
 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1990. – Nordostansicht der Kirche. 

NOLLUND KIRKE 
GRINDSTED SOGN 

Filialkirken i Nollund er bygget 1914 (indviet 
28. februar 1915) ved arkitekt Hother Paludan, 
Aalborg, der i disse år også byggede skole i Fil
skov og præstegård i Sønder Omme.1 Kirken 
blev opført som den første af to nye kirker i 
Grindsted sogns vestre del (jfr. Urup kirke, s. 
2267), og betjentes i de første år, 1915-36, af 
præsten i Sønder Omme.2 Søren Jensen og hu
stru, Nollund, skænkede grunden til kirke og 
kirkegård, og den blev efter opfyldning og af
vanding godkendt af ministeriet 29. maj 1913; 
samtidig approberede man arkitektens tegnin

ger.3 Murerarbejdet udførtes af K. Pedersen, 
Grindsted, tømrer- og snedkerarbejdet af Jes
sen, Give. Beboerne transporterede selv teglste
nene til byggepladsen. 

Kirkegården hegnes af en hæk i syd og et jord
dige med en række elmetræer i vest. Mod nord 
er en yngre læbeplantning og i øst en bøgerække 
inden for en bred afvandingsgrøft, der leder ned 
til Urup bæk. Et graverhus i kirkegårdens nord
vestre hjørne er hvidtet og teglhængt. Hoved
indgangen i vest lukkes af jerngitterfløje mellem 
murede og teglafdækkede piller. 



  
 

 

 

 
 

NOLLUND KIRKE 2263 

Fig. 2. Indre set mod øst. NE fot. 1990. – Kircheninneres gegen Osten. 

Den lille, hvidkalkede og teglhængte kirke – i 
frit fortolkede middelalderlige former – består af 
kor og skib med tårn i vest. En flersidet ud
bygning i nord, mellem kor og skib, indeholder 
sakristi og fyrrum. Tårnet, der er halvt indbyg
get i skibet, har trappehus ved nordsiden. De 
pudsede og hvidtede mure rejser sig over en 
syld af kløvede marksten. Korets og skibets 
gavle er muret med såkaldte strømskifter langs 
tagkanten, og den første er ligesom tårnets kam-
takkede gavle prydet med tre rundbuede høj
blændinger. Kirken har rundbuede og falsede 
vinduer i langsiderne, og tårnets klokkestok-
værk store glamhuller i nord og syd. Indgangen 
i tårnets vestside er udformet som en rundbuet 
portal kantet med et granitbånd. Tårnrummet 
tjener som våbenhus, og herover åbner et muret 
pulpitur sig mod kirkerummet, der står med 
flade bjælkelofter. Den runde korbue har mu
rede kragbånd. 

Inventaret er i det væsentlige fra kirkens op-
førelsestid, tegnet af arkitekten i en tidstypisk 
skønvirkestil. Mindre genstande som altersølv, 
altertekstiler og dåbsfad samt –kande er anskaf
fet efter afleveringssynet 1914.4 

Alterbordets tre forreste sider smykkes med 
kvadratfelter; på forsiden er disse, som på de 
senromanske, gyldne alterbordsforsider, sup
pleret med et spidsovalt felt, der hér indrammer 
reliefskåret Kristusmonogram. Monogrammet 
står gyldent på sort bund, de kvadratiske felter 
er blå i to nuancer og soklen grå og rødbrun. 

Altertavlen (fig. 3) er en kopi af Heinrich(?) 
Hofmanns5 billede Bønnen i Getsemane, i ne-
derste, venstre hjørne signeret »F. Lund Thom
son(?)«. Olie på lærred, lysningsmål 104×154 
cm. Maleriet, domineret af den rødklædte Kri
stus, som knæler på en rødblå klippegrund mod 
en blåsort himmel, er indsat i en samtidig 
ramme med udskårne, stiliserede (drue)klaser 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

2264 SLAVS HERRED 

og blade omkring de nedre hjørner og langs 
overkanten. En due med udbredte vinger ud
fylder partiet mellem maleriet og den øverste 
bort; den er hvid, mens klaserne og bladene er 
gyldne og røde og rammen blå i to nuancer med 
tilføjelse af lidt gråt og rødt. På rammens posta
ment, med gylden fraktur på sort: »Ske ikke 
min Villie, men din«. 

Altersølv, 1911, bestående af kalk, 22 cm høj, 
med rund fod, cylindrisk skaft med perlesnore 
og fladoval knop med perlesnor brudt af fire 
rudebosser, hvorpå de graverede versaler 
»INRI«. Bæger med graveret, latinsk kors og 
tre stempler: Mestermærke for K. C. Hermann, 
København,6 Københavns bymærke 1911 og 
guardeinmærke for Christian F. Heise. Desuden 
disk, 16,5 cm i tvm., med graveret hjulkors på 
fanen og stempler svarende til kalkens under 
bunden. 

Oblatæske og alterkande af sort porcelæn med 
guldkors og –kanter, fra Den kongelige Porce-
lænsfabrik. 

Alterstager af messing, 41,5 cm høje, med 
slankt, cylindrisk skaft og tre fødder af form 
som små, siddende løver. Syvarmet stage, sand
synligvis fra 1940'rne (jfr. den omtrent tilsva
rende stage i Urup, s. 2267) 44 cm høj, på firsi- 
det sokkel hvorpå støbernavn med graverede 
versaler: »K(nud) Eibye«. 

Alterskranken svinger i en bue tværs over ko
ret; den har konturudsavede, blåmalede balustre 
og poleret håndliste. 

Døbefont af grå granit, 81,5 cm høj, udformet i 
stil med fonte af den såkaldte Storebæltstype 
(jfr. f.eks. Vantinge og Oure, Svendborg amt); 
den har fod af form som omvendt terningkapi
tæl og kumme prydet med rankebort, forneden 
afgrænset af tovsnoning. I koret, ud for triumf
buens nordre vange. Dåbsfad af messing, 50,5 
cm i tvm., med blødt rundet svastika i bunden 
og fire ruder flankeret af knapper på fanen. 
Dåbskande, ifølge stempel under bunden udført 
af Knud Eibye, Odense, 1928. Af messing, 32 
cm høj, glat bortset fra en stiliseret tovstav langs 
låget. 

Prædikestol i barokstil, med tre brede og to 
smalle fag adskilt af snoede søjler; felterne ud-

Fig. 3. Altertavle 1914. Maleriet, Kristus i Getse-
mane, er en kopi efter (Heinrich?) Hofmann, signeret 
F. Lund Thomson(?), ramme efter tegning af Hother 
Paludan (s. 2263). NE fot. 1990. – Altarbild 1914. Das 
Gemälde, Ölbergszene, ist eine Kopie nach (Heinrich?) 
Hofmann, signiert F. Lund Thomson(?). Rahmen nach 
einem Entwurf von Hother Paludan. 

fyldes af fyldinger med afskårne hjørner. Posta
mentet har indskårne cirkler på felternes midte, 
mens der på gesimsen er firbladsbort og tand
snit. Blå i to nuancer med gråt og rødt på søjle
skafter og fyldingsrammer; kapitæler og tand
snit er gyldne. 

Stolestaderne har gavle med topstykker afslut
tet i en flad trekløverform; på midten er for
dybet reliefroset. Blå i to nuancer adskilt ved 
smal, rød stribe, rosetten er gylden. – Umiddel
bart indenfor indgangen hænger en pengebøsse af 
egetræ med pengerille i toppen. 

Som salmenummertavler tjener siden 1970'rne 
rækker af søm til sortmalede metaltal på skibets 
vægge. En †salmenummertavle, sandsynligvis fra 
opførelsestiden og bestående af en tavle til på



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLLUND KIRKE 2265 

førsel af kridtskrevne numre i en ramme udfor
met som en forenklet udgave af altertavlens, ses 
på ældre fotografier af kirkens indre. 

To lysekroner, begge med syv arme udgående 
fra dyrehoved; skaftet er nederst afsluttet i snoet 
spir, øverst af kronet løve med (tomt) skjold. 
Ophængt i sortmalede jernstænger med gyldne 
kugler i skibet. 

Orgel, 1990, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Manual: Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2', 
Quint 1 1/3. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Peter 
B. Villadsens tegnestue. På vestpulpituret; de 
største træpiber er anbragt på to murede konsol
ler på vestvæggen. *Orgel, 1965, med fire stem
mer, bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri ved 
Troels Krohn, Hillerød. Disposition: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2'. Opstil
let i skibets nordøstre hjørne, med facaden mod 
vest. Nu i Vesløs valgmenighedskirke, Thisted 
amt. Indtil 1965 anvendtes et †harmonium. 

Klokke, 1913, 57 cm i tvm., med reliefversaler 
flankeret af relieflister om halsen: »De Smithske 
Klokkestøberier i Aalborg gjorde mig aar 1913«. 
Ophængt i vuggebom i tårnet. 

Af arkivalier er benyttet: Ved embedet. Synsprotokol 

1917f. – Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen 

Poulsen, af inventar ved Ulla Kjær og Ole Olesen 

(orgler). Redaktionen afsluttet juni 1991.


1 Hother Paludan forestod 1910 opførelsen af kirken i 

Sindal stationsby, Hjørring amt, og 1911-12 af Godt

håb filialkirke i Øster Hornum sogn, Ålborg amt.

2 Jfr. Mogens Jensen: Nollund kirke, i Egnsbogen 

Grindsted/Billund 1989, s. 17-21.

3 Det har desværre ikke været muligt at finde Hother 

Paludans tegninger til kirken.

4 Synsprotokol 1917-90 (ved embedet).

5 Jfr. Trap, 4. udg., 1928. Heinrich Hofmann levede 

1824-1911 og var fra 1870 professor i Dresden; hans 

religiøse billeder blev via reproduktioner yderst ud

bredte.

6 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd, 

1976, s. 54.





