Barfod. Direkte på træet er konstateret rester af
en blågrå farve, der synes at høre sammen med
den øvrige højrenæssancestaffering i kirken.
Det omflyttede panel viser, at stolen i sin
opbygning har svaret til den ligeledes noget
mishandlede i Lydum kirke fra 1597 (s. 1230).
Efter egnens sædvane har præste- og skriftesto
len fra første færd været opstillet nord for altret
som et panelværk, der aflukkede korets nordøsthjørne og havde dør, formentlig i vest. En
løs del på altertavlen var 1730 til fare for dem,
der færdedes under den i skriftestolen.25 1868
måtte man af hensyn til den ny alterskranke
indskrænke stolen, og 1876 blev den nedtaget

Fig. 36. Stolepanel med gavl, tilhørende herskabs
stol (s. 1204-05). NE fot. 1980. — Stuhlgetäfel mit
Wange von einem Herrschaftsstuhl.

og til dels genanvendt i nedennævnte pa
nelvæg.23
En panelvæg (fig. 39), nu nedtaget, blev 1876
stykket sammen af ældre paneler og kirkepry
delser og opsat som lukke i tårnbuen. Under
delen udgjordes af et dobbelt fyldingspanel
med dør, o. 1600, fra en (†)præste- og skrifte
stol (jfr. ovf.), overdelen af dele af et renæssan
ceepitafium (jfr. s. 1208) med en gotisk sideal
terfigur forestillende Gudfader (s. 1198). Mel
lem epitafiesøjlerne indsattes 1876 ny arkade
felter af fyrretræ, og alt blev malet i egetræsfarve med lidt forgyldning og rødt samt små
kors-medaljoner i overdelens arkadefyldinger
og en stråleglans i »topfeltet« bag Gudfaders
hoved. 1909 fortrængte orglet panelvæggen,
der opsattes ved skibets nordvæg, hvor den ses
fig. 39. Kun sidealterfiguren (fig. 24) blev bibe
holdt ved restaureringen 1956-57, mens det øv
rige panel nu er henlagt på kirkeloftet i misera
bel tilstand.
†Degnestol, slutningen af 1500’rne, ifølge Ja
cob Helms med udskæringer som prædikesto
len og stolestaderne. Den stod i korets sydøsthjørne som pendant til præstestolen i nord.
Som denne blev degnestolen 1868 indskræn
ket,23 og 1898 henstillet i tårnet. 1916 var den
fjernet.8
†Brudeskammel. 1862 nævnes en brudeskam
mel, hvortil havde været et figureret tæppe.8
†Kiste. 1730 omtales en stor jernbeslået kiste,
der i mands minde havde stået i kirken, men
som nu var væk.25
Skab, 1975, til salmebøger, udført af stolesta
depanel (se stolestader). 1916 nævnes et nyanskaffet †skab til messeklæder.8
Pengeblok, o. 1800, firsidet, 95 cm høj, med
to vertikale jernbeslag på forsiden og jernlåg
med tre overfaldslukker. Gråmalet, i skibet ved
indgangen fra tårnet. 1862 nævnes endnu en
fast †kirkeblok af træ beslået med jern, foruden
en †fattigbøsse af jernblik. En løs offerboks blev
anskaffet 1893.8
Kirkens dørfløje er nyere, dén mellem våben
hus og skib udført 1956 af renæssancepanel fra
stolestaderne (jfr. ovf.). †Dørftøj, samme sted,
af svært egetræ, helt beslået med jern, og for
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mentlig middelalderlig. 1862 havde den endnu
sin gamle plads (hvor den slog ind i kirken);8
1897 lå den i tårnrummet og 1916 uden for
kirken, ved sydmuren.
Orgel, 1958, med otte stemmer, bygget af
W.Hemmersam, København.8 Renoveret og
udvidet med én stemme 1978 af P. Bruhn &
Søn, Årslev. Disposition: Manual: Gedakt 8',
Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4',
Blokfløjte 2', Nasat 1⅓', Sivfløjte 1'. Pedal:
Subbas 16' (tilbygget 1978, orglet havde tidli
gere anhangspedal). Vindlader, traktur, regi
stratur, klaviaturer og bælge er fra 1978. Op
stillet i skibets vestende på samtidigt pulpitur
med opgang i nord. Spillebord på orgelhusets
bagside, †Orgel, bygget 1909 af Horsens Orgel
byggeri ved M. Sørensen som firmaets opus 3.
Ét manual med fem stemmer og oktavkoppel.52 Opstillet i tårnbuen.
Salmenummertavler, moderne, tre ens, 90×60
cm, hvidmalede med forgyldte cifre af letme
tal, opsat på skibets og korets vægge. Salme
nummertavler. 1862 havde kirken seks sorte tav
ler til kridt. 1916 var der anskaffet nye med
metalcifre, der ses på ældre fotografier (i
NM2).8 Nogle havde enkel sort ramme, én var
i klassicistisk stil svarende til en tavle i Lydum
kirke (s. 1232 med fig. 9).
Præsterækketavle, 1984, 98×148 cm, i blank
fyr med sort skriveskrift. På skibets sydvæg.
Et †maleri, skænket til kirken, omtales
1885.23
Lysekroner, fire ens i skibet, fra restaurerin
gen 1956-57 ligesom korets lampetter. Tre †ly
sekroner af messing, i renæssancestil, til petrole
um, var 1916 nylig blevet skænket til kirken.8
Kirkeskib, fregatten »Argo«, skænket af apo
teker Edvard Bjørn, Odense, og bygget af for
henværende sømand, gårdejer Peder Christen
sen, Bækhuse (Henningsen: Kirkeskibe Ribe,
s. 364). Ophængt 1934 i skibet mellem de to
vestligste lysekroner, nu i en kasse på våben
husloftet.
Klokker. 1) 1710, støbt af Christian Meyer i
Hamborg, tvm. 79 cm. Den rigt forsirede ba
rokklokke bærer på legemet kirkeejerens, hans
hustrus og forældres navne med store reliefver-
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Fig. 37. Klokke, 1710, støbt af Christian Meyer i
Hamborg, udsnit af klokkehalsen (s. 1207). NE fot.
1980. — Glocke 1710, von Christian Meyer in Hamburg
gegossen, Ausschnitt aus dem Glockenhals.

saler: »Herrn Peder Nielsen / Madamme Chri
stina Sophiæ / Borneman. Anno 1710«, på
modstående side: »Sahl(ig) Herren Niels Niel
sen / Madamme Anna Staffendatter«. Over og
under indskrifterne englehoved. På den profile
rede slagring en omløbende guirlande afbrudt
af reliefversalerne: »Me fezit Christian Meyer
Hamburgi« (Christian Meyer i Hamborg gjor
de mig). Om halsen løber – kantet af store akantuspalmetter – en bort af løvværk med små
putti, der spiller på harper og klokker, blæser
sæbebobler etc. (fig. 37). De profilerede hanke
har på ryggen en skælbort med englehoved.
Ophængt i slyngebom fra 1948. Klokken kal
des 1862 »ikke stor, men vellydende«.8
2) 1980, støbt af Pierre Paccard, Annecy,
Frankrig. Den måler 71 cm i tvm., prydes af
vinløvs-borter og versalindskrifter. Om hal
sen: »Støbt aar 1980 af Pierre Paccard i Fran
krig«. På legemet: »Lovsynger Herren«, og på
slagringen: »Skænket til Nørre Nebel kirke af
Nørre Nebel Haandværkerforening«. Samtidig
slyngebom.
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†Klokke. 1700 omtaler synet klokken som
revnet og ubrugelig.14
Klokkestole. Klokke nr. 1 hænger i tårnets
øverste stokværk i en spinkel fyrretræsklokkestol fra 1791, ret stærkt fornyet 1884.8 Klokke
nr. 2 hænger i en samtidig klokkestol af eg i
tårnets tagrum.

GRAVMINDER
(†)Epitafium (fig. 38-39), o. 1600-25, uvist over
hvem. Bevaret er, foruden en Kristusfigur, nu
anbragt i skødet på en katolsk sidealterfigur
(jfr. s. 1198), de forskårne vinger, storsøjlerne,
hængestykket samt et par mindre løsdele, siden
1956 på kirkeloftet. Herfra er i mellemtiden
blev stjålet en række andre dele, der ses på foto
grafier fra 1955 (fig. 39), da epitafiestykkerne i
sammenflikket stand tjente som overdel i en
panelvæg (jfr. s. 1206).53
Epitafiet har haft en traditionel arkitektonisk
renæssanceopbygning omkring et maleri i stor
feltet. Af storstykket er i hovedsagen bevaret
de glatte, korintiske søjler på fyldingspostamenter med beslagværk, 78 cm høje; en bøjle
med diademhoved over diamantbosse kan – li
gesom to tilsvarende, nu fjernede – have prydet
storfrisen. Epitafievingerne udgøres af halvkartoucher med ganske velskårne relieffer af
Adam og Eva i højoval indramning med ægge
stav (fig. 38). Hængestykket er formet som en
stor kartouche med tovstavindrammet felt. Af
fotografiet fra 1955 fremgår, at hængestykket
da var opsat på hovedet som en art »topstyk
ke«, og at feltet flankeredes af to store løveho
veder med ring i flaben (begge stjålne).54 Fra
epitafiets oprindelige topstykke må stamme
den nævnte Kristusfigur. Han er vist som den
opstandne, dødens besejrer, og har utvivlsomt
kronet epitafiet. Også to mindre frifigurer i
lange gevanter (den ene stjålet) må have haft
plads på topstykket eller storgesimsen.
Bemalingen i egetræsfarve med konturer og
detaljer fremhævet i mørkebrunt og rødt, er fra
1876, da epitafiedelene genanvendtes i den
nævnte panelvæg. Herunder er o. 1920 iagtta
get en blågrå farve, der dækkede endnu ældre

Fig. 38. Adam og Eva, udsnit af vinger fra (†)epita
fium o. 1600-25 (s. 1208). NE fot. 1986. — Adam und

Eva, Ausschnitt aus Flügeln eines Epitaphs, um 1600-25.

lag, hvoraf konstateredes grønt, ultramarinblåt
og inderst forgyldning og sølv.
Grausten. 1) (Fig. 40) o. 1662. [Hans Giødesøn af Bolkier, fordum kgl. Majestæts delefoged udi Kiergaard birk og kirkeværge til Nebel
kirke, †1662 i sin alders 49. år, samt hans kære
hustru, gudfrygtige, ærlige og dydsirede kvin
de Apelone Pedersdatter, som sødelig hensov i
Herren □ i sin alders □ år].16
Sort kalksten, 200×140 cm, ret udslidt med
til dels ikke læsbare indskrifter i reliefversaler.
Det ottekantede skriftfelt, kantet af skriftbånd
med gudelige indskrifter, krones af den op
standne Kristus med sejrsfanen. Han står på en
skrybræmme under en krone, der holdes frem
af to englebørn. Scenen flankeres af to andre
engle med palmegrene. Under indskriftfeltet et
udtrådt våbenskjold, hvori anes initialerne
»HG« og »P« med fordybede versaler. På hver
side over skjoldet en tulipan og et forkrænkelighedssymbol, nemlig et timeglas (til venstre)
og et grinende dødningehoved. Det omløben
de skriftbånd brydes i hjørnerne af cirkelmedal
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joner, hvori ses evangelisterne i halvfigur med
deres symbolvæsener. Nederst på hver medal
jon er deres navne anført med fordybede versa
ler. En næsten identisk gravsten findes i Henne
(nr. 1, s. 1266). Stenen lå så sent som 187455 i
koret. 189756 var den i våbenhuset, hvorfra den
o. 1956 er flyttet til tårnrummets sydvæg, ind
muret, liggende på siden.
2) (Fig. 41) o. 1666. Christen [Mad]søn af Seding, [fordum ri]defoged på [Frøstrup, †1666 i
sin alders 76. år, samt hans kære hustru] Inger
[Christensdatter, †1652 i hendes alders 60. år,
hvis sjæl Gud haver].57
Sort kalksten, 231×141 cm. Højrektangu
lært indskriftfelt med stærkt nedslidte reliefver
saler, flankeret af Kristus med glorie og kors
(til venstre) og Johannes Døberen med lam og
et kors omvundet med skriftbånd, hvorpå læ
ses »Agnus Dei ......... pe« med fordybede versa
ler. De to figurer peger mod skriftfeltet og står
på volutindrammede baser med deres navne.
Kun under Kristus anes endnu »Salvator Mun(di)«. Øverst den opstandne Kristus med sejrs
fane, omgivet af skrybræmme og guirlander
fremholdt af to små, flankerende engle, som
står på volutter, hvori ses timeglas (til venstre)
og dødningehoved med knogle i gabet. På hver
side af Opstandelsesscenen er angivet afdødes
bomærkeskjolde, »CM« (til venstre) og »ICD«
over en fugl. Under indskriftfeltet en fremstil
ling af Gravlæggelsen i hele stenens bredde.
Gravstenen minder i opbygning og udførelse
meget om en sten i Ovtrup fra o. 1660-80
(s. 1154, nr. 1) og én i Ribe Domkirke over ma
gister Anders Pedersen Romdorph, †1673
(s. 624, nr. 75). O. 1850 i kirkegulvet lige inden
for kirkedøren, efter tidligere at have ligget på
kirkegården nær ved den østlige side af våben
huset.16 O. 1956 indmuret i tårnrummets nord
væg over for nr. 1.
†Gravsten. 1) O. 1630. Jens Christensen Toftum af Sædding, †1630 i hans alders 54 år.16 Lå
o. 1850 øst for kirken.
2)
O. 1643. Jens Chrestensøn af Nebel, for
dum kirkeværge, †1643 i sit 86. år, samt hustru
(?).58 O. 1850 i kirkegulvet foran alteret. Sås
endnu 187453 i skibet lige for kordøren.

Danmarks Kirker, Ribe amt
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Fig. 39. Panelvæg (s. 1206) sammenflikket 1876 af
(forneden) panelværk fra (†)præstestol (s. 1206),
o. 1600, og dele af et (†)epitafium (s. 1208), o. 160025, hvorpå er fæstnet en middelalderlig sidealterfigur
(s. 1198), o. 1500. Væggen er fotograferet af Ejner
V. Jensen 1955, da den var opsat på skibets nordvæg.
Nu på kirkeloftet. — Getäfelte Wand, zusammenge
flickt 1876 aus (unten) getäfel von
1600, und Teilen eines Epitaphs,
eine mittelalterliche Seitenalterflgur,
ist. Die Wand wurde 1955, als sie
Schiffs angebracht war, fotografiert.
boden der Kirche.

einem Chorstuhl, um
um 1600-25, woran
um 1500, befestigt
an der Nordwand des
Jetzt auf dem Dach

1) O. 1642. Christen Ifversøn
af Kolle, †1642, samt hustru Anne Christens
datter, †1646.35 Lå 1874 i skibet, men var for
svundet 1897.56
2) O. 1674. Jacob Pedersen Høst, fordum
sognepræst til Nebel kirke, †1674 i hans alders
53. år.16 Lå o. 1850 lige neden for knæfaldet for
an alteret og nævnes stadig 1866.59
3) O. 1689. Christen L. (Lauridsen) Bang,
fordum sognepræst til Nebel og Lydum i 7 år,
født i København, †1689.16 O. 1850 og 187455 i
skibet.
†Gravrammer.

78
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Fig. 40. Gravsten (nr. 1, s. 1208), o. 1662, over delefoged og kirkeværge Hans Gjødesen af Bolkjær,
†1662, og hustru Abelone Pedersdatter. NE fot.
1980. — Grabstein, um 1662, des Friedensrichter und

Kirchenpflegers Hans Gjødesen aus Bolkjær, †1662, und
seiner Gattin Abelone Pedersdatter.

†Begravelser. 1) O. 1682. Hans Pedersen Friis,
sognepræst, †1682. Omtalt 1866.59 2) O. 1782.
Niels Christensen Holst, sognepræst, †1782 og
begravet foran altret nær †gravsten nr. 2.
Nævnt o. 1850.16 – 1863 omtales enkelte begra
velser, markeret i trægulvet ved mursten. De
sidste er formodentlig forsvundet 1875,8 da der
lagdes flisegulv.60
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1800. Kirsten
Christensdatter Tarp af Sædding Nygaard og
sognefoged
Chr.
Thomsen.
Blåsort
belgisk
kalksten, 198×85 cm., helt nedslidt uden spor
af indskrift eller udsmykning. Stenen lå tidlige
re på kirkegården øst for våbenhuset, hvorfra
den blev flyttet ind i »kalkhuset« ved skolen af
håndværkere, der ville benytte den til at slå
skælkalk på. O. 1928 lå stenen på sin nuværen

de plads som trappesten ved indgangen til vå
benhuset.61
2) O. 1817. Mouritz Høyer, *1744 i Brøndum præstegård, sognepræst 1782 for N. Ne
bel og Lydum menigheder, hvis elskelige lærer
og oprigtige ven han var i 35 år. 1783 gift med
jomfru Mette Helene Bering, med hvem han
havde 10 børn, †1817.16 Grå kalkstensplade,
148×89 cm, med bortslidt indskrift i reliefhugget skriveskrift. Ligger på sin oprindelige plads
på et gravsted øst for koret, sammen med nr. 38.
3-8) 1780-1830. Seks små ulæselige, grå
kalkstensplader, ca. 65×43 cm, liggende på
række nord for nr. 2 i samme gravsted. Af disse
er én sandsynligvis identisk med †kirkegårdsmonument nr. 3.
9) O. 1833. Christen Lauritzen, *1760, sko
lelærer i Lydum sogn i 15 år og degn for Nebel
og Lydum i 35 år, †1833.16 Rødlig sandsten,
72×46 cm, med fordybet skriveskrift optruk
ket med sort. O. 1850 i kirkegårdens nordve
stre hjørne, nu opstillet i anlæg med ældre kir
kegårdsmonumenter øst for kirken (jfr. ne
denfor).
Støbejernsmonumenter. 1) 1843. Ane Christine
Bloch, født Haagen, *1768 i Vesterborg, gift
1801
med sognepræst F. Bloch (jfr. nr. 2),
†1843 i Nebel præstegård. Støbejernskors, 113
cm højt og 71 cm bredt, med fligede krabbeblads-ender og småblade udgående fra armenes
skæring. Korset står på en 42 cm høj plint af
støbejern med indskrift i fraktur og versaler, på
bagsiden gravvers i versaler. På kortsiderne en
faststøbt engel siddende på en kiste, med hæn
der og hoved støttet på en nedadvendt fakkel
og vendt mod tre kransomvundne, keglefor
mede søjler (meta) til højre.62
2)
(Fig. 42) o. 1844. Frederik Bloch, *1769 i
Viby, sognepræst for Kvong og Lyne 1800, for
N. Nebel og Lydum 1818, †1844. Indskrift
med versaler, ellers helt som nr. 1. Begge mo
numenter står på deres oprindelige plads øst for
koret. Det ene kors, vel fru Blochs, ses på en
tegning fra 1844 (fig. 2), der viser det stakitindhegnede gravsted.
1980-81 er der øst for kirken indrettet et an
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læg, hvor ældre kirkegårdsmonumenter er op
stillet (jfr. nr. 9) efter tidligere at have henligget
i kirkegårdens sydvestre hjørne. Blandt disse
bemærkes otte støbejernskors samt en plade af
støbejern. Korsene repræsenterer to hovedty
per på egnen, én med kløverbladformede af
slutninger på korsarmene, højde 93 cm, bredde
49 cm (nr. 2-4, 6-7, jfr. Henne, type 1a, s. 1268)
og én større med palmetformede korsender,
højde 120 cm, bredde 67 cm (nr. 1, 5, 8).
1) O. 1858. Ungkarl Thomas Christensen,
*1833 i Nebel by, †1858 i Sædding. Type med
palmetformet afslutning på korsarmene. Højde
95 cm (afknækket fod), bredde 67 cm. Kursiv.
2) O. 1858. Peder Thomsen, *1849 på Sæd
ding Nygaard, †1858 sammesteds. Type med
kløverbladformede afslutninger på korsarmene
og stjerne i hver. Højde 93 cm, bredde 49 cm.
Skriveskrift og på bagsiden gravvers.
3)
O. 1858. Chresten Hansen Myrthue,
*1798 på Frøstrup, †1858 i Nebel by. Som
nr. 2.
4) O. 1859. Kirsten Marie Nielsen, *1839 i
Ølgod, †1859 i Kolle. Som nr. 2, men uden
gravvers.
5) O. 186(2?). Christen H. Høi, *1789 i Præsteby, †186(2?) i Nebel. Som nr. 1, samt på
bagsiden gravvers. Højde 120 cm. Navn med
fraktur, ellers skriveskrift.
6)
O. 18(65?). Dorthea Marie Jørgensen,
*1801 i Sædding, †18(65?) sammesteds. Som
nr. 2.
7) O. 1865. Christen Jensen Just, *1819 i Janderup, †1865 i Sædding. Som nr. 2, men kun
stjerne i øvre korsarm.
8) O. 1880. Ane Maria Høi, født Nielsen,
*179(8?) i Nebel, †1880 sammesteds. Som
nr. 1, samt på bagsiden gravvers. Højde 92 cm
(afknækket fod). Versaler.
9) 1840-80. Støbejernsplade, 53×56 cm, med
gravvers i kursiv. Må oprindelig have udgjort
en del af en støbejernsplint med kors.
†Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1796. Lauritz
Christensen, degn for Nebel og Lydum sogne,
*1732 i Sædding, †1796 i Nebel degnebolig.
O. 1850 beskrevet som en lille ligsten liggende
sydøst for våbenhuset ved siden af nr. 2.16
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Fig. 41. Gravsten (nr. 2, s. 1209), o. 1666, over ride
foged Christen Madsen af Sædding, †1666, og hu
stru Inger Christensdatter, †1652. NE fot. 1980. —

Grabstein, um 1666, des Gutsvogts Christen Madsen aus
Sædding, †1666, und Gattin Inger Christensdatter, † 1652.

2)
O. 1803. Anne Christensen, enke efter
degnen L. Christensen, *1714 i Nørre Nebel,
†1803 i Præsteby. Som nr. 1.
3) O. 1816. Jomfru Mariane Graae, *1730 i
Viborg, †1816 i Nebel præstegård. En grav
sten, der o. 1850 lå på den østlige side af kirke
gården, ved siden af pastor Høyers sten (kirkegårdsmonument nr. 2). 1928 sammesteds, men
svært læselig.16 Sandsynligvis identisk med en
af de 6 små, nu ulæselige kalkstensplader i
Høyers gravsted (kirkegårdsmonument nr. 3-

8).
O. 1850 var på kirkegården to murstensbelagte †gravsteder med træramme om, over to
sønner af Jens Henriksen Høy af Sædding og
over Peder Storgaard. Endvidere sås fem †sort

78*
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over bl.a. smed Niels Jensen
Stald af Nebel med sin kone, snedker Lars Iver
sen af Præsteby samt Laurits Petersens hustru
Lene Nielsdatter af Præsteby.16
malede brædder

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til
s. 54 f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprotokol 1862 ff. Liber daticus
1923-68. – LA Vib. Vester Horne herreds tingbog
1668.
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske
landsbykirker VII, s. 258-61. – Indberetninger ved
anonym 1798 (med tegning af kirken og stolestader
og afskrift af gravsten), Jacob Helms 1874 (bygning,
inventar og gravminder), Chr. Axel Jensen 1897
(bygning, inventar og gravminder) og 1920 (alter
tavlens gotiske dele), M. Mackeprang o. 1910 (pa
nelværk), Niels Termansen 1911 (inventar), Kristian
Due 1917 (stolestader), Poul Jensen 1924 (altertavle
og prædikestol), Knud J. Krogh 1957 (arkæologisk
undersøgelse 1956, 55 s.), Egmont Lind 1956 (kalk
malerier), Einar V.Jensen 1956 (inventar), Mogens
Larsen 1977 (kalkmalerier og altertavle), Elna Møller
1980 (bygning), Ebbe Nyborg 1980 og 1985 (inven
tar) og Sven Rask 1980 (gravminder).
Tegninger og opmålinger. NM2. Opmåling af tilmu
ret norddør samt skitse af stolegavl ved Chr. Axel
Jensen 1897. Tegninger af døbefont, altertavle og
stolegavle ved E. Rondahl 1898. Akvareller og kal
ker af altertavle og prædikestol ved Poul Jensen
1924. Plan, snit og opstalt af kirken ved Aage Bugge
1931 og 1944. Ni tegninger og opmålinger af ud
gravning og fund ved Knud J. Krogh m.fl. 1956.
Plan over møntfund ved John Petersen 1956. Plan og
tværsnit af bygning ved Søren Gottfred Petersen
1977.
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1

DiplDan. 2. rk. X, 113; Repert 2. rk. nr. 7614. 
Kronens Skøder III, 262. 
3 LA Vib. (B 82D.23), og LA Vib. Ribe bispearkiv.
Ureg. korrespondance vedr. Vester Horne hrd.
1741-64 (C4.80). 
2

Fig. 42. Støbejernsmonument (nr. 2, s. 1210), o.
1844, over sognepræst Frederik Bloch, †1844. NE
fot. 1980. — Gusseisernes Denkmal, um 1844, an Pfar
rer Frederik Bloch, †1844. 
4

LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokol
1756. 
5 LA Vib. (G456.1). 
6 RA DaKanc. H 17. 1. Dept. Brevbog 1806 nr. 809. 
7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Beneficeret gods og kir
keejere 1798-1809 (C 4.697). 
8
Synsprotokol 1862 ff. Ved embedet. Afleveringssyn afholdtes 28. juni 1916. 
9 RA DaKanc. C 16. Jy. Tegneiser, 17. april 1683.
Annekteringen skulle træde i kraft ved Henne og
Nebel sognepræsters død. 
10 DaSagn. III, 93-94. 
11 Jfr. Knud J. Krogh: Arkæologiske undersøgelser i
Nørre Nebel kirke, i ÅrbRibe XIV, 1956-59, s. 292332. 
12 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling FP2481 og
2495; Nordisk Numismatisk Årsskrift, Stockholm
1957-58, s. 214; Olaf Olsen: Kirkegulvet som arkæo
logisk arbejdsmark, i NMArb. 1958, s. 17-30, især
s. 25 ff. 
13
Præsteindberetninger til Ole Worm, I, 1970,
s. 222.
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14
LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775
(C4.189). 
15 LA Vib. Vester Horne hrd.s tingbog 20. juni 1668.
Syn 17. Juni 1668. 
16 Pastor Jacob Stampes optegnelser (o. 1850), gen
givet af Hans Torbøl: Nørre Nebel Kirke, i ÅrbRibe
VII, 1928-31, s. 357-83. 
17
LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance
vedr. Vester Horne hrd. 1741-64 (C4.80). 
18 Terrænet når den største højde under triumfmu
ren, hvorfra det skråner både mod øst og vest. 
19 Knud J. Krogh (jfr. note 11 s . 327 ff.) har beregnet
korets og skibets udvendige længde til henholdsvis
6,78 og 13,55 m, som han opfatter som hhv. 23 og 
46 romerske fod (å 29,5 cm). En sandsynlig løsning
ville være at opfatte kor og skib som hhv. 24 og 48
fod lang, målt med en jysk fod på 28,3 cm. 
20 Østvæggen var 1956 ikke tilgængelig for en un
dersøgelse. 
21 Nørre Nebel kirkes kor må ikke opfattes som et
»langhuskor«. Den stærke adskillelse mellem kor og
skib er bevaret ligesom springet i ydermuren mellem
de to bygningsafsnit. 
22 Jfr. DK. SJyll. s. 2712 med henvisning til sønder
jyske paralleller. Koret i Agerskov (Haderslev amt,
s. 867) har oprindelig også haft egen indgang. De
samtidige korudvidelser i Henne (s. 1242) og Ål er
begge foretaget ved en forlængelse af det gamle kor
og under bevarelse af bjælkeloftet. 
23 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti.
Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5). 
24 RA. Rtk. Kammerkancelliet, koncepter og indlæg
til skøder (1680-1719), 15. nov. 1698 (2212.190). 
25 Hans Torbøl: Nørre Nebel Kirke, i ÅrbRibe, VII,
1928-31, s. 359 ff.
26 Tegninger i NM2.
27 Jfr. note 11, s. 302-315. En fuldstændig fortegnel
se over de mange løsfund findes i NM2, hvor en stor
del af fundene opbevares (inv. nr. D414-784/1956).
28 Et stykke af planken opbevares i NM2 (inv. nr.
D 412/1956).
29 Jfr. DK. Maribo s. 811 med fig. 14 og DK.
Kbh.Amt. s. 416 samt A Catalogue of Wall-Paintings in the Churches of Medieval Denmark 11001600. Scania Halland Blekinge, Vol. 1, Copenhagen
1976, s. 141. I Jylland kendes motivet ellers kun fra
et †maleri i Gjerrild kirke (Randers amt). Se også
M. W. Bloomfield: The Seven Deadly Sins. East
Lansing, Michigan, 1952. 
30 Responsum fra Knud Prange 6. maj 1986 til redak
tionen (i NM2). 
30a Anne Riising, der ligesom Anna Nilsén (Uppsala)
venligst har bistået redaktionen med teksttydningen,
nævner som en mulighed, at den bevarede sætning
har været fortsat: »[sed] liber[atur ab angelo]« (men
befries af englen). 
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Jfr. Anna Nilsén: Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri. Kyrkomålingar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534, Stockholm 1986 s. 409 f.
og Ebbe Nyborg: Fanden på Væggen, Århus 1978,
s. 90-91. 
32 Opmåling af stenene ved Knud J. Krogh i NM2. 
33 Se Martin Blindheim: St. Olav – ein skandinavi
scher Oberheiliger. Einige Beispiele der Literatur
und der Bildkunst og andre artikler i symposieberetningen: St. Olaf, seine Zeit und sein Kult, Acta Visbyensia VI, Visby 1981. 
34 På apostlene 2-6 og S. Olaf læstes 1922 bogstaver
ne b-g i rækkefølge fra nord. Midtgruppen og bispehelgenen savner nummerering (og har næppe haft
det), mens de sidste seks apostle i syd fortsætter alfa
betet med bogstaverne h-n. 
35
Michael Kopischke: Spätgotische Schnitzaltäre an
der Westküste Schleswig-Holsteins, Kiel 1982, især
s. 16f. og 22f. I DK. SJyll. s. 2815f. har Erik Moltke
sammenstillet de nordslesvigske arbejder, hovedsa
gelig
under
betegnelsen
»Allergruppen«.
Hertil
knytter sig i Ribe amt bl.a. madonnafiguren fra Jerne
kirke (s. 987), de sengotiske alterfigurer i Billum
(s. 1087f.) og figurerne i Lønne Kirke, alle karakteri
stiske ved de samme brede, flade ansigter som i Nør
re Nebel. Jerne-Madonnaen er ved en dendrokronologisk undersøgelse 1986 blevet dateret 1470 (÷8,
†18). Usikkerheden kan udtrykkes ved, at fældningstidspunktet for træet i 96% af alle tilfælde skul
le ligge mellem 1462 og 1488, i 50% af alle tilfælde
mellem 1462 og 1470. Indb. 1986 ved Niels Bonde,
Dendrokronologisk Laboratorium, Nationalmuseet. 
36 Poul Jensens indb. 1924 er vedlagt 12 tegninger og
akvareller med angivelse af de konstaterede originale
farver, som er lagt til grund for nystafferingen. End
videre findes kalker af alle tavlens indskrifter. 
37 Nogle spir, der havde været henlagt bag tavlen,
blev genopsat. Andre gamle stykker snitværk blev
efter istandsættelsen forvaret i (det hule) alterbord,
hvorfra de 1956 var forsvundne. 
38 Et eksempel på en fuldt bevaret tavle af denne type 

Fig. 43. Blyantstegning af kirken 1798. I National
museet. — Bleistiftzeichnung der Kirche 1798.

1214

VESTER HORNE HERRED

findes i S. Olafs kirke i Skåne. Se også KultHistLeks.
art. Kristi lekamens kult. 
39
LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetning til
biskop Bloch 1766 (C 4.775). 
39a Kalkens stempel er i Ole Faber og Bo Bramsen:
Varde Sølv. Guldsmedemestre på Varde-egnen og
deres arbejder ca. 1600-1870, Varde 1983, s. 71 f., 129
identificeret som Jørgen Pedersen Bagges og gengi
vet s. 73 (mærket JPBc-d). Forfatterne tilskriver Jør
gen Pedersen Bagge hele kalken. 
40 I indb. 1897 sætter C. A. Jensen selv spørgsmåls
tegn
ved
læsningen
af
monogrammerne.
Jfr.
H. K. Kristensen: Nørre Horne Herred, Tarm 1975,
s. 362 f.
41 Liber daticus 1923-68. Ved embedet.
42 Varde Sølv (jfr. note 39a), s. 91 f., 141 og fig. 198.
43 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstads prov
sti.
Synsprotokol
for
kirker
og
præstegårde
(C36A.13).
44 Anskaffet efter at tilvejebringelsen af et dåbsfad
havde været påbudt såvel 1831 som 1850 og 1861.
Jfr. noterne 8 og 24.
45 Poul Jensens indb. 1924 er vedlagt fire akvareller
med angivelse af de originale farver. Af kurvens op
rindelige bemaling er ingen rester konstateret.
46 Konstateret er ordene: »... Røst som en Basune ...
Folck Deris Offertrædelse ...« (kalke i NM2). Over
årstallet 1922 er med blyant skrevet »L. W. 1959«.
47 Trappen nu på våbenhusloftet.
48 Jensen: Snedkere s. 36 f.
49
H. K. Kristensen: Nr. Nebel og Lydum sogne,
Nr. Nebel 1958, s. 35.
50 Disse stole fortrængtes i 1880’erne af en varme
ovn. Hans Torbøl: Nørre Nebel Kirke, i ÅrbRibe
1928-31, s. 374. 1897 iagttog C. A. Jensen på kirke
loftet såvel den nu forsvundne gavl som den nævnte
stolelåge fra præstekonens stol.
51 Hans Torbøl (jfr. note 50), s. 374.
52 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.
53
H. K. Kristensen henfører i sognehistorien (note

48, s. 36) de indskårne initialer »NB 1606« til epitafiedelene, og foreslår på dette grundlag, at epitafiet
skulle være opsat af præsten Niels Barfod over fade
ren Laurids Barfod. Argumentet er uholdbart, da
initialerne er indskåret i panelvæggens underdel, en
rest af præstestolen (se s. 1206). 
54
Løvehovedernes plads på hængestykket har for
mentlig været den gamle, men de må oprindelig ha
ve siddet omvendt. 
55 Indb. ved Jacob Helms 1874. NM2.
56 Indb. ved Chr. A. Jensen 1897. NM2.
57 Stenens indskrift kendes fra pastor Stampes opteg
nelser (jfr. note 16). I sin gengivelse har H. K. Kri
stensen (jfr. note 49, s. 149f.) rettet Christen Mad
sens dødsalder fra 67 til 76 år og tilføjet, at dødsåret
1666 er forkert, idet Christen Madsen skulle være
død allerede 1646. Det sidste passer dog hverken
med hustruens alder eller med stenens tydelige
slægtskab med gravsten fra 1660’erne og 1670’erne.
58 Stampes optegnelser (jfr. note 16), hvorfra også
indskriften kendes. Oplysninger om dødsalder og
hustru i notat 1798, i NM2.
59 Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 14.
60 Under den arkæologiske undersøgelse 1956 stødte
man på en række begravelser i kirkegulvet (jfr. note
11).
61 Stampes optegnelser (note 16, s. 377) og
H. K. Kristensen (note 49, s. 72 og 153f.).
62
Motivet kendes fra flere støbejernsmonumenter
(bl.a. Tiset kirke, DK. Århus s. 2248) og er identisk
med afbildninger fra kataloger o. 1850 over pro
dukter fra Chr. Christensens jernstøberi i Århus, jfr.
Ebbe Johannsen: Danske antikviteter af støbejern,
1982, s. 113f. Sml. også Aase Hansen: »Støbejerns
kors, et bidrag til gravmindernes nyere historie i
Danmark«, upubliceret magisterkonferens, Køben
havns universitet 1971. Om meta-symbolets betyd
ning, se Oscar Reutersvärd: Kappkörningssymbolen
som blev gravmonument, i: Ord och bild, 68. årg.,
1959/5, s. 337-44.

Fig. 44. Malersignatur?, 1791,
på altertavlen (s. 1196). Teg
net af MN 1986 efter kalke af
Poul Jensen 1924. — Maler
signatur? 1791, auf dem Altar
bild.

