Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1991. – Südostansicht der Kirche.
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Sognet nævnes første gang 1329;1 kirken var måske
én af de fire nabokirker til Bække, som 1231 ydede en
afgift til kronen.2 I kirkelisten i Ribe Oldemoder (ved
midten af 1300’rne) er kirken sat til en afgift på 4
skilling sølv (jfr. s. 1020f.).
En sognepræst i Gesten nævnes 1368,3 men antage
lig allerede i 1400’rne og senest i 1500’rne blev sognet
anneks til Anst.4 Det blev et selvstændigt pastorat
1886.
Sammen med Anst blev kirken 1699 udlagt fra kro
nen til oberst Brockdorff, og det følgende århun
drede havde de to kirker samme ejere (sml. s. 2463),
indtil sogneboerne 1812 købte Gesten kirke. Den
overgik til selveje 1912.

Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive en
klokke.5
Sagn. Efter nederlaget i Ditmarsken 1500 skal kong
Hans have taget ophold i kirken og skjult en skat i
alterbordet. Den blev siden brugt til kirkens repara
tion.6
Mønter. 1976 afleveredes til Nationalmuseet seks
middelalderlige mønter (én ituslået), fundet nogle år
forinden ved en gulvopretning i koret. Tre danske
mønter var slået under henholdsvis Valdemar II, Erik
Menved og Christopher II; hertil kom to defekte hulpenninge, den ene slået i Hamborg.7 En hvid, slået i
Malmø under kong Hans, blev 1982 fundet på kirke
gården nord for kirken.8
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Kirken ligger i den sydlige del af den selvstæn
dige bebyggelse Vester Gesten. Kirkegården er
o. 1900 udvidet mod nord og »1940« (indhugget
i kampesten i syddiget) mod øst, og i forbin
delse hermed er de solide, dobbelte stendiger
flyttet ud. Hoved indgangen i syd er en port flan
keret af to ganglåger mellem fire granitpiller,
rejst »1868« (indhugget indskrift), da porten
flyttedes hertil fra nord.9 De nuværende fløje er
fra 1967.10 En låge i vest er ført under diget, der
her løber tværs over en gravhøj(?) I den stensatte
bue over lågen er hugget: »Gjesten Sogn 1913«.
– †Indgange. Den gamle »ligport« i nord, der
ledte ind fra landsbyen, var 1700 en muret †por
tal, tækket med tegl. Samme år nævnes en †rist.11
En østre låge var 1825 dækket med tagsten, en
søndre låge med brædder.12
Kirkegården kranses af store elmetræer i øst,
nord og vest. En lindeallé mellem porten og vå
benhuset blev fældet 1964 og afløst af to hængebirk.10

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af C. Søeborg
1820. Rettelser medtaget indtil 1853. Kopieret af
Anna Thorsen. – Katasterkarte, vermessen 1820.

Et ligkapel i kirkegårdens nordre del er opført
1923 med tilskud fra sognerådet. Huset, med
gavle i syd og nord, står siden 1955 i blank mur.
1987 er der i tilknytning til kapellet indrettet et
mandskabsrum, og samme år rejstes et beske
dent redskabshus af træ nordøst for kirkegården
(arkitekt Jakob Mortensen, Vejen). En villa syd
for kirkegården er 1918 indrettet til præstebolig.
En †kirkestald var opført 1905.13

BYGNING
Kirken er en velbevaret romansk kvaderstenskirke, der endnu i romansk tid er forlænget i
både øst og vest. I senmiddelalderen er føjet et
våbenhus til skibets sydside og 1897 et tårn til
vestgavlen. Orienteringen har nogen afvigelse
til nord.
Den udvidede romanske kirke er godt 27 m
lang. Hele bygningen, også de forlængede par
tier, er rejst over en ret stejl skråkantsokkel (jfr.
s. 2364, fig. 19). Facaderne er af veltildannede
kvadre, muret i regelmæssige, gennemløbende
skifter med et smukt forbandt mellem kor og
skib. De største formater er brugt forneden,
hvor første skifte over soklen måler 56 cm (to
fod). Triumfmuren er muret i samme omgang
som koret som første etape i byggeriet, der må
være påbegyndt fra øst. Væggene er ligesom ski
bets østre gavlspids af rå og kløvede marksten.
En gennembrydning fra 1884 i skibets østgavl,
mellem skibets og korets tagrum, viser kasse
murens konstruktion. Der er brugt en fed, grov
kalkmørtel.
I forbindelse med kirkens udvidelse, vistnok
først mod vest og derefter mod øst (se ndf.),
nedrev man de oprindelige gavle og forlængede
murene med granitkvadre i de samme formater,
hvorfor man i dag kun antydningsvis kan anslå
kirkens oprindelige længde (jfr. grundplanen
fig. 4). Det gamle kor synes at have været ret
kort, kun ca. 5,5 m langt.
Af oprindelige vinduer er nordsidens bevaret,
ét i koret og to i skibet. De højtsiddende, smalle
åbninger, der er anbragt i samme skifte, har monolite overliggere og sålbænksten. Korvinduet
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftaufnahme von Kirche und Friedhof. Südwestansicht.

og skibets østre vindue har karme af rejste
kvadre. Korvinduet bærer en profileret ud
smykning på ydersiden, omkring buen og de
lodrette sider. I vinduets vestside er karmstenen
vendt rundt, så profilen er kommet til at sidde
inde i smigen. Af korets sydvindue anes udven
dig lidt af vestkarmen. Det vestre af skibets syd
vinduer ses fra våbenhusets loft og spores ind
vendig i murværket.
Skibets syddør er udformet som en portal (fig. 7
og 8), hvis opbygning vistnok er ret enestå
ende.14 Den falsede, retkantede dør, dækket af et
tilbagetrukket
tympanon,
bryder
skråkantsok
len, der er ført om hjørnet og danner to plinter
mellem dørkarm og ydermur. De ydre hjørner
udgøres af fire kvaderskifter, som bærer pro
filerede kragsten, 26-27 cm høje (jfr. s. 2364,
fig. 16-17), den vestre med tovsnoning. Det
runde buestik herover er sat af syv kilesten, som

omslutter det smukt huggede, halvcirkulære og
glatte tympanon (diameter 162 cm) med et 3 cm
fordybet, profileret felt. Døråbningen, 221×109
cm, er af rejste kvadre med små affasede krag
sten, som »bærer« tympanet.
†Norddøren er flyttet i forbindelse med vestud
videlsen. Dørstedets placering fremgår nu kun
af en hjørnehugget sokkelkvader, som angiver
østkarmen. Døren har været forskudt godt en
halv meter mod vest i forhold til syddøren, sva
rende til vinduernes forskydning.
Romanske ændringer og tilføjelser. Skibets vest
forlængelse er efter vinduesformen at dømme
muligvis ældre end korets østudvidelse. Kvader
materialet og byggeteknikken er den samme
som i kirkens oprindelige afsnit, dog er fire sok
kelkvadre i nord af en særlig grov granit. De
måler tilsammen 4,5 m, hvilket omtrent svarer
til udvidelsens længde. Soklens hjørnekvadre
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Fig. 4. Grundplan 1:300, målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 1992. – Grundriss.

må være flyttet og genanvendt i vest. Ligeså er
karmsten. Denne igen forlængst
tilmurede »nye« dør er i det hele taget det vig
tigste indicium på, at skibet er forlænget. Den er
anbragt 4,5 m vestligere end sydportalen – et
forhold, som allerede i 1800’rne undrede både
Winstrup og Uldall. Den udvendige, retkantede
åbning, 235×102 cm, omfatter også skråkant
soklen, der uden hjørnehugning er afbrudt på en
strækning af ca. 2 m. Siderne er af almindelige
†norddørens

Fig. 5. Tværsnit gennem skibet set mod øst, 1:150.
Målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Niel
sen 1992. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

kvadre, dog med et par rejste sten i hver side.
Døren dækkes af en retkantet overligger. Vin
duet umiddelbart øst herfor ligner de oprinde
lige; dog synes lysningen at have ligget lidt tæt
tere ved den udvendige murflugt. Væggene er af
de samme små marksten som i det ældste afsnit.
Vestgavlen er ommuret i tegl »1831« (tidligere
angivet med jerntal), og i forbindelse hermed
indsattes tre rundbuede vinduer midt i gavlen
(se tårn og †klokkekam).
Korets østforlængelse må efter vinduerne at
dømme være kommet til mod slutningen af den
romanske periode. Udvendig spores forlængel
sen i nord ved et spring i kvaderstenenes skifte
gang. Hjørnekvadrene er flyttet ud, men ellers
er det svært at se forskel på »gamle« og »nye«
kvadre. Udvidelsen øgede vinduestallet fra tre
til fem. De nye, rundbuede vinduer er stærkt
smigede indvendig (1,5 m brede i murflugten),
mens de udvendig er af samme form som de
ældre vinduer og kun 45 cm brede. Der er brugt
monolite overliggere og sålbænksten, og det
østre og søndre vindue har rejste karmsten.
Sydvinduet er indvendig tilmuret med munke
sten, og det har nordvinduet også været; en lille
rest af tilmuringen er bevaret forneden. I nord
muren er der øst for vinduet sekundært indsat
en romansk vinduesoverligger med en noget bre
dere åbning.
Korudvidelsen, der er foretaget uden ledsa
gende hvælvslagning, hører til gruppen af tid
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lige forlængelser (o. 1225-1300) og kan sammen
holdes
med
østudvidelsen
i
Skast
kirke
(s. 1886f.). I Skast og Gesten er der kun anbragt
et enkelt vindue i gavlen modsat Henne og Ål
(s. 1240 og 1296), som fik trekoblede vindues
grupper i øst.
Korgavlen er sat om flere gange, sidst i for
bindelse med stabiliseringsarbejder 1958 (ark.
Rolf Graae og Richard Aas), da der indvendig
udførtes en betonforstærkning, som ved jern
bånd blev forankret i triumfgavlen. Gavlspid
sen, der ligesom væggene indvendig er af kam
pesten, står siden 1880 udvendig cementpudset.
I
det
omsatte
kvaderstensmurværk
herunder
indgår seksten skråkantede kvadre, som oprin
delig må have dannet korgavlens taglinie.
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Fig. 6. Bomærkelignende nummerering i korets tag
værk (s. 2520). Principskitse ved NJP 1992. – Zeichenähnliche Numerierung im Dachstuhl des Chors.

Indre.
Væggenes
markstensbeklædning
om
fatter også triumfmuren. Skibets vægflader er
efter en afbankning 1958 meget ru. Østhjør
nerne har fra første færd været underligt afrun
dede. Den runde, kvadersatte korbue har svagt
profilerede kragbånd og sokler (jfr. s. 2364,

fig. 7-8.).
Tagværker. Korets tagkonstruktion består
ni tætsiddende spærfag med dobbelt lag hane-

af

Fig. 7. Opmålinger ved L. A. Winstrup 1881. Til venstre den tilmurede norddør (s. 2518), hvor soklen dog ikke
er korrekt gengivet; til højre snit og opstalt af sydportalen (s. 2517); herimellem en grundplan med den 1831 om
murede vestgavl (s. 2518) før †klokkekammens opsætning og senere tårnets tilføjelse. – Vermessungen 1881. Links
die vermauerte Nordertür, wo der Sockel jedoch nicht genau wiedergegeben ist, rechts Schnitt und Aufriss vom Südportal;
dazwischen Grundriss mit dem 1831 erneuerten Westgiebel vor Errichtung des †Glockengiebels und dem späteren Turmanbau.
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Fig. 8. Skibets sydportal set fra våbenhuset (s. 2517).
NE fot. 1986. – Blick vom Vorhaus auf das Südportal des
Kirchenschiffs.

bånd og bladede samlinger. Ældre, genanvendte
spær i næstvestligste fag har sammen med et
løstliggende
spær
rektangulære
udstemninger
(to typer) til lange skråstivere. De seks østre
spær er på østsiden mærket med bomærkelignende stregnumre (fig. 6). Skibets tagværk, af
samme konstruktion som korets og med korte
spærstøtter, er lagt op i to etaper, nummereret
fra gavlene mod midten (stregnumre i syd, fir
kantstik i nord): seks fag i det østre afsnit, ti i det
vestre. Det velbevarede egetagværk er formo
dentligt senmiddelalderligt; det kan tidligst være
lagt op i forbindelse med skibets forlængelse.
Det senmiddelalderlige våbenhus er af munke
sten. Det blev 1880 udvendig pudset med ce
ment med falske kvaderfuger. Huset er herligt
overgroet med rådhusvin (Parthenocissus tricuspidata), som i foråret 1992 gav skjul for ru
gende fugle. Anslaget i den spidsbuede dør midt

i gavlen er hugget bort i forbindelse med en ud
videlse 1879.9 Indvendig optages væggene af
seks fladbuede sparenicher, en sten dybe og med
en bænk af fire skifter. Huset stod indtil 18479
med åben tagstol. Af hensyn til portalen er væg
gene 1924 forhøjet og det (nu gråmalede) bjæl
keloft hævet en halv meter over den udvendige
murkrone. Et cirkelvindue i gavlen og et vindue
i østmuren med støbejernsrammer er indsat
1856. Taget, der som resten af kirken er tækket
med bly, var tidligere hængt med tagsten.15
En lille, delvis tilmuret (†)kamin (fig. 10), fra
1700’rne(?), i våbenhusets sydvestre hjørne er
muret af røde flensborgsten i formatet 23×11×5
cm. Indretningen, der er afdækket med vingetegl, er muret ind i de to sparenicher. Skorste
nen er nu afbrudt ved loftet. Kaminen har for
modentligt som i Skanderup (s. 2554) og Brøndum (s. 1931) været brugt til omstøbning af tag
blyet. Herudover kan den have tjent til opvarm
ning af kirken, indtil der opsattes kakkelovne
1872 (se ndf.).
Tårnet ved skibets vestgavl er opført 1897 ef
ter tegning af arkitekt Andreas Hagerup, Kol
ding.16 Den tidstypiske, nyromanske murstensbygning (i blank mur) slutter i et stejlt, ottesidet
og skifertækket pyramidespir. Tårnet har tve
delte stræbepiller i hjørnerne, der opadtil fort
sætter som liséner, øverst forbundet af rundbuefriser. Murene, der hviler på en skråkantet gra
nitsokkel, er trukket lidt tilbage over første
etage. Det samtidige trappehus i nord har rund
buet dør og vindeltrappe. I klokkestokværket er
der et rundbuet, falset glamhul i hver side.
Tårnrummet forbindes med skibet ved en høj,
rund bue. En fladbuet, falset dør i vest blev ind
sat 1924 ved arkitekt Aage Bugge (jfr. glasma
leri). I forbindelse med dørens etablering blev
den vestre del af tårnet skilt fra som vindfang og
trapperum.
†Klokkekam.
Over skibets 1831 ommurede
vestgavl opsattes 1880 en muret klokkekam,
muligvis efter tegning af kgl. bygningsinspektør
L. A. Winstrup. Kammen, der blev taget ned
ved tårnets opførelse 1897, var ifølge F. Uldall af
små røde mursten og ret anseelig. To piller, der
udvendig dækkede en stor del af gavlen, hvilede
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Fig. 9. Kirkens nordside set fra nordvest. NJP fot. 1992. – Nordseite der Kirche von Nordwesten.

på et rundbuet parti støttet af granitkonsoller.
Mellem pillerne, der foroven var forbundet af to
rundbuer,
var
et
støbejernsvindue.
Klokken
hang øverst i en rundbuet åbning med sadeltag
og gavle i øst og vest. En rest af »klokkeparti
ets« piller ses idag indvendig i skibets gavl.
†Klokkestabler. Som i Bække og Verst †kirke
hang klokken før 1880 i en tømret konstruktion
ved korets østgavl,17 i 17-1800’rne betegnet som
»klokkehuset« eller »klokkestolen«. Stablen var
1700 i en sådan stand, at det var farligt at ringe.
Et blytækket tag var da taget ned.11 1766 omtales
den som »et lidet træklokkehus«.15 En ny stabel,
opsat 1826,12 beskrives ved nedtagningen som et
lavt, kun tre alen højt bjælkestativ.18
Istandsættelser og vedligeholdelse. Ifølge kirkesy
net 1700 var tag, tømmerværk og mure stort set

vel ved magt.11 Vestgavlen, der hældede udad,
blev som nævnt muret i tegl 1831. Nogle synsudsatte arbejder, bl.a. en indvendig kalkning og
reparationer på ligporten lovedes påbegyndt i
juni 1848, »såfremt krigsurolighederne ville til
lade (det)«.9 Før Uldalls besøg 1889 og formo
dentlig i forbindelse med †klokkekammens op
sætning 1880 blev kirkens teglmurede partier:
østre gavlspids, vestgavlen fra sokkel til spids
og våbenhuset pudset med cement og udstyret
med falske kvaderfuger.
En hovedrestaurering 1924 ved arkitekt Aage
Bugge, Varde (jfr. glasmaleri), omfattede for
uden en istandsættelse af inventaret nye gulve i
kirken. Korgulvet blev hævet og skibets gulvlag
gennemgravet under etablering af varmekanaler. I kor og skib blotlagdes loftsbjælkerne, der
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kom nyt loft i våbenhuset, og der indsattes en
indgangsdør i vestsiden af tårnet, hvis nederste
etage blev nyindrettet. Korgavlen blev forankret
til skibet, men hældede efterhånden så stærkt
udad, at det nødvendiggjorde en ny istandsættelse
1958 ved arkitekterne Rolf Graae og Richard
Aas. Forud for kormurens afstivning blev der
lagt et omfangsdræn og foretaget en stedvis om
sætning af kvaderstenene. En afbankning af
væggene ledte til fundet af en kalkmalet dekora
tion (se ndf.).
Træloftet har siden 1924, da en del tømmer
blev udskiftet, stået med synlige bjælker, ledsa
get af lister og profilhøvlede brædder. Loftet er
malet i to grå nuancer: bjælkerne mørke, bræd
derne lyse. Over brædderne og adskilt fra disse
ved revler ligger et ældre bræddelag af store
planker. Før 1924 var brædderne påsømmet
bjælkernes underside. 1833 anskaffedes nye fjæl

Fig. 10. Tilmuret (†)kamin i våbenhusets sydvestre
hjørne (s. 2520). NE fot. 1986. – Vermauerte (†)Ofen in
südwestlicher Ecke im Vorhaus.

til hele loftet,9 der ifølge L. A. Winstrup 1881
var glat og malet med en »mindre heldig korset
inddeling«.
†Loft. En ældre egetræsbeklædning i kor og
skib var ifølge en †indskrift på loftet over alteret
sat op 1653.15 Her stod med »træbogstaver«:
»A(nn)o 1653 der ær(lige) og W(el)b(yrdige)
Jørgen Siøfel til Wiisbærg Gaard, dend Tiid
K(ongelig)
M(ajestæts)
Befalings
Mand
paa
19
Koldinghuus med hans Tilladelse og Vel(?) og
Vellærde Mand, M(agister) Niels i Gamst,
Provst i Anst Herred hans Nærværelse, haver
Oluf Jørgensen i Møgel Giesten,20 Kirke-Værge,
ladet denne Loff og Skriffestoel giøre paa Kir
kens Bekostning. C.H.S.B = C.A.S.M«.
Gulve. 1924 blev der lagt ølandsfliser i kor og
våbenhus og langs skibets midtgang og trægulv
under bænkene. Tidligere var gulvene af tegl
sten, nævnt 1791,21 og omkring 1900 af træ.
Vinduerne i kirkens sydside er store og stærkt
smigede. De har formodentlig fået deres nuvæ
rende form 1862 ved indsættelsen af de rund
buede støbejernsrammer med rosetter. Kun ski
bets vestre vindue har indvendig bevaret en rest
af en muret og falset karm, stammende fra en
senmiddelalderlig udvidelse.
Opvarmning. Kirken opvarmes af et oliefyr fra
1965, tilsluttet en kalorifer fra 1924.
To †kakkelovne, en større og en mindre, blev
anskaffet 1872.9 Ifølge Helms, som besøgte kir
ken 1874, var Gesten da den eneste kirke i amtet,
der kunne opvarmes. Ved Uldalls besøg 1889
stod en kakkelovn frit på gulvet i midtgangen.
Et fotografi fra 1896 viser ovnen i kirkens vest
ende med et langt rør ført hen under loftet til
midten af skibet. Efter sognerådets beslutning13
anskaffedes 1897 et varmeapparat, som blev op
stillet i en gennembrydning i skibets sydmur,
vest for døren, med indfyring fra et afskildret
rum i våbenhusets nordvestre del. Fyrrummet
blev fjernet 1924, da der indrettedes en kalorifer
med varmeaggregater i søndre stolerække og
gulvkanaler og riste under bænkene.
Den velholdte, blytækte kvaderstenskirke står
udvendig i blank mur med undtagelse af de cementpudsede gavle. Blytaget, der formodentligt
rækker tilbage til middelalderen, er sidst lagt om
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Kirchen inneres gegen Osten.

1972 (C. M. Michaelsen og Søn). Tårnets pyra
midespir er som nævnt tækket med skifer. Ind
vendig er væggene hvidtede.
Vindfløjen over tårnet, fra 1897, er over en
kugle anbragt på en høj stang, afsluttet i et kors.
†Vindfløje. Over den 1897 nedtagne †klokkekam
(se ovf.) var en fløj med opsættelsesåret »1880«.
En vindfløj over †klokkestablen ved korgavlen
(se ovf.) ønskedes rettet 1823.12
Glasmaleri, 1924. I cirkelvinduet i tårnets vest
side (1 m i diameter) er indsat en farvet glasmo
saik med stjerner og rosetter. I bunden er med
skriveskrift indridset: »Aage Bugge. Architekt.
Varde.
Carl
Møller.
Glarmester.
København
1924«.
†Kalkmaleri (fig. 12), o. 1500. 1958 afdækkedes
lige øst for det midterste vindue på skibets nord

væg en cirkelroset, 60 cm i diameter, tegnet med
passer og malet i sort og rødt, med gitterværk i
rosettens spidser og midte.

INVENTAR
Oversigt. Fra middelalderen stammer foruden alter
bordet og døbefonten et formentlig romansk vie
vandskar
samt
et
sengotisk
korbuekrucifiks
fra
o. 1475.
Kirkerummet er domineret af inventar fra renæs
sancen. De ældste stykker er endnu præget af gotiske
overgangsformer, således resterne af en degnestol fra
o. 1550 og prædikestolen fra 1574, der er tilskrevet
Hans Snedker og opsat af sognepræst Jens Simonsen
og Per Persen Bertramsen til Revsinggård. Hoved
parten af renæssanceinventaret er i højrenæssance
form, anskaffet i den bekendte præst Jon Jensen Kol-
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1600’rne er repræsenteret af en ligbåre, muligvis
skænket af Wilhelm Brochmand til Røjgård, og alter
stagerne, skænket af halvbrødrene Nis Jepsen, Vester
Gesten, og Niels Nielsen, Fredericia. Altersølvet er
skænket 1708 af kirkeejeren, generalløjtnant Theodo
sius Levetzow til Bygholm og Oksholm. Fra midten
af 1800’rne stammer en pengeblok af jern, antagelig
udført af jernstøber Walthersdorff.
Farvesætning og istandsættelser. 1889 fik inventaret en
egetræsbemaling. 1904 blev altertavlen istandsat og
forsynet med de nuværende malerier ved kunstmaler
P. Møller, Kolding. Det øvrige inventar blev opmalet
1924. Ved samme lejlighed fik stolegavlene nye top
stykker, og en prædikestolshimmel blev opsat. Sto
lestader, prædikestol og paneler er atter afstemt 1958,
efter forslag af kunstmaler Ernst Trier. I forbindelse
med fornyelsen af orglet 1986 foretog kunstmaler
Aage Sørensen mindre farveopfriskninger.

Alterbordet, 93×178, ca. 90 cm højt, kun tilgæn
Fig. 12. †Kalkmalet roset, o. 1500 (s. 2523). K. Høgsbro-Østergaard fot. 1958. – †Wandmalerei, Rosette, um
1500.
dings tid (1578-1609), jfr. Anst. Stolegavlene, én med
Jon Jensen Koldings våben, er fra 1588, ligeledes en
tavle med lensmanden Caspar Markdanners våben i
altertavlens topfelt. Altertavlen må i øvrigt, som de
velbevarede vægpaneler med en sjældent tilhørende
dørindfatning, dateres til årene o. 1600. Klokken er
støbt 1582 af Mathias Benninck, Lybæk.

geligt fra øst, er muret af munkesten med lidt
jernal og en enkel granitkvader. De øverste skif
ter er nye. Brunmalet bordplade af træ. Bordet
står 72 cm fra korets østvæg.
Alterbordspanel (fig. 34), o. 1600, 188×94 cm,
100 cm højt. Forsiden består af tre og kortsi
derne af ét glat arkadefag, indvendig kantet af
profilramme og i bueslaget af tungekant. Svik
lerne rummer stiliserede franske liljer. Arka
derne adskilles af kannelerede pilastre med pro
filkapitæler samt rudebosser foroven. En smal
profilliste danner overgang til den glatte frise.
Bemalingen, formentlig fra 1924, består af rød
brun bund, blågrå pilastre, forgyldte liljer og
bosser samt forgyldte, grå, blågrå og rødbrune
profiler.
†Alterklæder. 1700 fandtes et brugeligt, rødt
alterklæde.11 Et nyt alterklæde, anskaffet 1843,
ønskedes det følgende år udskiftet med et af rødt
fløjl, silke eller »klæde«.9 1868 var klædet af rødt
silkefløjl med kors af guldbrokade, 1889 af rødt
plys.9

Fig. 13. Løvehoved, detalje af altertavle fra o. 1600,
jfr. fig. 14 (s. 2525). NE fot. 1986. – Löwenkopf. Detail
des Altars, um 1600. Vgl. Abb. 14.

Altertavle (fig. 14), o. 1600, et landligt arbejde
med 1904 fornyet topstykke, hvori er indsat en
væsentlig bedre skåren våbentavle fra 1588. Fra
restaureringen 1904 stammer også malerierne af
P. Møller, Kolding.
Tavlen har lavt postament, tredelt storstykke,
todelt attika og topstykke. Storfelterne flankeres
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Fig. 14. Altertavle, o. 1600, med tavle opsat af og for lensmand Caspar Markdanner 1588 i topstykket, og
malerier fra 1904 af P. Møller (s. 2524). NE fot. 1986. – Altar, urn 1600. Im Aufsatz eine Stiftertafel von und für den
Lehnsmann Caspar Markdanner, 1588. Gemälde von P. Møller, 1904.

af frisøjler med entasis, fantasikapitæler og
prydbælter med beslagværk, stående på posta
ment med rudebosse. Herunder har postamentet
løvehoveder (fig. 13), flankerende det glatte
midtfelt. Mens postamentet har bevaret sine
groft udsavede vinger med enkelt bladværk,
savner storstykket nu vinger. Storfrisen er glat
gennemløbende, kantet af tandsnit og æggestav.
På gesimserne ligger kugler (fra 1924?). Attikafelterne (fig. 15) adskilles af kluntede joniske
kvindehermer (den sydlige fornyet 1904), der på
skaftet har vrængemasker med blomsterranker

og en kvast hængende ned fra munden. Gesim
sen er glat med karnisformet tandsnit. De 1904
fornyede dele består af kartoucheformede attikavinger og topstykkets arkitektoniske indram
ning omkring en samme år indsat tavle (fig. 26)
fra 1588, opsat af og for lensmanden Caspar
Markdanner. Tavlen med hans udskårne våben
bærer reliefversalerne »Dania Fridricvm cvm
fleret moesta dola(tum?)/ conglvtinari opvs hoc
Marckdaner arte (jusset?) (Da det sorgbetyngede Danmark begræd Frederik, lod Markdan
ner dette med kunst udhuggede værk sammen
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Fig. 15. Attika med kvindehermer og malerier udført af P. Møller 1904. Udsnit af altertavle fra o. 1600, jfr. fig.
14 (s. 2525). NE fot. 1986. – Attika mit Hermenpilastern und Gemälden von P. Møller, 1904. Ausschnitt aus Altar, um
1600. Vgl. Abb. 14.

føje)«. Caspar Markdanner havde som lens
mand tilsynet med kirken. Tavlen (jfr. s. 2535)
kan vel tænkes opsat i forbindelse med stolevær
ket 1588.
Stafferingen, fra 1904, en rekonstruktion af en
udateret ældre bemaling, er domineret af rød
brunt med vinger i to grå nuancer, hvide søjler
samt detaljer i gråblåt, blåt, rød lasur, sølv og
guld. I trekantgavlen er malet et forgyldt Jesumonogram, og friserne bærer forgyldte frakturindskrifter på rødbrun bund: »Hand er opstan
den Til vor Retfærdighed/ Han var Saaregjort
for Vore Misgierninger Hand er Død paa Kaarset for Vore Synder/ Da oplodes deres Øine og
de kendte Ham!«. På postamentets bagside bæ
rer et indfældet bræt en forgyldt frakturindskift:
»Restaureret 6. Novb. 1904. Skænket af Sogne
foged M. N. Moesgaard«.
Felterne rummer malerier fra 1904, signeret af
kunstmaler P. Møller, Kolding. Olie på lærred.
Storfeltet, 86×93 cm, viser Kristus i Emmaus,
sidefelterne, 86×39 cm, en grøn palmegren og
en hvid lilje, begge i malede forgyldte rundbuer.
Attikaens malerier, 48×52 cm, fremstiller Bøn
nen i Gethsemane og de tre kors på Golgatha.
Kristus er klædt i hvid kjortel og gylden kappe,
de øvrige figurer i røde, blå og gyldne dragter.

Interiør og landskabsbaggrunde er henholdsvis
grålige og blågrå.
1700 var altertavlen i slet stand,11 og 1766 om
tales den som værende uden sirat og med slet
maling.15 Om et †nadvermaleri udtalte synet
1791: »Men som Mahleren har været en stor Fu
sker, saa er Præsentationen gyselig og ligner sin
Mester«.21 1846 trængte tavlen til at repareres,
males og udstafferes, 1848 var samtlige materia
ler tilstede og der var truffet aftale med en maler
i Kolding om altertavlens maling, »såfremt
krigsurolighederne ville tillade arbejdets påbe
gyndelse«. 1850 var arbejdet udført.9 1874 viste
malerierne et kors og lovtavlerne. Ved istand
sættelsen 1904 udskiftedes en ældre trekantgavl
med det nuværende topstykke.
Altersølvet er skænket 1708 af kirkeejeren, ge
neralløjtnant Theodosius Levetzow til Bygholm
og Oksholm (jfr. Anst s. 2491 og Skanderup
s. 2560).15 Kalken (fig. 16), 23 cm høj, har sekstunget fod i to afsæt, uden stempler. En tunge
har graveret årstal »1708« omkring Theodosius
Levetzows våbenskjold, og de flankerende tun
ger bærer initialerne »T« og »L«. Det sekssidede
skaft har dobbelte vulster omkring fladoval
knop med seks blade på over- og underside. Det
bærer spor efter en reparation, muligvis en for-
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nyelse af bægeret i 1800’rne. Disken, 12,5 cm i
tvm., har graveret cirkelkors på fanen samt »T«
og »L« for Theodosius Levetzow under bunden.
Et †altersæt bestående af kalk og disk var 1700 i
brugbar stand.11
Ske, muligvis anskaffet efter synets ønske
1889,9 15 cm lang, med gennembrudt laf og
skaft afsluttet i gennembrudt blomst. På laffets
underside to stempler, mestermærke »WLSS« i
oval og sterlingsølvmærke.
Sygesæt, jfr. Anst s. 2491.
Oblatæske, o. 1900, af porcelæn fra Bing &
Grøndahl, 14 cm i tvm., sort med guldkors og
-kanter. Alterkande, o. 1850,22 fra Den kongelige
Porcelænsfabrik, 27 cm høj, sort med guldkors
og -kanter. En †alterkande af blik, tilkommet
1846, fandtes ikke passende til kirkelig brug.9
Alterstager (fig. 17), slutningen af 1600’rne,
skænket af halvbrødrene Nis Jepsen af Vester
Gesten og Niels Nielsen af Fredericia.15 De 41,5
cm høje stager har rund, stærkt profileret fod
med flad, bred krave, balusterformet skaft og
muslingeskalformet
lyseskål
med
fornyede,
kraftige lysetorne. – Syvstage, 1900’rnes første
fjerdedel, 47,5 cm høj, med stiliseret bladslyng i
de gennembrudte arme. – To syvarmede kande
labre, o. 1960, jfr. de tilsvarende i Vorbasse
(s. 2312), af eg, 135 cm høje.
†Messehagler. 1700 manglede kirken en messehagel.11 1834 ønskede synet en ny hagel af rødt
fløjl med sølvtresser; 1846 var haglen af rødt
bomuldsstof.9 Efter en reparation 1848 blev den
1852 udskiftet med en ny, syet af stof, der året
før var bestilt i København.9
Alterskranke, 1867,9 halvrund, med grøn- og
rødmalede
ottekantede
støbejernsstøtter
med
gennembrudte
akantusblade
foroven,
knæfaldssokkel med lignende små dekorative grå støbe
jernsstøtter samt gråmalet håndliste af træ. †Al
terskranke. 1792 var knæfaldet solidt, men ube
kvemt.23
Korbuekrucifiks (fig. 28), o. 1475. Kristusfiguren, 130 cm høj, hænger i udstrakte arme (de
fleste fingre mangler), med hovedet svagt hæl
dende mod højre skulder og overlagte fødder.
Figuren bærer tornekrone og har lukkede øjne,
nedadvendte mundvige, langt hår og krøllet

Danmarks Kirker, Ribe amt
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Fig. 16. Alterkalk, skænket af kirkeejer Theodosius
Levetzow 1708 (s. 2526). NE fot. 1986. – Kelch, gestif
tet vom Patron Theodosius Levetzow, 1708.

Fig. 17. Alterstager, slutningen af 1600’rne (s. 2527).
NE fot. 1986. – Altarleuchter. Ende des 17. Jahrhunderts.

177

2528

ANST HERRED

Fig. 18. Romansk døbefont af granit (s. 2528). NE
fot. 1986. – Romanische Granittaufe.

skæg. Ribbenene er markerede, med skåren si
devunde, navlen er rynket og lændeklædet er
foldet op og strammet med en knude ved ven
stre hofte. Det glatte korstræ, som er 212 cm
højt, har lille glorieskive og trepasformede en
defelter.
Stafferingen fra 1924 står med lys karnation
og svage røde blodspor, sort hår og skæg, grøn
tornekrone og blåt lændeklæde. Korset er brunmalet med forgyldte versaler »INRI« i øvre
korsendefelt. – Af den oprindelige staffering er
1923 konstateret kridtgrundsrester. 1881 hang
korset sydligt på triumfvæggen, og 1889 fik det
i overensstemmelse med det øvrige inventar en
egetræsbemaling.24 1923 på nordre triumfvæg,25
nu på skibets nordvæg.
Døbefont (fig. 18), romansk, af rødlig granit,
82 cm høj, 73 cm i tvm. Foden har form af en
søjlebase med affladigede hjørneknopper. Si
derne bærer relieffer: Mod syd og øst koncentri
ske halvbuer, mod nord en palmetlignende ud
smykning og mod vest en fugl med udslået
vinge (fig. 19). Foden kantes af en vulst ved
overgangen til kummen.

Kummens koniske underdel adskilles fra den
cylinderformede overdel af en skævt hugget
vulst, hvis ender mødes lidt forskudt. Både
over- og underdel bærer reliefhugget ranke
slyng. På underdelen, der i øst står utilhugget,
udgår rankerne fra lodrette stammer. Kummen
har mundingsprofil med vulst og et ufærdigt af
løbshul. – 1874 var hovedparten af foden ned
sænket i gulvet. 1896 stod fonten ved korbuens
nordre vange,25 nu midt i korbuen.
Dåbsfad, antagelig anskaffet 1889,9 af messing,
48,5 cm i tvm., glat, med fire håndgreb loddet
på bagsiden. Et †dåbsfad, af tin, 1700 beskrevet
som meget lille,11 var skænket af ritmester Jens
Eriksen Kaas til Røjgård og hustru Magdalena
Margaretha Brockmand.15 Dåbskande, sandsyn
ligvis anskaffet 1889,9 af messing, 26,5 cm høj.
Lav, keglestubformet fod, rund bug og svungen
hank.
Romansk vievandskar(?) (fig. 33), af rødbrun
flammet granit, 28 cm højt, 46 cm i tvm.26 Den
groft tilhuggede kumme er svagt firsidet med
lodrette sider og meget ujævnt afhugget bund.
Karret, der antagelig stammer fra kirken, var
o. 1955 indsat i et stengærde nær kirken og blev
1964 skænket til kirken. På muret sokkel i vå
benhusets nordøsthjørne.
Prædikestolen (fig. 21), 1574, opsat af sogne
præst Jens Simonsen og Per Persen, Revsing, er
tilskrevet Hans Snedker,27 der har signeret præ-

Fig. 19. Udsnit af fod på døbefont, jfr. fig. 18 (s.
2528). NE fot. 1986. – Ausschnitt aus Fuss der romani
schen Granittaufe. Vgl. Abb. 18.
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Fig. 20. Indre set mod vest. NE fot. 1986. – Kirchen inneres gegen Westen.

dikestolen i Henne 1573 (s. 1257) og som tillige
tilskrives prædikestolen i Åstrup (Gørding hrd.)
1573.
Kurvens fire høje fag flankeres af hjørnebalustre og midtdeles vandret af profilerede ramme
stykker med tovstav. Balustrene er leddelte,
smykket med akantusløv, rudeværk, snoninger
og tungemønstre og har på siderne neglesnitsbort. Storfelterne udfyldes alle af varieret rude
værk under halvroset, i tovsnoet bueslag, med
treblad i sviklerne. Fodfelterne rummer små
tvedelte arkader. Krongesimsens frise smykkes

af halvrosetter, som storfelternes, og kantes for
neden af tungebort. Det fremspringende posta
ment (fig. 22) bærer under tovstav en indskrift
frise med reliefversalerne »Vel lærde Mand : Her
lens Simensen : Per Perb28: Refs[ing]«,29 og her
under
er
på
kølbue-hængestykker
indskåret
»1574« mellem enkelt rankeværk.
Stolen hviler på en flad balusterformet bære
stolpe, der er smykket som kurvens balustre og
foroven afsluttet i en stor kvart-roset, på nyere
bagramme. Opgangspanelet består af tre profilog tovstavindrammede fag samt et fjerde fag,
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Fig. 21. Prædikestol med skåret årstal 1574 samt nav
nene på sognepræst Jens Simonsen og kirkeværge Per
Persen Bertramsen Revsing. Formentlig udført af
Hans Snedker (s. 2528). NE fot. 1986. – Kanzel mit
geschnitztem Datum sowie den Namem des Pfarrers Jens
Simonsen und des Kirchenvorstehers Per Persen Bertram
sen Revsing. Wahrscheinlich von Hans Snedker, 1574.

degnepultens ene kortside, der antagelig 1875 er
bygget ind i opgangen. Denne har en 1924 for
nyet dør i renæssanceformer med reliefversa
lerne »Anno Domini 1924«.
Himlen (jfr. fig. 11) fra 1924 er uregelmæssigt
syvkantet, tilpasset murhjørnet, og udført i for
mer, der efterligner stolens. Loftet opdeles af
otte radiære glatte ribber, udgående fra stjerne i
midten.
Stolens bemaling fra 1985 er rødbrun, hvid,
grøn og forgyldt på rudeværket. Indskriften står
forgyldt på blå bund. De øvrige dele veksler
mellem guld, hvidt, rødt, grønt og lysegrønt på
brunt og grågrønt rammeværk; på himlen sup

pleret med gult og blåt. På kurvens bund og
bærestolpe er malet adskillige indskrifter for
stolens opmaling, senest 1985 af Aa. Sørensen
og P. og F. Jung.30 Opgangspanelet er holdt i
brunt med malede grå fyldinger samt forgyldte,
røde og grå detaljer.
Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne
med opgang langs triumfvæggen og er, for
mentlig 1875, sammenbygget med degnestolen.
– 1700 var prædikestolen i slet stand.11 1889 blev
den egetræsmalet.31
Stolestader (fig. 24a-d), i deres kerne fra 1588,
med bænke formentlig fra 1887,9 og topstykker
fra 1924. Fire gavle er 1984 indsat i to stole og et
skab, opstillede i koret.
Gavlene, 124 cm høje, med paralleller i de
nærliggende kirker, Skanderup (s. 2568), Vam
drup og Brørup (Malt hrd.), har glatte arkade
felter indrammet af pilastre med 1924 fornyede
joniske kapitæler. Bueslaget med rosetter og
nogle steder tovstave ledsages af en buekant, og
sviklerne udfyldes af bladværk omkring blom
sterknop. Det todelte topstykke består af en
konkavt indsnævret frise og en 1924 fornyet tre
kantgavl med profilkant omkring bosse. Fri
serne prydes enten af fladsnitskæringer (fig. 24a)
eller reliefskårne versalindskrifter. Skæringerne
viser
modvendte
vrængemasker,
ormeslyng,
rudeværk, rosetter, spiraler, blomster, blom
stervaser, hjerter og bølger. Indskrifter på gavle
i koret: »Maren/ Iffvers y rai (i Røj)« (nu skab),
»Lavrits/ Christens« (i syd), »Hans Iøre/nsen
1588« (i vest). Indskrifter på gavle i skibet, reg
net fra øst: »H. Ionas Kol/dingen pastor« (nr. 8 i
nord) med udskåren cirkelmedaljon med Jonas i
hvalens gab (fig. 24b, sml. prædikestolshimlen i
Anst), »Met Pers/ Anno 1588« (nr. 9 i nord),
»Kyrsten/ Hanses 88« (nr. 13 i nord) med sekun
dært indskårne versaler »Y. Mølgisten«20 i bue
slaget (fig. 24c), »Anres Eske/sen 1588« (nr. 15 i
nord), »Mickel Krage 1588« (nr. 16 i nord),
»Knvdt Iff/vrsen 1588« (nr. 17 i nord), »Jens
Chri/stens 1588« (nr. 19 i nord), »Iør An/ersen«
med indskriften afbrudt af bomærke, skjold
med to krydsede leer (nr. 1 i syd) (fig. 24d),
»Giertrvd/ Anerskven (Anderskone)« (nr. 8 i
syd), »Tames Pers/en 1588« (nr. 9 i syd). Ind-
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gangspanelerne, o. 1600, har arkader, der blot
adskiller sig fra vægpanelernes ved, at sviklerne,
foruden perspektivhuller, rummer stjerner og
sole. Skibets bænke har ryg med spejlfyldinger,
korets desuden med tandsnit.32
Gavle og indgangspaneler står siden 198510
rødbrune med grå og forgyldte skæringer samt
forgyldte indskrifter. Skibets bænke er malet i to
grå nuancer, korets bænke er brune.
1700 var stolene i slet stand.11 1791 skulle de
nyopstilles, idet nogle kirkegængere havde for
meget plads, andre for lidt.21 En istandsættelse,
indledt 1847, afsluttedes 1850 ved samme maler
fra Kolding, som arbejdede på altertavlen. 1867
ønskede synet mandfolkestolene øget til samme
bredde som fruentimmerstolene, men en om
bygning fandt først sted 1875, da også nogle sto
lestader blev fjernet fra koret. Samtidig med for
nyelsen af bænkene 1887 blev staderne malet
med egetræsfarve.9 Antagelig ved samme lejlig
hed opsattes nye topstykker med trekantgavl og
halvroset.25 1924 blev stolene istandsat og for
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synet med de nuværende topstykker efter for
billede i Brørup.
Tre gråmalede bænke er opstillet i våbenhuset,
og en er henstillet på loftet. 1875 hensattes et par
løse †bænke i koret.9
†Skriftestol,
ifølge
indskrift
i
loftspanel
(s. 2522) opsat 1653 af kirkeværger Oluf Jørgensen. 33
En degnestol (fig. 27), o. 1550, stærkt fornyet
(vistnok 1875), er 121 cm høj og delvis indbyg
get i prædikestolsopgangen. Pultens forpanel
udfyldes af fire fyldinger med foldeværk, mens
sidepanelerne hver har en mindre fylding med
foldeværk foroven. Pulten har profileret fod
stykke og pultbræt (fig. 35) med adskillige indskårne navne på løbedegne (latinskoleelever fra
Kolding),34 eksempelvis »Anno 1601 HG«, »CG
1606«, »Anno 1609 IPLK«, »Andreas Thome«,
»Jacob Salomonsen-Lund 1701« og »Hans Tam
sen Brun«. Bænken har bevaret den ene gavl,
mens prædikestolsopgangen erstatter den an
den, østvendte. Sæde og fyldingsryglæn er, an

Fig. 22. Prædikestol fra 1574, udsnit med indskriftfrise, jfr. fig. 21 (s. 2529). NE fot. 1986. – Kanzel, 1514.
Ausschnitt mit Inschriftfries. Vgl. Abb. 21.
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Fig. 23. Dørindfatning fra o. 1600 (s. 2532). NE fot. 1986. – Türrahmen, um 1600.

tagelig 1875, fornyede.9 Bemalingen fra 1985 er
på pulten rødbrun og på bænken grå.
1848 var stolen, der hidtil havde stået delvis
ind foran altertavlen, istandsat og rykket fra al
tret. 1875 blev den flyttet fra koret til dens nu
værende placering ved prædikestolstrappen.9
En lyseblå skrivepult, 30×60 cm, på 115 cm høj
fod, er hensat på loftet.
Armstol, til præsten, vel fra 1900’rnes første
fjerdedel, med rødbrunt plysbetræk. Henstillet
på orgelpulpituret.
Pengeblok, o. 1850, 75 cm høj, af støbejern,
skyldes formentlig jernstøber Walthersdorff, der
1857 udførte en lignende blok til den nærlig
gende Lejrskov kirke (s. 2440). Blokken, med
pengetragt i toppen, har let udadskrånende sider
med reliefudsmykning, på forsiden blomsteror
nament, på siderne blomsterkranse. Sortmalet
med relief i sølv. I skibet, vest for indgangs
døren.
To pengebøsser, første halvdel af 1900’rne, af
sortmalet træ, rektangulære, med pengeslids.
Opstillet henholdsvis ved indgangsdøren og ba
geste stolerække.
En †pengetavle henlå 1962 på kirkeloftet,10 og
en iklingpung, uden pose, fandtes i kirken.10

Paneler (jfr. fig. 11), opsat o. 1600 langs skibets
vægge, 175 cm høje (jfr. Bække kirke s. 2408).
Underpanelerne
rummer
glatte
rektangulære
fyldinger, adskilt af lister, mens overpanelerne
består af arkadefyldinger med profilindram
ning, profilkapitæler og tandsnit i bueslaget.
Sviklerne bærer perspektivhuller, på øst panelet
dog englehoveder. Panelerne afsluttes foroven af
profilgesims.
Bemalingen fra 198510 er holdt i to grå nuan
cer med delvis forgyldt gesims og brunt op
trukne arkader.
Samtidig med panelerne, o. 1600, er antagelig
en sjælden, portalagtig dørindfatning (fig. 23), be
stående af trekantgavl, frise og pilastre, om
kring syddøren. Trekantgavlen bærer konturskåren putto med hovedskal og timeglas samt et
fordybet
indskriftbånd
med
reliefversalerne
»Tempora labvntvr (Tiderne rinder)«. Den kan
tes af profiler med kraftig karnisformet tandsnit.
Frisen rummer skæringer i fladsnit med i midten
et kranium flankeret af franske liljer, volut- og
planteslyng
og
yderst
cirkelmedaljoner
med
profilansigt, i øst en kvinde, i vest en mand.
Frisen afgrænses af diamantbosser. Pilastrene,
der hviler på vægpanelerne, bærer fladsnit med
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volutter
omkring
ruder,
hvori
bladornament
med ansigt.
Rammeværket, nymalet 1985,35 er brunt, fi
gurerne grå med gule konturer og indskriften
forgyldt på rød bund. De øvrige skæringer er
grå på rød bund, tandsnittene røde.
En ældre kirkedørsnøgle, 30 cm lang, er henlagt
på loftet.
Skabe. Et smalt, brunmalet skab, formentlig
o. 1900, 163 cm højt, samt et cylinderformet
skab med indbygget servante, første halvdel af
1900’rne, 82 cm højt, af træmalet metal, er hen
stillet på loftet.
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Gulvet i et †pulpitur, sikkert i skibets vest
ende, skulle 1888 repareres.9
Orgel (jfr. fig. 20), 1986, med 11 stemmer, to
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn,
Åbenrå. Disposition: Manual I: Principal 8',
Rørfløjte 8', Oktav 4', Quintatøn 4', Mixtur
III-IV. Manual II: Gedakt 8', Spidsfløjte 4', Ok
tavfløjte 2', Nasat 1 1/3'. Pedal: Subbas 16', Rør
fløjte 8'. Tegnet af Jakob Mortensen, Vejen, i
samarbejde med orgelbyggeriet. På tårnrumspulpituret; begge manualværker er anbragt bag
pulpiturbrystningens
femdelte
pibefacade,
farvesat af kunstmaler Aage Sørensen, Brørup.

Fig. 24a-d. Stolestadegavle, ifølge skårne årstal fra 1588 (s. 2530). a. Gavl med ornamentale skæringer på
topstykkets frise. b. Gavl med våben for sognepræst Jon Jensen Kolding og sammes navn på topstykkets frise. c.
Gavl med navn på Kirsten Hanses på topstykkets frise og sekundær indskrift under bueslaget. d. Gavl med navn
på og bomærke for Jørgen Andersen på topstykkets frise. NE fot. 1986. – Gestühlswangen mit geschnitztem Datum
1588. a. Wange mit Ornament-Schnitzwerk im Friesfeld unter Dreieckgiebel. b. Wange mit Wappen und Namen des
Pfarrers Jon Jensen Kolding. c. Wange mit dem Namen der Kirsten Hanses im Friesfeld unter Dreieckgiebel und sekundärer
Inschrift unter dem Bogen. d. Wange mit Namen und Zeichen des Jørgen Andersen im Friesfeld unter Dreieckgiebel.
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Spillebordet befinder sig på orgelhusets bag
væg. Pedalstemmerne er opstillet inde på pulpi
turet, ved nordvæggen. †Orgel (fig. 25), 1902,
med fire stemmer, bygget af Frederik Nielsen,
Århus. Trakturmekanikken ombygget 1969 af
A. C. Zachariasen & Søn, Århus. Disposition:
Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Tectus 8 Fod,
Octav 4 Fod. Mekanisk aktion, sløjfevindlade.
På tårnrumspulpituret. Den oprindelige orgelfa
cade havde tre rundbuede pibefelter, flankeret af
pilastre. Midtfeltet kronedes af en trekantgavl.
Spillebordet var placeret i orgelhusets sydside.
Da kirken 1924 fik et glasmosaikvestvindue
(s. 2523), blev orglet vendt 90 grader og ind
bygget i rummet mellem nordvæggen og tårn
rummets nye †tøndehvælv og forsynet med en
pibeløs facade med gennembrudt træskærerar
bejde efter tegning af arkitekt Aage Bugge.36
Dele af (†)orgelfacaden, to stykker blåmalet pa-

Fig. 26. Tavle nr. 1, med våben for lensmand Caspar
Markdanner, opsat af denne i forbindelse med Fre
derik II. s død 1588. 1904 indsat i altertavlens top
stykke, jfr. fig. 14 (s. 2525 og 2535). NE fot. 1986. – Tafel Nr. 1 mit
danner, der 1588 anlässlich des Todes König Friedrichs II.
die Tafel errichten liess. 1904 im Aufsatz des Altars eingefügt, vgl. Abb. 14.

nelværk, 127×117 cm, med svungen afskæring

Fig. 25. †Orgel, 1902, bygget af Frederik Nielsen,
Århus (s. 2534). Ole Olesen fot. 1973. – †Orgel von
Frederik Nielsen, Århus, 1902.

og gennembrudt bladslyng, er henlagt på loftet.
Salmenummertavler. 1-3) (Jfr. fig. 11) o. 1923,25
125×78 cm, med vandret delt felt indrammet af
pilastre, trekantgavl med tandsnit samt profile
ret underkant med tandsnit. Til metalcifre. Gråblå tavlebund, rødbrun ramme og røde tand
snit. 4-6) O. 1850,37 74×47,5 cm, med svejfet
overkant. Den ene (jfr. fig. 11) sortmalet med
hvid skriveskrift »Dåb« og »Alterg.«, oprinde
ligt beregnet til kridtskrevne numre, er nu for
synet med metalcifre;10 ophængt syd på triumf
væggen. De to øvrige er sorte med hvid skrive
skrift »Før Præd.« og »Efter Præd.« og beregnet
til kridtskrevne numre. Nu henlagt på loftet.
To præsterækketavler (jfr. fig. 20), ifølge skri
veskrift på underkant »Skænket af H. Moesgaards Legat 1938«, 165×90 cm, er udformet
som salmenummertavler nr. 1-3, med rødbrun
ramme, brun tavle, røde tandsnit og forgyldt
fraktur »Sognepræster fra Reformationen for
Andst og Gjesten Menigheder« og »Sognepræ-
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ster for Gjesten Menighed fra 1886«. Ophængt
nord og syd på skibets vestvæg.
Tavler. 1) (Fig. 26) 1588, siden 1904 indsat i
altertavlens topstykke (jfr. s. 2525). – Våbentav
len, der allerede tidligt kan have været indpasset
i altertavlen, hang 1766 på triumfvæggen over
prædikestolen,15 og 1881 på nordre triumfvæg.
2) (Fig. 30) 1800, opsat af kirkeejeren, borg
mester Hans Junghans og hustru (jfr. Anst
s. 2504). »2 Mose Bog 20,24,/ Paa hver den Sted
som leg/ lader ihukomme mit Navn/ vil leg
komme til dig/ og velsigne dig./ H(ans) J(unghans) E(lisabeth) J(ust)./ Aar 1800«. – Højoval,
hvælvet, sort skifertavle, 64×45 cm. Indhugget,
forgyldt
indskrift,
versaler
og
skriveskrift
(navne og årstal), med en roset mellem navne
trækkene. Indsat i muren over triumfbuen.
Lysekroner. 1-2) 1911. Hængekugle med gra
veret årstal, vulst og hængeknop samt balusterskaft, øverst afsluttet i stor skål. Otte store og
otte små svungne lysearme af gennembrudt sti-

Fig. 27. Degnestol fra o. 1550 med fornyelser, vist
nok fra 1875 (s. 2531). NE fot. 1986. – Küsterstuhl, um
1550. Erneuerungen vermutlich von 1875.

Fig. 28. Korbuekrucifiks fra o. 1475 (s. 2527). NE fot.
1986. – Triumphkreuz, um 1475.

liseret planteslyng. Ophængt i sorte jernstænger
med forgyldte kugler, over midtergangen. 3)
1911, udformet som nr. 1-2, dog kun otte lyse
arme med hver to lyseskåle. Ophængt i koret. 4)
O. 1915, med glat hængekugle, lodret rillet balusterskaft og otte svungne arme. I våbenhuset.
– Dele af en (†)petroleumslampe, vel slutningen af
1800’rne, af støbejern, på loftet.
Lysearme. 1) O. 1911, med arm i gennembrudt
planteslyng, udformet som lysekronernes. Ved
prædikestolen. 2-3) O. 1960,10 med dråbefor
mede vægplader og svungne arme med profildyrehoved, opsat på hver side af indgangsdø
ren. 4) O. 1900, af støbejern, med blomsteror
namenter, henlagt på loftet.
En †knagerække blev efter synets ønske 1868
anbragt over mandsstolene i syd.9
Ligbåre,
slutningen
af
1600’rne,
muligvis
skænket af Wilhelm Brockmand til Røjgård
(1668-88).38 Båren, der kun har bevaret det ene
sæt bærestolper med runde håndgreb, måler 288
cm i længden og 75 cm i bredden og har
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slåede slagkant lister. Hankene har langskæg
gede masker. Ophængt i vuggebom.
2) 1989, 97 cm i tvm, med versalindskrift om
halsen »Jeg er støbt til Gesten kirke 1989 af Petit
& Fritsen i Holland at stå den gamle klokke bi«
(støbemærke »7281«). Herunder henholdsvis en
geometrisk og en slynget bladbort med englefigurer. På legemet indskriften »Jeg bringer bud,
nær er dig Gud, han kalder i syngende bølger«;
nederst en bort med løbende hund. Ophængt i
slyngebom.
En †klokke, der vejede 2 skippd. 7 lispd., blev
afleveret ved konfiskationen 1528.5
Klokkestol, af egetræ, delvis fra 1880.9 Stolen,
oprindelig til én klokke, blev 1989 udvidet til to
klokker.40

Fig. 29. Klokke, støbt af Mathias Benninck, Lybæk,
1582 (s. 2536). NE fot. 1986. – Glocke, gegossen von
Mathias Benninck in Lübeck, 1582.

GRAVMINDER
Mindetavle (fig. 31), o. 1864, over Mikkel Thule-

svungne ben med tværstiver og tunget gavlsarg.
Sortmalet. På loftet.
En ældre jordpåkastelsespade, 77 cm lang, af træ
med jernbeslået blad, er henlagt på loftet.
Klokker. 1) (Fig. 29) 1582, støbt af Mathias
Benninck, Lybæk.39 Klokken, der måler 95 cm i
tvm., har om halsen en toliniet versalindskrift
»Anno domini 1582 regnante Friderico 2 conflata est hac tuba ecclesiæ Gesten pastore d iona
coldingensi/
tvtoribvs
petro
reffsing
andrea
eschilli matias benninck me fecit lvbecæ (I det
Herrens År 1582 under Frederik II. s regering
blev denne Klokke støbt til Gesten Kirke, da Hr.
Jonas Kolding var Præst og Peder Reffsing og
Anders Eskildsen kirkeværger. Matthias Ben
ninck gjorde mig i Lybæk)«. Indskriften, af
brudt af kors og løbende hund, kantes af lister
og krones af en relieffrise med gentagne moti
ver: en grif, et ophængt klæde med dyremaske
og en sidevendt putto, der rækker ud mod en
opsats med blade og frugter. På den delvis af-

sen, *9. maj 1833 i Geising, gift 24. nov. 1858
med Maren Lauritzen, †18. april 1864 ved Dyb
bøl.

Fig. 30. Tavle nr. 2, 1800, opsat af kirkeejer Hans
Junghans og hustru Elisabeth Just (s. 2535). NE fot.
1991. – Inschrifttafel Nr. 2, errichtet vom Patron Hans
Junghans und Ehefrau Elisabeth Just, 1800.
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Fig. 31. Mindetavle fra o. 1864, over Mikkel Thulesen, †1864 (s. 2536). NE fot. 1991. – Gedenktafel für
Mikkel Thulesen, gefallen im Kriege 1864. Um 1864.

»For Danmarks Ret og Ære – Du stred den gode
Strid,
Velsignet derfor være – Dit Navn til evig Tid,
I Jesu Navn vi haabe, Du engang samles skal,
med Hustru og med Kjære – I Himmeriges Sal«.
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13 lyseskjolde, begravelsesskjolde af nu rusten
jernblik til at binde parvis på alterlysene,42 fra
1800’rne, med spor efter indskrift (jfr. Skande
rup s. 2575). Elleve er skjoldformede med rester
af laurbærkrans og stjerne foroven, 25 × 18 cm
og 30,5×22 cm. To er ovale, 42×33 cm, med
oprullede vinger. 1896 var de ophængt på korets
nordvæg,25 nu på kirkeloftet.
Tre gravkranse (fig. 32), o. 1912, over N. J.
Bundsgaard, †15. dec. 1912. 1) Skænket af Fæl
lesforeningen
for
Danmarks
Brugsforening,
28×30 cm. – 2) Skænket af Kolding Folkebank,
38×30 cm. – 3) Skænket af Gjesten Sparekasse,
35×37 cm. – Alle er egebladskranse, af sølvmalet
blik, ophængt i et mørkbejdset skab, 90×152
cm, med glaslåge og trekantgavl.
To †kårder var 1881 ophængt i kirken. En,
uden skede, med en del af en †armskinne på ko
rets sydvæg, og én med to †sporer på skibets syd
væg; sidstnævnte lå 1955 på kirkeloftet.13
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1844. »Her under
hviler støvet af sal(ig) Niels N. Bundsgaard, fød
i Vestergjesten d. 7 Jan. 1771. Indtraadte i Ægte
skab med Mette Jørgensdatter af Østergjesten
1808 (jfr. nr. 2). Avlede 7 Børn hvoraf 4 ere døde
og 3 lever, døde d. 12 Mai 1844, i en Alder af 73
Aar, 4 Maaneder og 5 Dage. – Hviil trygt trofa
ste Fader, I Gravens tause Lund, Til Morgen sig
oplader, For Dødens korte Blund, Du hvirkede
for os, Intil du gik til Roe, Dit Minde derfor

Våbenskjold, 45×35 cm, af træ, indrammet af
smal glat liste, med frakturindskrift og foroven
ordet »Minde« indrammet af malet akantusslyng, dannebrog og sværd. Tavlen står brun
med mørkegrøn liste, forgyldt indskrift, brun
lig akantus og sværd og rød-hvide dannebrog. – Ophængt på våbenhusets østvæg.
Resterne af en †gravsten i renæssancestil, sand
synligvis fra 15-1600’rne, med indskriften »Matz
Chri[stensen?] vdi Ref[sing] som..«, af kalksten,
56 cm bred, med versaler og kartouche, lå 1923 i
våbenhusets nordøsthjørne.41
(†)Gravramme, 16-1700’rne, over »Peder Chritensen (sic) med sin Hwstr.../ ladit sin salig Foreldre begraffwe...«. Af gravrammen er kun be
Fig. 32. Tre gravkranse fra o. 1912, over N. J. Bunds
varet to bjælker, længde henholdsvis 129 cm og
gaard, †15. dec. 1912, skænket af Fællesforeningen for
255 cm, bredde 13 cm. Fordybet versalindskrift
Danmarks
Brugsforening,
Kolding
Folkebank
og
kantet af fordybede linier. – På kirkeloftet.
Gjesten Sparekasse (s. 2537). NE fot. 1991. – Drei
Kranzspenden für N. J. Bundsgaard, gest. 1912.
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skal, I vore Hjerter boe. Dette Minde sattes af
hans efterlevende Enke og 3 Sønner«.
Lys sandsten, 128×68 cm, med ottekantet,
forhøjet indskriftfelt (skriveskrift) og akantusblade i sviklerne. Stenen har et sidestykke i hu
struens senere gravsten, nr. 2, givetvis fra
samme værksted. – På Bundsgaards familie
gravsted sammen med nr. 2 og omgivet af et
støbejernsgitter (jfr. ndf.), på kirkegården vest
for våbenhuset.
2) O. 1857. »Her under hviler Støvet af sal(ig)
Mette Jørgensdatter, født i Jorderup d. 12 Dec.
1783, død i Vestergjesten d. 11 Mai 1857, i en
Alder af 73 Aar 4 Maaneder og 1 Uge. – Gud
glæde dig med Himmelsk Fryd, Du her med
Gudsfrygt, Tro og Dyd, Din Bane haver van
dret. Som os med Moderkjærlighed Har elsket
med en Trofasthed, Som aldrig blev forandret.
Dette Minde sattes af hendes efterlevende 3 Søn
ner«. – Udformning og placering som nr. 1.
*Kirkegårdsmonument, o. 1793, over Truels
Jørgensen Ravn, i Roi (Røj), *23. marts 1793,
†27. marts 1793. – Defekt træplade med skråt af
skårne hjørner og skriveskrift, indrammet af li
ste. På tilspidset træstolpe. Nu i Museet på Kol
dinghus (inv. nr. 13594).
Støbejernsgitter,
1800’rne,
omkring
Bunds
gaards
familiegravsted
(jfr.
kirkegårdsmonument nr. 1 og 2). Det tre-sidede tremmegitter,

Fig. 34. Alterbordspanel, o. 1600 (s. 2524). NE fot.
1986. - Altartischpaneel, um 1600.

74 cm højt, har ottekantede hjørnestopler samt
kors- og bladformede spir. Cementsokkel. På
kirkegården, vest for våbenhuset.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed hen
vises til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til
s. 54f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprotokol 1925ff. – LA Vib. Gesten
præsteembede. Skrivelser fra provsten til menigheds
rådet 1896-1922 (C 584). LA Åbenrå. Synsprotokoller
for Lø og Møgeltønder hrdr.s provsti 1823-74.
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 121-27. – Notebøger. Povl Jen
sen III, 26-30, 1923. – Indberetninger. J. Helms 1874
(bygning og inventar), L. A. Winstrup 1881 (bygning
og inventar), Magnus-Petersen 1904 (altertavle), Chr.
Axel Jensen 1923 (inventar), Povl Jensen 1923 (inven
tar), Erik Skov 1978 (møntfund).
Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Plan, opstalter
og snit af bygningen med forslag til restaurering ved
Aage Bugge 1924. – NM2. Grundplan og opmåling af
døre, panel og stolestade ved L. A. Winstrup 1881.
Opmåling af bygning, plan og snit ved Henrik Jacob
sen 1992.
Litteratur. August F. Schmidt: Gjesten sogns histo
rie, Kolding 1955 (specielt s. 182-90).
Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen og af
inventar og gravminder ved Vibeke Andersson Møl
ler og Ole Olesen (orgler) under medvirken af Ulla
Kjær. Tysk oversættelse: Bodil Moltesen Ravn. Re
daktionen afsluttet juni 1992.
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DiplDan. 2. rk. X, 95.
Kong Valdemars Jordebog, udg. ved Svend Aakjær,
1926-43, 1,2 s. 7.
3 SRD V 560.
2

Fig. 33. Vievandskar(?) af granit (s. 2528). NE fot.
1986. – Weihwasserbecken(?) aus Granit.
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Holger F. Rørdam: Danske Kirkelove 1536-1683,
I-III, 1883-89, I, 460 (1555).
5 RA. Reg. 108 A, nr. 21. Fortegnelse over indkræ
vede klokker 1528-29.
6 HofmFund. Appendix til Ribe Stift.
7 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. F.P. 3519. Jfr.
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1979-80, s. 160.
8 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling F.P. 3796.
9 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for
Anst m. fl. hrdr. 1829-91 (C 45.4-9).
10 Synsprotokol 1925ff.
11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
12
LA Åbenrå. Synsprotokoller for Lø og Møgeltønder hrdr. s provsti 1823-74.
13
August F. Schmidt: Gjesten Sogns Historie, Kol
ding 1955.
14 Af de af Mackeprang skematisk fremstillede portal
typer (Portaler s. 6) kommer Gestenportalen nærmest
den gengivet i figur 2 g.
15
LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til
biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.772).
16 LA Vib. Gesten præsteembede. Skrivelser fra prov
sten til menighedsrådet 1896-1922 (C 584). Venligst
meddelt af sognepræst, dr. theol. Anders Nørgaard.
17 Danske Atlas’ omtale af et tårn må bero på en mis
forståelse.
18 Indb. af L. A. Winstrup 1881.
19 Jørgen
Seefeld til Visborggård var lensmand på
Koldinghus.
20 Dvs. Møgel Gjesten, Store Gesten.
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4. 190).
22
Alterkanden er antagelig identisk med den, som
kirken anskaffede 1847, jfr. note 9.
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23

RA. DaKanc. F 47. Indberetninger fra gejstlighe
den om kirkernes tilstand 1792.
24
Note 9. Under egetræsbemalingen konstaterede
Povl Jensen 1923 mindst to farvelag oven på den op
rindelige staffering.
25 Foto i NM2.
26
Jfr. Sophus Müller i ÅrbNordOldk., 1888, KultHistLeks art. Vigvattenskar og Jens Ingvordsen:
Vandkar af sten, i Skanderborg Museums Årbog
1988.
27 Jfr. Jensen: Snedkere s. 38.
28
Prædikestolsindskriften »Per Perb« står sandsynlig
vis for Per Persen Bertramsen, der, ifølge August F.
Schmidt (note 13) s. 116, kan knyttes til Revsinggård.
29 De manglende bogstaver er sammen med en del af
faget afskåret i forbindelse med opsætning af væg
panel o. 1600. Om Peter Revsing sml. klokke 1582.
30
På kurvens bund: gul skriveskrift »Jung maler
1926«. På bærestolpens side: hvid skriveskrift »Lyd
himmel 1946. malet. Jung«. Øverst på bærestolpen:
gul skriveskrift »R. Jung Maler/ 1924-25«, hvid skri
veskrift »Lydhimmel 1946, Jung«, gul skriveskrift
»RA R Jung 1958« og gule versaler »AA Sørensen P.
og F. Jung 1985«.
31
Note 9. Under egetræsmalingen konstaterede Povl
Jensen 1923 yderligere tre farvelag. Ældst var en mu
ligvis partiel staffering i mønjerødt og sort. Derover
lå en blå og mørkerød staffering fra 1700’rne. Yngst
var en rokokostaffering, domineret af hvidt og gult.
32 Et stolestadepanel er henlagt på loftet.
33
Skriftestolen er formentlig forsvundet inden 1766,
da den ikke nævnes i den omfangsrige præsteindberetning fra dette år (note 15).
34 Jfr. Hodde (s. 1484), Grimstrup (s. 1699) og Bække
(s. 2407).

Fig. 35. Pultbræt fra degnestol udført o. 1550, med indskårne bomærker, initialer og navne, bl.a. på løbedegne
fra Kolding latinskole (s. 2531). NE fot. 1991.- Pultbrett des Küsterstuhls um 1550 mit eingeritzten Zeichen, Initialen
und Namen, u.a. von den Schülern der Lateinschule in Kolding.
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ANST HERRED

Dørindfatningen blev opmalet 1924 sammen med
det øvrige inventar.
36 Fire piber og fire registertræk er sammen med fir
manavneskiltet ophængt på orgelpulpituret. Yderli
gere oplysninger om orglet findes i Den Danske Or
gelregistrant. Fra orglet stammer desuden adskillige
piber, nu henlagt på loftet.
37
1870 trængte salmenummertavierne til opmaling,
jfr. note 9.
38 Jfr. August F. Schmidt (note 13) s. 187. K. Høgsbro
Østergaard mener, at båren er skænket af en ritmester
på Røjgaard 1735 (Årbøger »Fra Ribe Amt«,
1952-55, bd. 13, s. 422).
39 Nyrop: Kirkeklokker, s. 48.

Klokken var indtil 1880 ophængt i en †klokketabel
ved korets gavl, 1880-97 i en †klokkekam over kir
kens vestgavl (jfr. ovf.).
41 August F. Schmith (note 13) s. 187. Den gravlagte
er muligvis identisk med snedker Mads Christensen
Gamst, ifølge regnskabsbogen for Harte kirke, Vejle
a. (LA Vib.) 1618 bosat i Revsinghoved i Gesten
sogn. Jfr. Grimstrup, s. 1696 med note 39. Til Mads
Christensens værksted kan bl.a. henføres prædikesto
len og mindetavle nr. 1 i Anst kirke.
42
Jfr. Lyseplader med begravelsestilbehør, Menig
hedsrådenes Blad, nr. 3, marts 1979, s. 80. S. EllkierPedersen: Offerlys og mindeskjolde, i Vejle amts år
bog, 1982, s. 7-60.
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