
Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1989. – Südostansicht der Kirche.

ÅSTRUP KIRKE
GØRDING HERRED

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (ved midten af 1300’rne),1 da kirken var sat til 
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sogne
præst i Åstrup omtales dog muligvis allerede 1291.2

Kronen solgte 1719 kirken til Mads Termansen til 
Nielsbygård (Føvling sogn, sml. altertavle),3 i hvis 
slægt den forblev, indtil den ved auktion 1764 købtes 
af byskriveren i Varde, Rasmus Øllgaard til Bram
minge hovedgård.4 Øllgaards enke solgte 1772 kirken 
til et konsortium, repræsenteret ved bonden Anders 
Pedersen Tranberg i Årre sogn.5 Sognets beboere er
hvervede kirken engang i årene 1804-07.6 Den over
gik til selveje 1909.7

Kirken måtte ved klokkeopkrævningen 1528 afgive 
en †klokke (se inventar).

En reparation af kirken 1788-92 – midt under land
boreformerne – mødtes med modvilje i befolknin
gen, som nægtede at udføre pligtarbejde og ægtkørs
ler. Med degnen Jermiin som pennefører klagede 
man over kirkeejerne, der ønskede at tage blyet af 
kirken og ved tårnets reparation lod skalmure med 
mursten i stedet for at genindsætte kampestenene.8

Ifølge et sagn bar kirkedøren tidligere mærker af 
sabelhug. Det var svenskerne, der havde prøvet at 
sprænge døren, da beboerne søgte tilflugt i kirken.9 
Præsten mester Laust10 skal have nedmanet djævelen 
under en sten med en blodstrøm ved kirkens sydøstre 
hjørne.11

En arkæologisk undersøgelse af kirkens gulvlag 1952 
ved sognepræst Knud Høgsbro Østergaard12 ledte

203*



2942 GØRDING HERRED

bl.a. til fundet af otte mønter, heraf syv middelalder
lige. Fem mønter var slået under Valdemar Sejr, 
hvoraf én var hidtil ukendt.13

Om runeindskrifter ved korets vinduer se s. 2944.

Kirken ligger frit i landskabet syd for den gamle 
landsby og nord for stationsbyen Glejbjerg.

Kirkegården, hvis form før nærmest var kva
dratisk (jfr. matrikelkortet 1820, fig. 2),14 er be
tydeligt udvidet, 1921 og 1966 mod nord, 1948 
mod syd.7 Den hegnes af stensatte jorddiger, 
som er flyttet i takt med udvidelserne. Vestdiget 
er trukket lidt ud i forbindelse med plantningen 
af et læbælte 1966. Hovedindgangen i kirkegår
dens østside består af en port mellem to ganglå
ger, lukket med svære, gotiserende støbejerns- 
fløje ophængt i fire granitpiller med indhugget 
årstal »1863«. Porten er flyttet lidt ved fornyel
sen dette år, så den nu befinder sig lige øst for 
koret.15 En port og låge i syddiget med hvid
kalkede, pyramideafdækkede piller er fra ca. 
1950. – Ældre †indgange. Den gamle port i øst og 
en adgang i syd havde †riste og drejelige kors- 
træer mellem murede piller (»stetter«). Porten 
ramtes af »lynild« 1801.16 En låge i norddiget 
blev foreslået sløjfet 1862.15

Et ligkapel i kirkegårdens sydvestre hjørne er 
opført i årene efter 1944. Det er en lille hvidtet 
og teglhængt bygning med gavle i øst og vest, 
senere forlænget i vest med graverkontor.

BYGNING

Kirken er en romansk kvaderstensbygning, be
stående af kor og skib, som er forlænget mod 
vest endnu i romansk tid. I senmiddelalderen er 
tilføjet et tårn i vest. Det nuværende våbenhus 
ved skibets sydside er fra 1952; på samme sted 
stod indtil 1849 et †våbenhus af ukendt alder. 
Hovedindgangen var 1849-1952 henlagt til tår
nets vestside, og tårnrummet tjente som forhal. 
Kirkens orientering afviger betydeligt mod 
nord.

Den velbyggede kvaderstenskirke er 22 m lang, 
og heraf udgør vestudvidelsen ca. 5 m. Koret er 
udvendig afsat som et kvadrat, og springet mel
lem kor og skib svarer til en murtykkelse. Hele 
bygningen, også vestudvidelsen, hviler på en 
forholdsvis stejl skråkantsokkel. Kor og skib har 
samme højde, tolv skifter, og der er et regel
mæssigt forbandt mellem de to bygningsafsnit.

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af A. G. Tinghuus 1820. – Katasterkarte, vermessen 1820.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. Aalborg Luftfoto o. 1950. Det kgl. Bibliotek. – Luftaufnahme von Kirche und Friedhof Südwestansicht, um 1950.

Koret er sat om »1866«, angivet med jerntal i 
gavlen. Ved dette arbejde konstaterede Jacob 
Helms, at der i murfylden indgik partier af sand
al.17 Skibets nordside forekommer relativt ube
rørt, mens sydsiden er forstyrret ved vindues- 
udvidelser.

Fremspringende fundamenter ud for skibets 
nordside og inden for sydsiden blev ved udgrav
ningen 1952 (fig. 31) tolket som grundvolden til 
en ældre stenkirke, hvis eksistens Høgsbro 
Østergaard fandt bekræftet i de indristede runer 
omkring korets vinduer.12 Fundamenternes be
tydelige bredde er dog ikke i sig selv noget bevis 
for en ældre kirke på stedet. Således er også fun
damentet under den oprindelige vestgavl mere 
end 2 m bredt.

Døre. En †præstedør vestligt i korets sydside 
ses i dag som en indvendig, retkantet niche, 
200×90 cm, fremdraget 1952. De udvendige 
spor er udvisket senest i forbindelse med korets

istandsættelse 1866. Skibets to retkantede døre 
har oprindelig begge hævet sig over soklen, nu 
bryder syddøren soklen. Norddøren er tilmuret, 
mens syddøren, der var lukket 1849-1952, igen 
er i brug. Dørene dækkes af stenbjælker og står 
indvendig med smigede sider. Norddøren er ud
vendig til dels af rejste kvadre; den er udvendig 
88 cm bred, mens syddøren, der vist ikke er 
udvidet, måler 102 i bredden.

Vinduer. Bevaret er korets østre og nordre 
vindue samt to vinduer i skibets nordside, de 
sidste anbragt et skifte højere end korets. Vindu
erne er genåbnet 1952 med undtagelse af korets 
østvindue, som stadig er tilmuret i lysningen. 
Åbningerne er slanke med snævre lysninger, 
hvis oprindelige mål kendes fra to vinduesram
mer, udtaget 1952 (se ndf.). Alle fire vinduer er 
udført på samme måde med monolite overlig
gere og sålbænke samt rejste karmsten. Over
liggeren og de to karmsten i korets nordvindue
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Fig. 4. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1989. – Nordostansicht der Kirche.

er kløvet ud af samme røde granitblok. Over de 
to korvinduer ledsages den runde bue af hen
holdsvis en spinkel hulkel i øst og en fordybet 
linie i nord.

I begge korets vinduesoverliggere er indristet 
runer af den middelalderlige type.18 Runestavene 
er kun svagt fordybede og vender på hovedet 
ligesom også billedristningen af en kriger i nord
vinduets østre karmsten. I østvinduet (fig. 5) ses 
i den øverste del af overliggeren det middelal
derlige runealfabet, den såkaldte futhark. De 
sidste tre tegn mangler, men indskriften synes 
ikke at have været længere.19 I nordvinduet (fig. 
6) ses øst for åbningen en enlig h-rune og vest 
herfor en indskrift, der af Erik Moltke er læst 
som »Fin gjorde«. Bag navnet gemmer sig vel 
stenmesteren Fin. I samme vindues østre karm
sten ses i facaden tegningen af en fuldt bevæbnet

kriger, 60 cm høj, med spids hjelm og spids
ovalt skjold.

At runerne står på hovedet viser, at de er ristet 
i de tildannede sten, før disse blev sat på plads. I 
det østre vindue bortskærer buen lidt af de tre 
midterste runer i alfabetet, hvad der tyder på, at 
indskriften er ristet, før man huggede den rund
buede åbning, men efter, at den glatte flade var 
færdiggjort.

Runerne, som kan være svære at få øje på, 
blev opdaget 1861 af mureren Jes Nybro Jørgen
sen i Bolding og undersøgt af Jacob Helms 
1866,17 da stenene var taget ned i forbindelse 
med korets istandsættelse. Helms kom til den 
overbevisning, at »både krigeren og runerne 
(var) blevet til, da kvadrene var tilhugget for at 
benyttes til denne kirkes opførelse«, idet intet 
tydede på en tidligere anvendelse. Oluf Nielsen
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var derimod 187020 tilbøjelig til at antage, at det 
var prydelser fra en ældre kirke, en tankegang 
som Høgsbro Østergaard mente at kunne be
kræfte ved udgravningerne 1952,12 og som også 
Erik Moltke tilsluttede sig.21 Det er dog vigtigt 
at betone, at korets vindueskvadre nøje svarer til 
dem i skibet, og at ristningerne er af en noget 
tilfældig karakter. Det forekommer derfor sand
synligt, at de runeprydede kvadre er udført til 
den stående kirke. Ristningerne har været så 
uforpligtende, at det ikke har været noget pro
blem, at de kom til at vende på hovedet, da ste
nene blev sat på plads.

To *vinduesrammer af egetræ blev udtaget af 
skibets nordvinduer i forbindelse med restaure
ringen 1952. 1) (Fig. 32), skibets nordøstre vin
due. Ramme af fire stykker træ med bladede 
samlinger fæstnet med dyvler. Øverst i ydersi
den er bevaret en rest af blyfalsen, der har fast
holdt glasset. Rammen, der indvendig kun må
ler 68×17 cm, blev afgivet til Museet på Kol- 
dinghus, hvor den uden held er eftersøgt.

2) Fra skibets nordvestre vindue er bevaret 
dele af de to sidekarme, henholdsvis 55 og 36 
cm lange. Opbevares siden 1974 i Nationalmu
seet (inv. nr. D 160/1983).

Indre. Væggene er som gavltrekanterne af 
marksten, dog er triumfmuren med den velbyg
gede, runde korbue beklædt med kvadre. Van
gerne smykkes af profilerede kragbånd (s. 2940,

Fig. 5. Runeindskrift over korets østvindue, det mid
delalderlige runealfabet, den såkaldte futhark, vendt 
på hovedet (s. 2944). LL fot. 1980. – Runeninschrift 
über östlichem Chorfenster. Das mittelalterliche Runenal
phabet, das sogenannte Futhark, steht auf dem Kopf.

Fig. 6. Korets nordvindue med runeristning på over
liggeren: runestaven h og »Fin gjorde«. I østre karm 
billedristningen af en kriger, der som indskriften ven
der på hovedet (s. 2944). Foto. o. 1930 i Runologisk 
Laboratorium, NM. – Nördliches Chorfenster mit Ru
nenritzung auf dem Sturzbogen. Im östlichen Rahmen eine 
Ritzung von einem Krieger, der, wie die Inschrift, auf dem 
Kopf steht. Bildaufnahme um 1930.

fig. 1) og hviler på en skråkantsokkel, svarende 
til den udvendige og ført hen langs triumfmu
rens vestside. Triumfvæggen, der nu er hvidtet, 
stod fra 1880’erne til 1952 renset for kalk og 
puds. Kvaderstensmurværket godtgør, at kor
buen ikke har været flankeret af sidealternicher. 
Væggene i koret står med glat puds fra 1860. 
Rummene dækkes af bjælkelofter.

Skibets vestforlængelse må være foretaget 
endnu i romansk tid. Materialerne er de samme 
som i kirkens ældre del, granitkvadre rejst over 
en skråkantsokkel. Indvendig er der brugt små 
ukløvede marksten, som bedst ses i indersiden 
af gavltrekanten. Udvidelsen giver sig idag kun
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Fig. 7. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 1993 og tegnet af Marianne Nielsen 1994. – Grundriß.

til kende ved en udbuling af sydvæggen umid
delbart vest for døren og ved en svag forstyr
relse i nordsidens sokkel. 1952 påtraf man i gul
vet et mere end 2 m bredt fundament, ca. 3-5 m 
fra vestvæggen, der har båret den oprindelige 
vestgavl. Uldall sporede 1886 ingen ældre vin
duer vest for dørene; men om det nuværende 
vindue i sydmuren har opslugt en ældre åbning, 
kan ikke afgøres.

Tagværkerne over det forlængede skib og kor 
er middelalderlige, skibets østre del måske det 
oprindelige.12 Skibets tagværk har dobbelt lag 
hanebånd og korte stivere. Det er lagt op i to 
omgange med 11 fag i øst og fem i vest, sva
rende omtrent til skibets oprindelige del og 
vestforlængelsen.22 Østre afsnit, der har tappede

Fig. 8. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen 1993 og tegnet af Marianne Niel
sen 1994. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

samlinger, er nummereret fra vest mod øst med 
stregnumre i nord og små firkantstik i syd. Ve
stre afsnit, med bladede samlinger, er nummere
ret fra øst mod vest. 4. og 5. fag, regnet fra vest, 
bærer spor af en ældre konstruktion. Rektangu
lære udstemninger med afrundede hjørner lidt 
over nuværende, nedre hanebjælkelag viser, at 
de to fag oprindelig har haft lange stivere; til
svarende huller lidt under de øvre hanebånd kan 
være til endnu et sæt (krydsende) stivere.

Korets tagværk, der består af seks fag med 
bladede samlinger, er med afvigelser nummere
ret på samme vis som skibets østre afsnit.12

Tagbeklædning. Kor og skib har haft blytag, så 
langt tilbage som de skriftlige kilder rækker, 
muligvis fra første færd. I skibets gulv inden for 
norddøren fandtes 1952 to †blystøbegruber.12 Kir
keejerne fik 1791 afslag på en ansøgning om at 
måtte lade blyet udskifte med tegl.23 Det nu
værende tag er lagt op 1974,24 da det afløste et 
blytag fra 1850. En blytavle fra korets nordside, 
henlagt i trappehuset, er mærket »IHS, 1850«. – Ved omlægningen 1974 udskiftedes egebrædde- 
laget med et nyt af fyr. Det fremgik da, at bræd
derne over korets nordside var jævngamle med 
spærene og havde båret i alt tre blytage, med
regnet det sidste fra 1850. Sømspor og brædder
nes placeringen på spærene viste, at blypladerne 
i det ældste, formodentlig middelalderlige tag 
(fig. 33) havde været bukket om og fæstnet i 
bræddernes overkant.25 Et antal af de udskiftede 
*blybrædder, indbragt til Nationalmuseet,26 har 
været underkastet en dendrokronologisk ana
lyse, men foreløbig uden resultat.27
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Fig. 9. Kirken set fra sydøst. Boserup fot. o. 1910. – Südostansicht der Kirche, um 1910.

Tårnet ved skibets vestgavl er rejst af munke
sten, men stærkt ændret ved en reparation 
»1792«, angivet med jerntal i et forsænket felt 
øverst i sydsiden. Udvendigt ses middelalderligt 
murværk kun i den østre del af nordsiden og i 
østgavlen, der hviler på skibets vestgavl. De øv
rige sider er skalmuret fra grunden og helt om
muret fra og med mellemstokværket. Skråkant
soklen fra skibets vestende er flyttet ud og brugt 
under vestmuren; sydmuren hviler på et skifte 
almindelige bygningskvadre. Ifølge degnens 
klage over kirkeejerne 1792 (jfr. historisk ind
ledning) var et større parti af murene tidligere af 
kampesten, vel kvadre fra skibets vestende: »De 
prægtige hugne kampesten, hvormed den var 
muret, 7 à 8 alen højt, og som ingen kan mindes 
den har været foruden, er nu næsten taget af 
tårnet, og en tynd beklædning ncdcntil, kun 1 à 

stens mur af mursten igen opført«. 
Tårnrummet forbindes med skibet ved en 

spids bue og dækkes af et samtidigt, sengotisk 
krydshvælv med kvartstens ribber udgående fra 
små halvstens piller i hjørnerne. Væggene op

tages af spidsbuede sparenicher, den nordre lidt 
smallere af hensyn til den indmurede trappe. 
Rummet tjente 1849-1952 som forhal til kirken 
med adgang gennem en nu tilmuret, spidsbuet 
hoveddør i vestsiden. Tårnbuen var i denne pe
riode lukket ved en skillevæg med en dør til kir
ken. Et fladbuet vindue i sydsiden, vel fra 1792, 
er genåbnet 1952.

Trappehuset ved tårnets nordside springer en 
halv sten frem i forhold til skibets nordfacade. 
Der er adgang til tårnets øvre etager via en mu
ret vindeltrappe, som udmunder i mellemstok
værket. Den nedre fladbuede dør er anbragt i et 
spidsbuet spejl. I mellemstokværket, der som 
nævnt har nyere mure i syd og vest, ses en spa- 
reniche i nord, som fortsætter op i klokkestok- 
værket. Dette har to fladbuede og falsede glam
huller i henholdsvis nord og øst. Det nordre hul 
i østsiden er noget forhugget og udvidet i bun
den. De nymurede sider i syd og vest har hvert 
et fladbuet lydhul. Østre gavlspids optages af tre 
højblændinger, mens den fornyede, glatte gavl i 
vest prydes af en gesims.
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Et kirkesyn betegnede allerede 1713 tårnet 
som brøstfældigt. Tømmeret var forrådnet, og 
vestgavlen burde nedtages og ommures. 1765 
var trappen næsten ubrugelig.28 Ombygningen
1792 blev foretaget med nye, små mursten 
brændt i teglværket i Bolding.29

Våbenhuset foran skibets syddør er opført 1952 
efter tegning af J. K. Jepsen, Kolding. Det er en 
enkel, muret og hvidtet bygning, tækket med 
tegl, og med adgang gennem en fladbuet og fal
set dør i gavlen. Rummet, der får lys fra et vin
due i østsiden, dækkes af et gråmalet bjælkeloft 
og har murstensgulv.

Et †våbenhus på samme sted blev nedbrudt 
1849 efter at adgangen var flyttet til tårnets vest
side.30 Det blytækte hus var af ukendt alder, 
muligvis fra senmiddelalderen. Fundamenterne, 
der blev fremdraget 1952, viste en beskeden 
bygning, kun 3,6 m bred. Et loft blev først op
lagt 1805.16

Vedligeholdelse. Tilbagevendende reparationer 
har navnlig omfattet omsætning af kvaderstens- 
murene og omlægning af blytaget. Ifølge kirke
synet 1713 var således en del sten i korets øst- og 
nordside skredet ud, mens 16 »opgange« bly på 
skibets nordside var skredet ned.28 En hoved
reparation af kirken 1788-92, der først og frem

Fig. 10. †Kalkmalet dekoration på skibets nordvæg, 
o. 1575 (s. 2949). Tegnet af K. Høgsbro Østergaard 
1952. – †Wandmalerei an der nördlichen Schiffswand, um 
1575. Zeichnung 1952.

mest omfattede tårnet, mødte som nævnt mod
stand blandt sogneboerne (jfr. historisk indled
ning). De var uvillige til at transportere mur
sten, kalk og sand, hvorfor arbejdet måtte fuld
føres med lejede folk.29 1825 var hele kirken igen 
under reparation,31 mens en istandsættelse 1848 
måtte udsættes, da håndværkerne udeblev på 
grund af krigen.30

Korgavlen synes tidligt at have voldt proble
mer, fordi den hældede udad. 1713 foreslog sy
net, at den ligesom tårnet blev sikret med jern
ankre og »svøbbånd«.28 En længe påkrævet om
sætning af kvadrene blev foretaget 1866,7 min
det med årstallet i jern. Arbejdet, der blev fulgt 
af Jacob Helms (jfr. vinduer), har formodentlig 
omfattet hele korets yderside. Indvendig blev 
væggene brædtpudset allerede 1860.32

Inventaret blev istandsat 1927 i forbindelse 
med installeringen af et nyt varmeapparat. Den 
allerede omtalte restaurering 1952 var under for
beredelse siden 1944, men blev udsat på grund af 
krigen. Arbejdet lededes af arkitekt J. K. Jepsen, 
Kolding, og omfattede en almindelig bygnings
mæssig istandsættelse, nyt gulv og nye vinduer i 
syd. Samtidig blev som nævnt nordsidens ro
manske vinduer genåbnet. Indgangen i vest blev 
tilmuret og tårnrummet geninddraget i selve 
kirken, der igen fik et våbenhus. Restaureringen 
fulgtes nøje af sognepræst Knud Høgsbro 
Østergaard og gav – som en af de første i landet – anledning til en undersøgelse af gulvlagene og 
iagttagelser i murværk og loftsrum.
Der var 1766 tre vinduer i sydsiden, et i koret 

og to i skibet.33 Disse havde 1862 retkantede 
trækarme, som 1875 blev udskiftet med fladbu
ede støbejernsrammer,7 hvis bund lå et skifte la
vere end trævinduerne. Et ekstra vindue, øst for 
døren, må være kommet til ved denne lejlighed, 
hvis ikke allerede ved våbenhusets nedtagning 
1849. De nuværende trævinduer af samme form 
og med blyindfattede ruder er fra 1952, da man 
ved genopførelsen af våbenhuset igen tilmurede 
vinduet øst for døren.
Lofterne i kor og skib bæres af svære egebjæl

ker, sidst istandsat 1988 (ark. H. Lund, Rød
ding), da et bræddelag fra 190415 blev fornyet. Et 
ældre bræddelag i koret, fra 1860, var sømmet
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1989. – Kircheninneres gegen Osten.

på bjælkernes underside. I gulvene afløstes mur
sten 1860 af sortblå og gule fliser i koret og i de 
følgende år af træfjæl under skibets stolestader.

Teglmærke. En teglsten øverst i sydvæggen i 
tårnets klokkestokværk er mærket »SAG« (sir
lige bogstaver i skriveskrift). Stenen indgår i 
murværk fra 1792 og er formodentlig brændt i 
Bolding teglværk.

†Vinde. I skibets tagrum over dørene ses i 
oversiden af de nedre hanebjælker slidspor efter 
et hejseapparat, måske en tagvinde som de be
varede i Torstrup, Grimstrup, Vester Nykirke34 
og Jernved.

Opvarmning. En †kakkelovn, opstillet 1900 i 
skibets nordøstre hjørne,15 afløstes 1928 af en 
†kalorifer.7 Denne nedtoges sammen med en 
skorsten 1952, da kirken fik elvarme.

Kirken står i dag i den skikkelse, den fik ved 
restaureringen 1952. Kvaderstenspartierne er i 
blank mur med undtagelse af det øverste skifte 
under sugfjælene og vinduernes omgivelser, der 
er kalket hvidt ligesom tårn og våbenhus. Ind
vendig er væggene hvidtede bortset fra kor
buen. I gulvet ligger røde mursten på fladen; 
korgulvet er hævet to trin over skibet. Lofterne 
er malede i blå og gråblå nuancer.

†Glasmalerier. I korgulvet fandtes 1952 seks 
småskår af middelalderligt vinduesglas, heraf et 
med rester af (gråsort?) bemaling. I National
museet (inv. nr. D 14/1952).

†Kalkmalede dekorationer. 1) O. 1575? I skibets 
nordvæg mellem de to vinduer afdækkedes 1952 
dele af en geometrisk figur (fig. 10), som efter en 
undersøgelse ved K. Høgsbro Østergaard igen
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blev overhvidtet. Figuren, der er afsat med pas
ser og malet med sort og okkerrødt, består af en 
seksbladet roset indskrevet i koncentriske cirk
ler og igen indrammet af et kvadrat med ud- 
advendende sløjfer i hjørnerne. Mellem de in
derste cirkler er en slyngbort; hjørnesløjferne 
omgives af prikker. Samhørende med denne de
koration er formodentlig en vandret bølgelinie 
omgivet af røde prikker, malet øverst på nord
væggen lige under murremmen. – En lignende 
dekoration, også med sløjfer, slyngbort og prik
ker, er fundet i nabokirken i Fåborg (s. 1760). 
Her optræder den sammen med en art malet 
vægpanel, som udfra ligheden med tidens sned
kerkunst må dateres til o. 1575.35

2) O. 1886. To baldakiner på skibets nordvæg 
med draperier i gult og blåt har dannet bag
grund for salmenummertavler eller epitafier. De 
blev overkalket 1903,15 men var fremme igen 
ved restaureringen 1952.

INVENTAR

Oversigt. Jævngammel med bygningen er alene den 
romanske granitfont, mens en næppe meget yngre, 
senromansk †klokke er omstøbt 1915. Senmiddelal
deren er repræsenteret ved alterbordet, et lille alter
krucifiks og to storfigurer fra en sengotisk skabsalter- 
tavle, en nådestol og en madonna (1886 omgjort til 
Maria Magdalene). Yderligere en sengotisk nåde- 
stolsgruppe er først kommet til kirken 1886.

Nærmest gotisk er også den interessante prædike
stol fra o. 1575, der må tilskrives den Hans snedker, 
som har signeret Henne kirkes prædikestol. Fra 
samme tid stammer alterpanelet, mens altertavlen fra 
årene o. 1610 er et højrenæssancearbejde tilskrevet 
Mads Christensen Gamst i Revsing. Samme snedker 
må henimod 1619 have leveret et epitafium, der siden 
1881 tjener som præsterækketavle; det er opsat af 
Lundebispen Poul Mortensen Aastrup over hans for
ældre, sognepræst Morten Poulsen Grum (†1621) og 
Anna Nielsdatter samt hendes første mand.

Morten Poulsen Grum har skænket kirkens gamle 
altersæt (1573 eller 1575), hvoraf nu kun disken er 
tilbage. Kalken er nygjort 1851 af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe, mens sygesættet fra samme tid er 
leveret af Jens Christian Thorning i København. Al
terstagerne, fra o. 1625-50, er skænket 1663 af en Pe
der Gødesen og hans hustru Karen Pedersdatter i 
Glejbjerg, mens et sydtysk dåbsfad fra o. 1550 først er 
kommet til kirken efter 1862.

Farvesætning og istandsættelser. Kirkens farvemæs- 
sige fremtræden skyldes den seneste restaurering 
1988/89, da altertavlen fik fremdraget sine sjældne, 
originale malerier, mens der på skæringerne og på 
prædikestolen blev afdækket en staffering med rød og 
pariserblå grundfarve fra 1725, bekostet af kirkeeje
ren Mads Termansen. Det øvrige inventar blev sam
tidig farvesat i hovedsagelig gråt, brunt og doden- 
koprødt; de middelalderlige alterfigurer omfattedes 
dog ikke af restaureringen og står fortsat med lys ege- 
træsfarve og lidt guld fra 1886.

Istandsættelsen og nymalingen 1725 var, som det 
fremgår af en indskrift på altertavlen, en markering af 
Mads Termansens erhvervelse af kirken få år tidli
gere. I sognepræst Laurits Pedersen Lunds embedstid 
(1705-45) skal også det gamle præsteepitafium fra o. 
1619 have været »ganske nedfalden og ordene uken
delige«, hvorfor han lod det »oprejse og renovere«. 
En istandsættelse 1849 omfattede nye †stolestader og 
fulgtes op af en nymaling 1851, der dog ikke om
fattede altertavlen. Dens træværk fik 1863 en lys ege- 
træsfarve, som i de efterfølgende år bredte sig til det 
meste af inventaret. 1927 nymalede man i brogede 
farver, og altertavlens gamle malerier dækkedes i 
midtfeltet af et nyt, udført af Troels Trier, i sidefel
terne af indskrifter. Restaureringen 1952 omfattede 
indsættelse af de nuværende stolestader og en delvis 
nymaling.

Alterbordet, muret af tegl, er i sin kerne senmid
delalderligt af munkesten omkring en kerne af 
marksten, men fremtræder stærkt ommuret.12 
Det er nu utilgængeligt, ca. 135×80 cm, ca. 1 m 
højt, muret helt op imod korets østvæg. Et fo
tografi fra 1952, viser at forsiden er ommuret af 
små sten i krydsskifte. I en fordybning midt i 
bordfladen er 1988 nedlagt en granitsten med 
helgengrav, som indtil da var indmuret i kirkens 
norddør.7 Som det ses af en skitse af Høgsbro 
Østergaard, udgøres helgengraven som vanligt 
af en rektangulær fordybning i to afsæt.36 Den er 
vel oprindelig udført til kirkens romanske †høj
alterbord, hvis fundament blev afdækket noget 
vestligere end det nuværende ved gulvundersø
gelsen 1952 (jfr. fig. 31). Det bestod af hele og 
kløvede kampesten, lagt i sand og lidt skælkalk 
til den betydelige dybde af ca. 1 m. Fundamentet 
havde kun klar afgrænsning i vest, 120 cm fra 
det nuværende alterbord; ved siderne gik det i ét 
med den meget brede fundering til korets flan- 
kemure.12
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Fig. 12. Altertavle, o. 1610, tilskrevet Mads Christensen Gamst, med originale malerier (s. 2952). NE fot. 1989. – Altar, um 1610, mit Originalgemälden. Eine Arbeit des Bildschnitzers Mads Christensen Gamst.

Alterbordet dækkes af alterpanel af fyr fra o. 
1580, 137×81 cm, 100 cm højt, kortsiderne med 
et fag, forsiden med tre (jfr. fig. 12). Over glatte

profilfyldinger har panelet en frise af liggende 
fyldinger, der på forsiden har form af perspekti
viske rombefyldinger med en lille hvirvelroset i
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Fig. 13a-b. Altermalerier, o. 1610 (s. 2953). a. Getsemane. b. Opstandelsen. Fotograferet under afdækning 1988 
af Jens Johansen. – Altargemälde, um 1610. a. Ölbergszene. b. Auferstehung. Aufnahme während der Freilegung 1988.

midten. Bemaling fra 1988/89: rammeværket 
brunt, fyldingerne grå, rombefigurerne doden- 
kop med hvide profiler og rød midtroset. Un
der den tidligere bemaling i rødbrunt og blåt fra 
1927 er 1984 konstateret rester af en ældre be
maling, lidt grøn lasur på hvidt.

Indtil 1937 dækkedes alterpanelet af †alterklæ
der. 1768 tjente alene en alterdug af kramlær
red,33 og 1862 var klædet rødt med et kors af

guldbrokade, der bibeholdtes 1869, da klædet i 
øvrigt blev fornyet. Atter 1879 anskaffedes nyt 
klæde i samme stof og farve som det gamle (jfr. 
fig. 24).7

Altertavle (fig. 12), o. 1610, tilskrevet Mads 
Christensen Gamst i Revsing; topstykket prydes 
af en lille sengotisk krucifiksfigur. Siden restau
reringen 1988 er malerierne i alt væsentligt de 
oprindelige, mens stafferingen i øvrigt går til
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bage til 1725, da tavlen blev istandsat af kirke
ejeren Mads Termansen.

Tavlens opbygning er typisk for snedkeren. 
Den udgøres af et tredelt, søjleprydet storstykke 
og todelt, gavlprydet topstykke, der som posta- 
mentet har vinger i form af rulleværk. De korin- 
tiske storsøjler, der står foran fyldinger med 
tandsnit, har prydbælter med beslagværk og 
bosser; malerifelterne kantes af små bosser. Un
der søjlerne har den halvrunde postamentbjælke 
fremspring; de indre hviler på postamentets vo- 
lutfremspring med løvehoved, og under de ydre 
vidner rektangulære taphuller om nu manglende 
†hængeled. Postamentvingerne prydes af en 
frugtklase, storvingerne har medaljon med eng- 
lehoved og løber foroven ud i ørnehoved. Et 
»loft« med bosser er markeret under den glat 
gennemløbende storfrise, som ledsages af tand
snit og æggestav. Yderst på storgesimsen flan
kerer vasespir topstykket, der prydes af det 
nævnte krucifiks fæstnet mellem de to topfelter 
(jfr. alterkrucifiks). Disse indfattes yderst af jo- 
niske hermepilastre, en mandlig (i nord) og en 
kvindelig, begge med beslagværk og løvehoved 
på skaftet, der forneden har skælprydet bund. 
På topvingerne er udskåret to siddende, skæg- 
løse mænd med højpuldet hat og bog under ar
men (fig. 14), måske profeter. Topgesimsen led
sages af tandsnit og krones af en ganske lav tre
kantgavl.

Tavlens malerier er oprindelige, renset for 
overmalinger 1988, idet dog enkelte opmalinger 
fra 1725 er bibeholdt. I storfeltet ses Nadveren. 
Jesus sidder bag et firkantet bord med den so
vende Johannes i skødet og rækker netop brødet 
mod Judas, der er vist stående til venstre med 
front mod beskueren og pengeposen i sin højre 
hånd. De smalle sidefelter viser Bønnen i Getse- 
mane (i nord), og Opstandelsen (fig. 13a-b), 
mens topfelterne har malede sørgefigurer, Maria 
(i nord) og Johannes, der knytter sig til det 
skårne krucifiks. Malerierne, som er udført på 
en tynd kridtgrund, har mørk bund for nuancer 
af grønt, rødt, brunt, blåt og gult; overmaling 
fra 1725 er hovedsagelig bibeholdt i klædernes 
klare røde og i visse ansigter. Et senere alterma
leri fra 1927 er nu ophængt i skibet (jfr. ndf.).

Fig. 14. Altertavle o. 1610, udsnit med hermepilaster 
og topvinge (s. 2953). NE fot. 1989. – Altar, um 1610. 
Anschnitt aus Oberteil mit Pilaster und Kartusche.

Træværkets staffering, ligeledes frilagt 1988 
(og noget suppleret), er fra 1725 og dateres af en 
forgyldt friseindskrift i skriveskrift på rød bund, 
hvis årstal 1710 for Mads Termansens erhver
velse af kirken er en fejl for 1719: »Mads Ter
mansen til Nielsbyegaard blef eiere af Ostrup- 
Kierche A(nn)o 1710. Loed samme Tillige med 
Altertaflen og Prædichestolen stafferer for at ære 
Gud og pryde Hans Huus. 1725«.37 Som grund
farve er brugt rødt og pariserblåt, der suppleres 
med en lys og lidt mørkere grå tone, en smule 
grønt og en del forgyldning. Til storfeltets nad
vermaleri knytter sig en indskrift i gyldne versa
ler på sort bund, hvis ordlyd i det mindste går 
tilbage til stafferingen 1725: »Hvo som æder og 
drikker, æder og drikker sig selv til dom (1 Kor. 
11,29)«.38

Altertavlen knytter sig især til Vejen kirkes 
tavle fra 1606 (s. 2889), Hjortlunds fra 1608 
(Ribe hrd.), Skodborgs fra 1610 (DK.Sjyll. s. 
734) og Harte kirkes altertavle (Vejle amt), der 
ifølge kirkens regnskab blev udført af Mads 
Christensen Gamst 1618/19.39 Topvingernes 
usædvanlige figurer genfindes på Skodborgtav-
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Fig. 15. Figurer fra (†)altertavle, o. 1500, Nådestolen og en Madonna (s. 2955), hvis barn ved en restaurering 
1886 er skåret om til en salvekrukke (Maria Magdalenes). NE fot. 1989. – Figuren eines (†)Flügelaltars, um 1500. 
Der Gnadenstuhl und eine Madonna, deren Kind bei einer Restaurierung 1886 in ein (der Maria Magdalena gehöriges) 
Salbgefäß umgestaltet wurde.

len, hvor de dog er barhovedede og krølhårede; 
topgavlen kan eventuelt som i Vejen og Hjort
lund have båret liggende frifigurer.

Tavlen er den eneste af Mads Christensens 
med bevarede originalmalerier. De kan være ud
ført umiddelbart efter selve tavlen eller eventu
elt lidt senere som i Harte, hvor der først under 
det følgende års regnskab er anført betaling for 
at age tavlen til en maler i Kolding.40 Af den til 
malerierne hørende, originale staffering på 
kridtgrund er 1988 konstateret visse dele. Ram
meværket synes at have været domineret af en 
grøn farve, og på postamentbjælkens frem
spring sås rester af en forgyldt kantning om
kring et mønster, udført med lys og mørk rød 
farve.

1725 fik træværket sine nuværende farver, lige 
som malerierne udsattes for en første overma
ling. Malerier og indskrifter anføres nøje i pa
stor Olivaruis’ indberetning 1768,33 og 1792 
kaldtes tavlen for »ganske god«.41 En ny opma
ling blev foretaget 1863 af maler Hans Christen
sen Autrup, der gav træværket egetræsådring i 
to nuancer samt nogen forgyldning, bl.a. på 
krucifiksfiguren. Tavlens fremtræden herefter 
kendes fra ældre fotografier (jfr. fig. 24), der vi
ser den med plumpt opmalede malerier, samme 
indskrift som nu i postamentfeitet (fraktur) samt 
på frisen ordene: »Jeg er Vejen og Sandheden og 
Livet (Joh. 14,6)«.

Ved restaureringen 1927 blev træværket ny
malet i brunt, grønt, rødt, blågråt og forgyld
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ning, mens der i storfeltet indsattes et maleri, 
Kristus i Emmaus, udført af Troels Trier (olie på 
lærred) efter Anton Dorphs maleri i Emmaus- 
kirken i København. De øvrige felter blev dæk
ket af krydsfinersplader, sidefelternes med på- 
malede indskrifter (Nadverindstiftelsesordene), 
topfelternes med blomstermaleri. Den da eksi
sterende friseindskrift blev dækket, mens posta- 
mentet fik indskrift fra Luk. 11,28. 1963 fjerne
des de indsatte plader, mens Emmausmaleriet 
bibeholdtes indtil 1988, da altertavlen fik sin nu
værende fremtræden. Troels Triers maleri er 
1989 ophængt på skibets nordvæg.

Af en sengotisk (†)altertavle fra o. 1500 er be
varet to storfigurer (fig. 15), en Gudfader, til
hørende en Nådestolsgruppe, og en Madonna, 
hvis barn er omdannet til en salvekrukke (Maria 
Magdalenes) ved en stærkt forvanskende restau
rering, foretaget 1886 af billedskærer Niels Wal
demar Fjeldskov. Gudfader, 96 cm høj, er vist 
siddende på en tronstol som en aldrende mand 
med langt bølget hår og skæg. Hans krone har 
som Marias mistet spirene. Kappen, der holdes 
sammen af et brystspænde, er lagt ind over skø
det og lader nederst spidse skosnuder frie. De 
nuværende, akavede hænder, den venstre med 
korsæble, er nygjort af Fjeldskov, der også har 
fornyet tronsædet i (heraldisk) højre side. Op
rindeligt må Faderens hænder have fremholdt 
Sønnen på et kors. Maria, 100 cm høj, står med 
en let svajet krop og venstre hånd løftet imod 
det nu manglende barn, der er skåret om til en 
ny højrehånd med salvekrukke. Maria har langt 
bølget hår, ansigtet præges af den høje, glatte 
pande, kjolen har tresidet halsudskæring, og den 
åbentstående kappe er ført ind foran kroppen fra 
venstre. Nederst har Fjeldskov fornyet fodstyk
ket og det meste af fodpartiet, så at ikke meget 
mere end venstre skospids er gammelt.

Figurerne er hulede fra bagsiden (med bredt 
hult jern), og kronerne har nedboringer, Vor
herres hele fire. Træoverfladerne står siden 1886 
med en lys egetræsfarve, suppleret med forgyld
ning på kroner, hår m.m. Herunder ses enkelte 
rester af kridt fra ældre staffering.

Den tavle, hvorfra figurerne stammer, har 
snarest været kirkens gamle højaltertavle. Figu

rerne må have prydet midtskabet med Nåde- 
stolsgruppen i midten, Madonnafiguren i nord 
og en nu manglende, tredje storfigur i »værne- 
helgenpositionen« i syd. Til en sådan opbygning 
findes der talrige sidestykker i amtet; figurer fra 
en tavle i Lindknud kan vise, hvordan Nåde- 
stolsgruppen må have fremtrådt, lige som man 
også dér ser det samme lidt usædvanlige for
hold, at Maria bærer barnet på sin højre arm (s. 
2684f. med fig. 17).42

Fig. 16. Nådestolen, figurgruppe o. 1500-25, over
draget til kirken 1886 (s. 2956). NE fot. 1994. – Gna
denstuhl, Figurengruppe um 1500-25. 1886 an die Kirche 
übergeben.
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Fig. 17. Alterkrucifiks, o. 1475-1500 (s. 2956), gen
brugt på renæssancealtertavlen (s. 2953). NE fot. 
1994. – Altarkruzifix, um 1475-1500, an dem Renais
sancealtar wiederverwendet.

Tavlen og dens figurer nævnes ikke i ældre 
beskrivelser – vel fordi delene tidligt er kommet 
på kirkeloftet, hvorfra de bevarede figurer blev 
nedtaget 1886. Der var da angiveligt rester af 
den korsfæstede og Jesusbarnet, som ved den 
efterfølgende restaurering i København måtte 
vige for en omarbejdning af figurerne til frem
stillinger af »et helligt Sandhedsvidne« (Gudfa
der) og Maria Magdalene. Fjeldskov tilbage
sendte foruden de to figurer endnu en nogen
lunde samtidig Nådestol (jfr. ndf. og fig. 16) og 
fik det hele sat op som en fremstilling af »Chri- 
stelig Barmhjertigheds Gjerning« på skibets 
nordvæg (jfr. fig. 24).12 Figurerne stod på en 
profileret konsol med tandsnit, hvorunder en 
†tavle med hvid antikvaskrift meddelte: »Kom
mer hid til mig Alle, som arbeide og ere be
sværede, og jeg vil give Eder hvile. Math.
11,28«. 1952 fik de to hjemhørende figurer deres 
nuværende plads i norddørens niche, stående på 
konsollen fra 1886.

Ovennævnte figurgruppe, Nådestolen (fig. 
16), der er kommet til kirken 1886, er fra o. 
1500-25, 88 cm høj, og hidrører fra en gotisk 
altertavle. En slank, alvorlig Vorherre med høj

bøjlekrone sidder på et tronsæde og løfter med 
begge hænder sin martrede søn, der har skik
kelse af en sammensunken smertensmand. Jesu 
venstre arm og to fingre på højrehånden blev 
nygjort o. 1886, men mangler nu. I tronsædets 
sider ses dyvelhuller efter fæstnelse af nu mang
lende vanger. Figurgruppen er bagtil hulet med 
et smalt, hult jern; det ret frønnede træ har far
verester som de ovenstående figurer. Nådestols- 
fremstillingen, der måske er østdansk, blev af 
billedskærer Niels Valdemar Fjeldskov overladt 
kirken 1886 sammen med de to nyrestaurerede 
altertavlefigurer. Den stod som centralfigur 
mellem dem (fig. 24) indtil den blev nedtaget 
1952. 1994 bag orglet afventende restaurering.

Et lille alterkrucifiks (fig. 17) fra o. 1475-1500 er 
nu opsat på renæssancetavlens topstykke. Kri- 
stusfiguren, 44 cm høj, hænger næsten udstrakt 
med hovedet hældende mod højre skulder og 
højre fod drejet ind over den venstre. Øjnene 
fremtræder umodellerede, fuldskægget er kort 
og spidst, og håret danner en lok ned foran højre 
skulder. Brystkassen er modelleret med knoag- 
tige ribben og har skråstillet spydsår i højre side, 
lændeklædet er kort med en hængesnip mellem 
benene og en lidt længere ved højre hofte. Fi
gurens bagside fremtræder uden huling, fæstnet

Fig. 18. Alterdisk, 1573 (eller 1575), rest af et altersæt, 
skænket af sognepræsten Morten Poulsen Grum (s. 
2957). NE fot. 1994. – Patene, 1573 (oder 1575), ein 
Rest von einem Altargerät, gestiftet vom Pfarrer Morten 
Poulsen Grum.
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Fig. 19. Alterkalk, 1851, udført af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe (s. 2957). NE fot. 1989. – Kelch, eine 
Arbeit von Johan Jacob Heinrich Rühle in Ribe, 1851.

på et glat, nyere korstræ. Figurens bemaling 
med lys, blodstænket karnation, samt forgyldt 
hår, lændeklæde og tornekrone er som altertav
lens øvrige fra 1725.

Kristusfiguren er skåret efter forlæg svarende 
til korbuekrucifiksfigurer i Hodde, Vester Sta
rup og Lindknud (s. 1481, 1668, 2690). Det lille 
krucifiks må have tjent alter- og processions- 
brug, måske i forbindelse med den sengotiske 
(†)altertavle, som det eventuelt kan have kro
net.43 Det oprindelige korstræ må være kasseret 
da figuren fik sin nuværende anbringelse midt 
på altertavlens topstykke, der ved sine malede 
sørgefigurer tydeligt er udformet med henblik 
på middelalderfigurens genbrug.

Altersølvet er i sin kerne fra 1573 (eller 1575), 
skænket af sognepræsten Morten Poulsen Grum 
(jfr. epitafium), men kalken (fig. 19) er fornyet 
1851 af Johan Jacob Heinrich Rühle i Ribe. Den 
er 21 cm høj, foden cirkulær med et lille støbt 
krucifiks og bladornamenter ved overgangen til

de konkave skaftled. Knoppen udgør en lidt 
fladtrykt kugle, og bægeret har let udsvajet 
rand. På standkanten er med skriveskrift gra
veret en indskrift, hvis første latinske del er 
overført fra den ældre †kalk: »Martinus Pauli Fi
eri fecit Anno 1573 renoviert 1851 (Morten 
Poulsen lod gøre 1573, renoveret 1851)«. Foran 
indskriften ses endvidere Rühles (gentagne) 
stempel (Bøje 1982, nr. 6806), Ribes bymærke 
og et lødighedsmærke (13-lødigt). Den oprinde
lige disk (fig. 18), tvm. 12,5 cm, er glat med 
ganske smal fane, stærkt bulet. Fra den tilhø
rende †kalk er den latinske indskrift som nævnt 
overført til den nuværende; måske er det af
skrevne årstal 1573 forkert, idet pastor Olivarius 
i sin afskrift 1768 læste »1575«.33 1848 ønskede 
man alterkalken omstøbt, hvilket skete 1851.30

En ekstra kalk er nyere, af pletsølv med hæl
detud, 25 cm høj.

Oblatæske i sort porcelæn med guldkors fra 
Bing & Grøndahl, anskaffet 1901.15 Alterkanden 
fra 1846 eller lidt senere er tilsvarende,30 fra Den

Fig. 20. Alterstager, o. 1625-50 (s. 2958), skænket 
1663 af Peder Gødesen og hans hustru Karen Peders- 
datter. NE fot. 1989. – Altar-Leuchterpaar, um 1625-50, 
mit Stifterinschrift 1663.

204*
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kongelige Porcelænsfabrik. En †oblatæske ønske
des anskaffet 1853.30

Sygesæt (fig. 21), o. 1850, leveret af Jens Chri
stian Thorning i København, der virkede 
1831-63. Kalken er ganske enkel, 12 cm høj, 
med cirkulær fod, sekssidet skaft, kugleknop og 
bæger med profileret rand. Disken, tvm. 7 cm, 
er glat, undersiden med Thornings stempel 
(Bøje 1979, nr. 1383), københavnsmærke samt 
guardeinmærke for Peter R. Hinnerup (1840- 
63).

Alterstager (fig. 20), o. 1625-50, skænket 1663 
af Peder Gødesen og hans hustru Karen Peders- 
datter. Stagerne, 45 cm høje, har cirkulær fod 
med to kraftige vulste, flad lyseskål og et balu
sterformet skaft, hvis skarpryggede midtring 
adskiller to pæreformede led. På fodens nedre 
vulst er med ubehjælpsomme versaler graveret: 
»S(alig) Peder Gødsen kk Karen Peders 1663«. 
Det indledende »S« er føjet ind over linjen, vel 
fordi Peder Gødesen er død inden stagerne blev 
overdraget. Betydningen af bogstaverne »kk« er 
uvis; de kunne eventuelt stå for kirkeværge. Gi
verne skulle ifølge pastor Olivarius indberet
ning 1768 have boet i Glejbjerg og være begra
vet i kirken. Stagerne skulle »efter mundtlig be
retning« være givet for deres begravelsesste- 
der.33 De ønskedes istandsat 1902.7 En syvstage 
fra 1917 bærer påskriften: »Skænket til Aastrup

Fig. 21. Sygesæt, o. 1850, udført af Jens Christian 
Thorning, København (s. 2958). NE fot. 1989. – Krankengerät, eine Arbeit von Jens Christian Thorning, 
Kopenhagen, um 1850.

Kirke af Marie og Søren Andersen paa deres 
Sølvbryllupsdag d. 22. November 1917«.

†Alterbøger. Præsteindberetningen 1768 næv
ner en alterbog (i kvart) og en ritualbog (i folio), 
begge anskaffet i Hans Lauridsen Holsts em- 
bedstid (1659-94); den sidste bar endvidere på
tegning foran: »Denne bog er købt til Åstrup 
kirke for 10 mark«.33

Messehagel, 1904, af »rødt silkefløjl med kors 
af ægte guldtresser«.7 †Messehagler. 1713 var 
messehaglen gammel, hullet og forslidt,28 og 
1768 var den af rødt plys med sølvgalioner og 
kors bagpå.33 1834 ønskede synet en ny hagel 
med sølvtresser, og 1852 omtales atter udskift
ning,30 vel til den messehagel af rødt silkefløjl 
med kors af guldbrokade, der fandtes 1862.7

Alterskranken er fra 1860,44 trekvartcirkulær 
med balusterstivere, der er malet hvidgrå, mens 
håndliste, hylde og knæfald er grå. Den nævnes 
1862 som oval, af træ med »broncerede Søiler«, 
stor nok til 14-15 voksne personer. 1899 skulle 
gelænderet males med mahognifarve og balu- 
strene med bronze.7 En †alterskranke, anskaffet 
1804,16 ønskedes 1834 gjort bredere og betrukket 
med læder.30

Døbefont (fig. 22), romansk af granit, 79 cm 
høj, foden rødlig, kummen grålig, tvm. 72 
cm.45 Den uanselige fod udgør en lav keglestub, 
hvorover kummeunderdelen, formidlet af en 
vulst, skyder ud som en omvendt keglestub 
med endnu en vulst ved overgangen til den lod
rette kummeside. Herpå findes, lidt under mun- 
dingsranden, en omløbende rundstav, der ligger 
i et bredt hulled med let opstående kanter. For
dybningen er harmonisk uden afløb; stenen har 
rester af sort, grå og rød farve, især på foden.

Fonten, der 1768 omtales i koret og kaldes en 
udhulet sten,33 stod 1862 i korets nordvest
hjørne. 1902 ønskedes den flyttet en halv alen 
mod syd.7 Siden 1952 i skibets nordøsthjørne.

Dåbsfad (fig. 23), o. 1550, sydtysk, tvm. 41 
cm, næsten udpudset, først anskaffet til kirken 
efter 1862.15 I bunden medaljon med Syndefal
det, omgivet af majuskelbånd; på fanen stemp
lede ornamenter. Reparationer må bl.a. stamme 
fra en lodning 1889.7 Fadet ligger i en krans af 
brunmalet fyr fra 1853, da omtalt som et »låg«,
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hvorpå fadet kan stå.30 †Dåbsfade. Dåbsfadet 
omtales 1768 som et messingbækken med års
tallet »1730«, skænket af sognepræsten Laurits 
Lund (jfr. gravsten).33 Det blev stjålet ved ind
brud 1838.30 Et herefter anskaffet fad ønskedes 
1853 istandsat, året efter »omstøbt«.30

Dåbskande, o. 1900, af messing, 33 cm høj, 
låget med gæk og kronende georgskors. Ønske 
om anskaffelse af en dåbskande fremsattes 1889 
og 1899.7

Prædikestol (fig. 25), o. 1575, tilskrevet Hans 
snedker, med himmel og bemaling fra 1725, far
verne frilagt ved restaureringen 1988/89.

Kurven udgøres af fire smalle fag, der kantes 
af slanke, leddelte hjørnebalustre med vekselvis 
stiliseret akantusløv, kannelering, skæl-, rude-, 
sno- og spareornamentik. Flere steder indgår 
fine borehuller i mønstrene; staven fjernest fra 
opgangen er alene snoet, kun med en beskeden 
midtring. Felterne har over en række højbenede 
småarkader et tæt rudeværk, der krones af halv
roset med indfattende tovstave og smårosetter i 
sviklerne. Allerøverst er felternes panel glat bag 
en fra kronlisten nedhængende, gennembrudt 
buefrise med rent gotiske krabbeblade; en til-

Fig. 22. Døbefont, romansk af granit (s. 2958). NE 
fot. 1989. – Romanische Granittaufe.

Fig. 23. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk (s. 2958). NE fot. 
1994. – Taufschale, süddeutsch, um 1550.

svarende frise afslutter kurven forneden. Den li
geledes firsidede underbaldakin er på gammel
dags gotisk vis formet som en spidskonsol med 
profilribber i stødene. Kurven står på en muret 
underbygning i skibets sydøsthjørne, som un
derbaldakinen lægger an imod, med den neder- 
ste spids støttet af en lille murpille. Opgangens 
fyrrepanel og mægler er fra 1927, afpasset kur
vens former; selve trappen og læsepulten er for
nyet 1988.

Den tilføjede himmel fra 1725 er indbygget i 
væghjørnet over kurven og har fem fag ud mod 
kirkerummet. En smal, gennemløbende frise 
kantes af profiler og en karnisgesims, der bærer 
topstykker udsavet i enkle barokformer. Him
lens loft er glat med udhævet, ottesidet midtfelt, 
der kantes af en svag karnisprofil.

Den med himlen samtidige bemaling har som 
grundfarve en rød, hjørnestave og profiler står 
grå, ruderne røde, og i øvrigt er brugt brunt, 
hvidt og grønt samt lidt sølv og forgyldning.

Prædikestolen er et velskåret og forholdsvis 
tidligt eksempel på Sydvestjyllands såkaldte Ri- 
beskæringer i ungrenæssancestil med ældre goti
ske elementer. De nærmeste sidestykker er præ- 
dikestolene i Henne og Gesten fra 1573 og 1574 
(s. 1257, 2528), den første signeret af en Hans
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Fig. 24. Indre mod øst o. 1910. Foto i Det kgl. Bibliotek. – Kircheninneres gegen Osten, um 1910.

snedker, der formentlig er mester for alle tre 
prædikestole.46

Af prædikestolens oprindelige staffering er 
ikke fundet rester. 1713 var trappen muret,28 
måske med adgang fra koret, et arrangement 
O. Nielsen siden mente at se spor efter.47 Him
lens tilføjelse og nymalingen 1725 var et led i 
arbejder, iværksat af Mads Termansen efter hans 
erhvervelse af kirken 1719.33 1805 manglede op
gangen rækværk.16 En opmaling 1851 føjede en 
del grøn dækfarve til,30 mens en efterfølgende 
overstrygning med lys egetræsfarve kan være 
foretaget 1862 (jfr. altertavlen) eller 1875, da 
man lod prædikestolens alt for stejle trappe 
forny.15 Herefter ses prædikestolen på fotogra
fier (jfr. fig. 24) med høj †bogstol (i form af en 
opslået bog) og en stadig stejl opgang, hvis ge
lænder havde udsavede stivere. Efter nymaling

1927 og (tildels) 1952 har prædikestolen fået sin 
nuværende fremtræden 1988/89, da de ældre far
ver blev afdækket og træværket snedkermæssigt 
istandsat.

Stolestaderne er fra 1952 med let skrå fyldings- 
ryglæn og gavle, der slutter sig til egnens ungre- 
næssancetype og er udstyret med udtrækssæder. 
Gavlfyldingerne er glatte bortset fra de to for
reste gavle, der foroven har rombefyldinger 
med indskåret årstal »1952« (i nord) og initialer 
»NCA« for Niels Christensen Ansager, hvis le
gatstiftelse bekostede stolene. Bemaling i brun
røde og grå toner fra 1988/89. Tre enkle bænke er 
fra o. 1880; ved altret en armstol fra o. 1900.

†Stolestader. 1765 var en kvindestol opsat i 
korindgangen (»lige i Chorsdøren«), hvor den 
var præsten og hans handlinger til hinder samt 
til »Andagts Svæckelse«, hvorfor den atter øn
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skedes borttaget.28 1768 havde kirken 22 mands- 
og 25 kvindestole, dobbeltsæder fandtes alene i 
den forreste i hver side samt i den gamle præ- 
stegårdsstol, der stod i koret tæt ved fonten. 
Endvidere var der nederst i kirken en rødmalet, 
lukket stol (dvs. med låge), som sognepræsten 
Laurits Lund (jfr. gravsten) havde ladet opsætte 
til sin hustru, »om hun havde blevet enke«.33 
1846 fjernede man et par brøstfældige stole i ko
ret, og 1849 indsattes nye stolestader, hvis ma
ling henstod til 1851.30 1862 rummede skibet 19 
staderækker i nord, 17 i syd.7 1904 blev stole
værket noget omdannet og malet i lys egetræs- 
farve,7 hvorefter fotografier (jfr. fig. 24) viser 
dem med ryglægte og enkle gavle fra 1849, sva
rende til dem, der 1853 opsattes i Gørding kirke 
(s. 2992).

En †præste- og skriftestol, formentlig fra renæs
sancetiden, er tidligst nævnt 1768, stående nord 
for altret.33 1846 beklagedes det, at præstestolen 
var delvis opført på alterbordet og til dels dæk
kede altertavlen. Stolen ønskedes derfor flyt
tet,30 hvilket imidlertid først skete 1860, da den 
(velnok noget reduceret) fik plads i korets syd- 
østhjørne.7

En †degnestol med årstal »1588« dannede 1768 
pendant til †præste- og skriftestolen syd for al
tret.33 Midt i 1800’rne læste O. Nielsen årstallet 
»1584«;20 1862 var stolen flyttet til prædikestols- 
opgangen i skibet. Endnu 1969 synes degnesto
lens pultbræt at have været i behold.7

1768 nævnes i †degnestolen en †kiste, hvori 
man opbevarede alterklæder, vin og brød.33

En pengebøsse fra o. 1900 er af jernblik med høj 
pengetragt; ved indgangen.

1813 nævnes udtrykkeligt, at kirken ikke 
havde noget pulpitur.31

Orgel, 1981, med 10 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: Principal 
8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Gemshorn 2', Mixtur
III. Svelleværk: Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', 
Principal 2', Sesquialter II; tremolo. Pedal: Sub
bas 16'. Enkel facade med fem rektangulære pi- 
befelter. I tårnrummet, †Orgel, 1913, med fire 
stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Disposition: Bordun 16', Principal

Fig. 25. Prædikestol, o. 1575, tilskrevet Hans snedker 
(s. 2959). NE fot. 1994. – Kanzel, dem Hans snedker 
zugeschrieben, um 1575.

8', Salicional 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle. 
Pneumatisk aktion, bælgventil-vindlade. Den 
tredelte facade havde rundbuede pibefelter og 
kronlister med tandsnit samt, for sidefelternes 
vedkommende, trekantgavle. Prospektpiberne 
var attrapper af sølvbronzeret zink. Anskaffet 
for indsamlede midler.7 På samtidigt †vestpulpi- 
tur, 1952 flyttet til forhøjning i tårnrummet; 
sydvendt spillebord.

Salmenummertavler. 1) Vistnok 1927, 160×75 
cm, med tandsnitsgesims og trekantgavl samt 
skydenumre. Bemaling i gråtoner med påskrift 
med hvide versaler. 2) Tilsvarende men mindre, 
100×63 cm. †Salmenummertavler. I begyndelsen
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Fig. 26. †Klokke, senromansk, o. 1200-1250, omstøbt 
1915 (s. 2962). E. Gøpel fot. 1915. – †Glocke, spätroma
nisch, um 1200-1250. Umgegossen 1915.

af 1900’rne brugtes enkle, sorte tavler til påskrift 
med kridt (jfr. fig. 24).

Præsterækketavle 1881, se epitafium ndf. og 
fig. 28.

En sognestævnetavle fra o. 1880 er af fyr, 42×22 
cm, med buet overkant. Sortmalet med hvid an
tikvaskrift: »Kirkestævne«; ophængt på våben
husets sydvæg.

Et altermaleri fra 1927, Kristus i Emmaus, ud
ført af Troels Trier efter Anton Dorph (jfr. 
ovf.), hænger siden 1988/89 østligt på skibets 
nordvæg.

Lysekroner. Fire nyere messingkroner hænger
i skibet; fra øst: 1) 1897, renæssancestil, med gra
veret indskrift (skriveskrift) på hængekuglen: 
»Skjænket til Aastrup Kirke til Erindring fra 
D(anne)b(rogs)m(and) H. C. Bjorholm og Hu
stru Bjorholmsminde 19. nov. 1897«. 2) 1916, 
lille, i gotiserende former med kronende flakt
ørn og graverede versaler: »Skænket af Gaard-

mand Peder Kristian Larsen og Hustru Karen 
Kirstine Larsen 1916«. 3) 1916,48 som nr. 2 men 
uden indskrift. 4) Lille, hængekuglen med gra
veret skriveskrift: »Til minde om Jes Johansen 
Hansen, Glejbjerg, f. 16/8 1883 d. 7/12 1923 og 
hustru Mette Kirstine Nielsen f. 25/11 1890, d. 
7/1 1927. Ophængt i Aastrup kirke 1989«. En 
†lysekrone til petroleum hang o. 1910 vestligt i 
skibet (jfr. fig. 24).

Kirkeskib, orlogsskibet »Fredericus Quartus« 
(1699), med 110 kanoner på tre batteridæk. Byg
get efter originaltegninger (i Rigsarkivet) af mo- 
delbygger B. Møller Nielsen i København. Op
hængt 13. okt. 1957; repareret 1988.48 Et ældre 
†kirkeskib skal ifølge traditionen være forsvundet 
o. 1900.49

Ligbåre, 1794, af fyr, 326 cm lang, 60 cm bred. 
Benenes tværstivere og støtteknæ har nedentil 
en udsavet svejfning, og på indersiden af den 
ene tværstiver er indskåret årstal og initialer: »17 
H.P.S. 94«, de sidste formentlig for snedker 
Hans Pedersen, der er anført i folketællingslisten 
for sognet 1787.50 Træet har rester af sort ma
ling. På kirkeloftet.

Klokker. 1) 1914, af jern, tvm. 79 cm, med 
reliefversaler om halsen: »For Aastrup Kirke 
gjorde De Smithske Klokkestøberier i Aalborg 
mig om Aar 1914«. På legemet læses tilsvarende: 
»Lovsynger Herren« og (modstillet): »Jeg kalde 
vil og inderlig forene, Guds elskte Menighed til 
ham at tjene«. Klokken er helt enkel uden 
krone, boltet til en nyere slyngebom af eg. 2) 
1971, tvm. 92 cm, med profilering og en pryd
bort over halsens reliefversaler: »Jeg støbtes til 
Åstrup kirke år 1971 af John Taylor & Co. Eng
land«. På legemet ses tilsvarende: »Min forgæn
gers malm blev brugt til kanoner, den støbtes 
som jeg til andre toner. Jeg kalder og vidner om 
julens fred, som Herren har skænket sin menig
hed«.

†Klokker 1) Ved klokkeskatten 1528 afgav kir
ken en klokke.51 2) (Fig. 26), senromansk fra o. 
1200-1250, usædvanlig slank, 92 cm høj, tvm. 
65 cm. Den havde profilering om halsen og ved 
overgangen mellem slagring og legeme; på kro
nen vendte midtbuens korte sider et par skarpe 
hjørner frem (Uldall, s. 10). 1768 sagdes malm
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Fig. 27. Indre set mod vest. NE fot. 1989. – Kircheninneres gegen Westen.

klokken at være af middelmådig størrelse,33 og
1793 kaldtes den velklingende, ophængt i tår
net.23 Omstøbt 1915. Ny klokkestol af fyr.

GRAVMINDER

Epitafium (fig. 28), o. 1619, sat af biskop i Lund 
Poul Mortensen Aastrup over sine forældre, 
sognepræst Morten Poulsen Grum (†1621, jfr. 
altersølv) og hustru Anna Nielsdatter samt hen
des tidligere ægtefælle sognepræst Rasmus Sø
rensen.52

Epitafiet, der siden en restaurering 1881 tjener 
som præsterækketavle, fremtræder som et ty
pisk arbejde af billedskæreren Mads Christensen 
Gamst i Revsing.53 Det brede storstykke kantes 
af korintiske frisøjler, hvis prydbælte har beslag
værk med englehoved. Under søjlerne brydes 
postamentet af bøjler med beslagværk og løve
hoved (fig. 29), hængestykket har som vingerne 
form af rulleværk og kantes af to hængekugler 
med beslagværk. Storvingerne prydes af et eng
lehoved og løber foroven ud i ørnehoveder. Den 
glat gennemløbende storfrise synes fornyet
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Fig. 28. Epitafium, o. 1619, sat af biskop i Lund Poul Mortensen Aastrup over forældrene, sognepræst Morten 
Poulsen Grum og Anna Nielsdatter, samt hendes tidligere ægtefælle sognepræst Rasmus Sørensen (s. 2963). NE 
fot. 1989. – Epitaph, errichtet vom Bischof in Lund Poul Mortensen Aastrup für seine Eltern, den Pfarrer Morten Poulsen 
Grum und Anna Nielsdatter sowie ihren ehemaligen Gatten, den Pfarrer Rasmus Sørensen, um 1619.

1881. Topstykkets kvadratiske felt kantes af jo- 
niske hermepilastre i form af nøgne, fuldskæg- 
gede mænd med hænderne i bedestilling og en 
dekoration af forskellige hoveder og bosser på 
skaftet. Topvingerne har mesterens sædvanlige 
englehoved i medaljon og profilstillede mands- 
hoved; en topgavl i form af en halvkartouche 
med cirkelmedaljon og foransat kors synes ny- 
gjort 1881.

Mens træværket 1988 har fået en bemaling i 
stil med stolestadernes, er indskrifterne bibe
holdt fra 1881, når bortses fra selve præsteræk- 
ken i storfeltet, der står med hvid fraktur (på nyt 
fyrrepanel). Herover læses i storfrisen: »Kom
mer Eders Veiledere ihu...Hebr. 13,7«. Ligele
des med versaler er i topfeltet (på nyt panel) an
ført en kort mindeindskrift med biografiske op
lysninger over »Mag. Poul Mortensen Ostrup«,
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der 1603 blev rektor i Ribe, 1610 professor ved 
Københavns universitet, 1611 biskop i Lund, og 
som døde 4. nov. 1619, 43 år gammel.54 I top- 
frisen oplyses med skriveskrift: »Efterat de op
rindelige Tavler vare bortkomne, er Rammen af 
dette Mindesmærke atter opsat i Aaret 1881 og 
da udfyldt med nærværende skrifttavler«, og på 
hængestykket endvidere: »Da dette Epitaphium 
atter blev ophengt vare Gaardmændene Niels 
Chr. Christensen Aastrup og Hans Christensen 
Grene Kirkeværgere«. Mens ovenstående ind
skrifter alle er formuleret 1881, er postamentind- 
skriftens grå versaler på sort bund en gentagelse 
eller opmaling af den oprindelige: »Velædle og 
Høyærværdige Hr. Mag. Poul Mortensen 
Ostrup, fordum Biskop i Lund udi Skaane, nu 
s(a)l(ig) hos Gud, har ladet dette Monument her 
opsætte til fordum hæderlik Hr. Rasmus Søren
sens og sine forældre, S(a)l(ig) Hr. Morten 
Poulsen fordum begge Sognepræster for Ostrup 
og Starup med S(a)l(ig) Hustru Anne, deres 
Amindelse«. Epitafiet må være opsat eller i det 
mindste bestilt inden biskop Poul Mortensens 
død 1619. 1768 gengiver Pastor Olivarius den 
ovenciterede postamentindskrift, der da stod at 
læse under de afdødes malede portrætter i stor
feltet. I topfeltet sås et maleri af Opstandelsen, 
hvorunder læstes: »Ego sum Resurrectio et Vita. 
Christus Jesus nobis est sapientia a Deo, justitia, 
sanctificatio et liberatio. 1 Cor. 1 v. 30 (Jeg er 
opstandelsen og livet (Joh. 11,25). Kristus Jesus 
er blevet os visdom fra Gud, retfærdighed, hel
liggørelse og forløsning)«. Allernederst, i hæn
gestykket, læstes 1768 en indskrift, der må være 
kommet til ved en renovering af epitafiet i pa
stor Laurits Pedersen Lunds tid (1705-45): »Og 
som Ordene, de S(a)l(ige) Guds Børn selv havde 
sat herpå ved Tidens Ælde ere opætte, saa ere de 
dette alleeniste af de overlevendes begiærendes, 
at de vilde holde sig fra at giøre de Døde Uret. 
Vide D(omini) Erasm(i) Vindingii Academ(iam) 
Hafn(iensem) de Paulo Martini Ostrupio 
pag(ina) 233. (om Poul Mortensen Aastrup se 
hr. Rasmus Vindings Academia Hauniensis side 
233)«.55

Epitafiet blev nedtaget ved kirkens restaure
ring 1849 og henlagt på loftet,20 hvorfra de vær

difulde gamle †maleripaneler må være forsvun
det (tyveri?). 1866 så Helms epitafiets søjleind

fatning m.m. og opfordrede til tavlens genop
sætning som præsterække. 1873 havde delene da 

også, i den anledning, været ved en snedker, 
»men snedkeren er borte og de ham overgivne 

sager med ham«.17 Så galt gik det dog ikke, idet 
tavlen ved den nævnte restaurering 1881 blev 

samlet, kompletteret og nymalet med en lysgrå 
grundfarve. Epitafiet fik plads vestligt på skibets 

nordvæg, hvor det efter en snedkermæssig 
istandsættelse og nymaling 1988 har fået sin nu

værende fremtræden.
Gravsten (fig. 30), o. 1745, over den i Gud 

velærværdige og højlærde Magister Laurits 
Lund (jfr. †dåbsfad), *1663 i Windinge sogn i 
Lund,56 †8. april 1745 i Aastrup præstegård i 
hans alders 81. år, og hans kære hustru, den 
Gud- og dydelskende matrone Sara Poulsdaatter 
Bugh, *1683 i Øsse præstegård, †3. nov. 1743 i 
hendes alders 60. år. Han var præst til Aastrup 
og Starup menigheder i 40 år, provst i Giørding 
herred i 36 år, de levede sammen i et »gudfrøg-

Fig. 29. Epitafium, o. 1619 (jfr. fig. 28), udsnit, po- 
stamentfremspring med løvehoved (s. 2963). NE fot. 
1989. – Epitaph, um 1619 (vgl. Abb. 28). Detail, Sok- 
kelvorsprung mit Löwenkopf.
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Fig. 30. Gravsten, o. 1745, over sognepræst og provst 
Laurits Lund og hans hustru Sara Poulsdatter Buk (s. 
2965). NE fot. 1989. – Grabstein für den Pfarrer und 
Propst Laurits Lund und seine Ehefrau Sara Poulsdatter 
Buk, um 1745.

tig og kierligts« ægteskab i 36 år og blev af Gud 
velsignet med tre døtre.

Rød kalksten, 205×148 cm. Indskrift med re
liefversaler i stor oval laurbærkrans, omgivet af 
velhugget akantusløv. I de øvre hjørner sidder 
to engle, der med den ene hånd svinger en pal
megren, med den anden sætter en krone over 
indskriftens begyndelse. Over kronen læses i et 
lille ovalfelt: »Wær tro indtil Døden, og jeg vil 
gifve dig Lifsens Crone. Aab. 2 (v. 10)«, og i en 
bredoval laurbærkrans forneden står: »Jeg weed 
at min Frelsere lever...Job 19,25«. Stenen har re
ster af gammel staffering, indskriften har stået 
lysgrå på mørk bund, navnene dog som Livets 
krone forgyldt, og på englene ses rester af blå
grønt.

Gravstenen har sidestykker i biskop Peder 
Kraglunds sten fra o. 1707 i Ribe domkirke (s. 
629) og i Ribe S. Katrine kirkes sten over Knud 
Hauch og Sophie Brun (o. 1703, s. 799f.) samt i

samme kirke †gravsten over handelsmand Peder 
Knudsen og hans hustruer (o. 1739, s. 802). Ste
nens gamle plads var nederst i kirken under tår
net,33 hvor Helms 1873 så den opsat imod syd
muren. Siden 1952 i våbenhuset, opsat imod 
vestvæggen.

En †gravramme vistnok fra o. 1654 nævnes 
1768 som en ligramme med næsten ulæselig ind
skrift. Dog kunne så meget sluttes, at en kone 
ved navn Margareta fra Gietterup (Gettrup) var 
begravet dér 1654.33

Ved gulvundersøgelsen 1952 fremkom i kor 
og skib efterreformatoriske †begravelser (jfr. fig. 
31) samt enkelte †gravfund. I forbindelse med en 
kistegrav foran altret fandtes et hårbånd i vævet 
mønster, vistnok fra o. 1700. En yngre mand 
med kortklippet hår, gravlagt i en fyrrekiste 
midt i skibet, havde på brystet en lille buket 
(rugaks og fjer), der var omvundet med et silke
bånd i vævet mønster. Udgraveren skønnede, at 
korets kvindegrav kunne rumme præsten Hans 
Lauritsen Holsts datter Dorothea (†1699), mens 
den nævnte grav i skibet kunne huse hendes 
mand, præsten Iver Gregersen Krabbe (†1704).57

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed hen
vises til s. 50f., vedr. litteratur til s. 54f. Endvidere er 
benyttet:

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. Embedsbog for 
Åstrup-Vester Starup 1938f.

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 181-84. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder), Niels 
Termansen 1918 (noter om inventar), 1918 (forunder
søgelse af prædikestol), Peter Kr. Andersen 1937 (in
ventar), Knud Høgsbro Østergaard 1952 (arkæologi
ske undersøgelser), Per Günther 1978 (orgel), Mo
gens Larsen 1984 (altertavle, prædikestol), Jens Jo
hansen 1987 (indskrift på altertavle), 1988 (prædike
stol), 1988 (altertavle), 1989 (inventar).

Tegninger og opmålinger. NM2. Planer af udgrav
ning i kor og skib, skitse af kalkmalet dekoration og 
opmåling af romansk vinduesramme ved Knud 
Høgsbro Østergaard 1952. Detaljer af altertavle og 
prædikestol ved Jens Johansen (1988). Plan og tvær
snit af bygning ved Henrik Jacobsen 1993.

Litteratur. Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Gørding Herred, 1872. K. Høgsbro Østergaard:
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Fig. 31. Grundplan over arkæologiske 
undersøgelser 1952 (s. 2943). Tegnet af 
Knud Høgsbro Østergaard. – Grundriss 
von archäologischen Untersuchungen 1952.

Undersøgelser i Aastrup Kirke i Forbindelse med Re
staureringen i 1952, i ÅrbRibe XIII, 1952-55, s. 277- 
311. Olga Pedersen: Aastrup sogn fra enevælde til ud
skiftning 1660-1790, Esbjerg 1985.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 
Niels Jørgen Poulsen, beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved 
Ebbe Nyborg, orgler ved Ole Olesen. Tysk over
sættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 
juni 1994.

1 Ribe Oldemoder s. 110. Betegnelsen »desolata« 
(øde, tilføjet ca. 1500) ud for sognets navn henfører 
sig ikke som tidligere antaget til Åstrup, men til Vej- 
rup.
2 DiplDan. 2. rk. IV, 17.
3 Kronens Skøder IV, 186.
4 LA Vib. Ribe bispearkiv. Miscellanea 1726-74 (C
4.168). Terman Madsen til Nielsbygård pantsatte 
1756 kirketienden til sin slægtning Else Poulsdatter 
Garn. LA Vib. Viborg landsting, skøde- og pantepro- 
tokol (protokollerede breve) 26. april 1756.
5 LA Vib. Ribe bispearkiv. Miscellanea 1726-74 (C
4.168).
6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Beneficieret gods og kir
keejere 1798-1809 (C 4.697).
7 Synsprotokol 1862f.
8 Degnen skrev: »Tør de (kirkeejerne) på egen hånd 
handle med kirken som de vil?« Frederik IV havde 
solgt kirken, ikke til købernes egenrådige behand
ling, men med det udtrykkelige forbehold, at den 
ikke måtte forringes på tag, mur og ornamenter. LA 
Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korr. ang. Gørding her
red 1779-1809 (C 4.31). Jfr. Olga Pedersen: Aastrup 
sogn fra enevælde til udskiftning 1660-1790, Esbjerg 
1985, s. 30f.
9 DaFolkemSaml. 1906/23.
10 Magister Laurits Pedersen Lund, sognepræst 
1705-45.
11 DaFolkemSaml.; DaSagn. Ny rk. V, A 41. Også 
Oluf Nielsen omtaler Laurids Pedersen Lunds kyn
dighed i den sorte kunst.
12 K. Høgsbro Østergaard: Undersøgelser i Aastrup 
Kirke i Forbindelse med Restaureringen i 1952, i Årb
Ribe XIII, 1952-55, s. 277-311.
13 Mønterne opbevares i Den kgl. Mønt- og Medail- 
lesamling. F.P. 2305 og 2323. Her opbevares også en

Nürnberger regnepenning fra 1700’rne, fundet på 
kirkegården 1929. F.P. 1705.
14 Ifølge synsprotokollen var kirkegårdens udstræk
ning o. 1870 93 alen nord-syd og 96 alen øst-vest (ca. 
58×60 m).
15 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrdr.s 
provsti. Synsprotokol 1862-1911 (C 37.3-6).
16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke-og 
præstegårdssyn 1793-1806 (C 4.704-07).
17 Indberetning 1873.
18 Jfr. Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Ru
neindskrifter, 1942, nr. 21-23 og Erik Moltke: Ru
nerne i Danmark og deres oprindelse, 1976.
19 Også i Mønsted kirke (Viborg amt) er runealfabe
tet hugget ud i en vinduesoverligger, her anbragt lod
ret ved den ene kant. I samme kirke findes den mid
delalderlige futhark tillige i en almindelig bygnings- 
kvader.
20 Nielsen: Herredsbeskrivelse.
21 Erik Moltke 1976, s. 350.
22 Vestre spærfag i østre afsnit er rejst ca. 1,2 m vest

Fig. 32. *Vinduesramme i skibets nordøstre vindue. 
Udtaget og afgivet til Museet på Koldinghus, nu mu
ligvis forsvundet (s. 2945). Opstalt fra syd og tvær
snit, 1:30, tegnet af K. Høgsbro Østergaard 1952. – *Fensterrahmen vom nordöstlichen Fenster in Schiffswand. 
Herausgenommen und dem Museum von Koldinghus abge
geben. Aufriß von Süden und Querschnitt, 1952.
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for dørenes midtpunkt, hvilket omtrent svarer til øst
siden af den nedtagne vestgavl.
23 RA. DaKanc. F 47. Indberetninger fra gejstlighe
den om kirkernes tilstand 1792.
24 Blytaget er mærket »KB, JB, 1974«.
25 Knud J. Krogh: Tag af bly, NMArb. 1976, s. 162f.
26 Inv. nr. D 687-96.
27 Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersø
gelser, jour. A 5886.
28 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
29 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance 
angående Gørding herred 1779-1809 (C 4.31).
30 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol 
1829-61 (C 45.4-8).
31 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro
tokol 1812f. (C 36A.13).
32 Om korets indvendige istandsættelse 1860 handler 
et dokument, underskrevet sognepræst Theodor 
Knuhtzen 29. aug. 1860. Det blev fundet i altret ved 
restaureringen 1952. Jfr. note 12.
33 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger til biskop 
Bloch 1766-69 (C 4.772).

Fig. 33. Principskitse af ældre blybræddelag over ko
rets nordside (s. 2946). Tegnet af Knud J. Krogh. Ef
ter Nationalmuseets Arbejdsmark 1976. – Skizze von 
älterem Latten werk für das Bleidach auf nördlicher Chor
seite.

34 Jfr. s. 1425, 1685 og 1721.
35 Sml. kalkmalede udsmykninger i Vorbasse og 
Hejnsvig, s. 2307 og 2344.
36 I forbindelse med synsprotokollens skitse meddeles 
ingen mål.
37 Pastor Olivarius læste 1768 (jfr. note 33) det rigtige 
årstal 1719, hvis sidste ciffer var ulæseligt ved afdæk
ningen 1988 og er blevet forkert rekonstrueret.
38 Pastor Olivarius anførte i sin indberetning 1768 
(jfr. note 33) samme citat, dog tillige med eftersæt
ningen: »i det hand ikke giør forskiæl paa Herrens 
Legeme. 1: Cor: 11: v:29«.
39 Jfr. om ham s. 1707, note 39.
40 Den i Harteregnskabet anførte Koldingmaler 
»Hans Thøschyld« kan tænkes at have udført staf
feringen af andre af Mads Christensen Gamsts arbej
der. Om han også har været mester for Åstruptavlens 
malerier, er selvsagt uvist.
41 RA. DaKanc., F 47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand.
42 Jfr. også madonnaer i Vejrup (s. 3012), Vester Sta
rup (s. 1661) og Tjæreborg (s. 1855).
43 At krucifikset kan være det, altertavlens Gudfader- 
figur har holdt foran sig, kan vel ikke ganske ude
lukkes.
44 LA Vib. Anst med flere hrdr.s provsti. Indkomne 
breve 1860-77 (C 45.28).
45 Fonten er ikke behandlet i Mackeprang: Døbe
fonte.
46 Se Jensen: Snedkere, s. 38.
47 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 35f. Da trappen 
ikke kan have gået igennem en åbning i triumfmuren, 
må prædikestolen i givet fald have stået ved triumf
buens sydside med opgang langs buens søndre vange.
48 Embedsbog for Åstrup-Starup 1938f.
49 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 367.
50 Se nærmere K. Høgsbro Østergaard: De gamle 
Ligbårer, i ÅrbRibe. 1952-55, s. 421f.
51 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-28 og 1601, i ÅrbRibe 1984, s. 168.
52 Jfr. Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 36f. og Hofm- 
Fund. IV, 583.
53 Jfr. det nærtbeslægtede epitafium over Eggert 
Abildgaard og hans familie (o. 1622) fra Vejen kirke, 
nu i Læborg (s. 2904f., 2925f.), samt om billedskære
ren s. 1707, note 39.
54 Indskriften går tilbage til 1881, men er nymalet i 
lidt enklere former.
55 Jfr. note 33. Henvisningen gælder Rasmus Vin
dings bog om Københavns Universitet (fra 1665), 
hvori der s. 233 findes en kort biografi over Aastrup.
56 Vistnok Nørrelund i Vinding sogn, Ulfsborg hrd., 
Ringkøbing amt.
57 Jfr. note 12 og Olga Pedersen: Aastrup sogn fra 
Enevælde til udskiftning 1660-1790, Esbjerg 1985, s. 
27f.




