
Fig. 1. Kirken set fra syd. NE fot. 1987. – Südansicht der Kirche.

GØRDING KIRKE
GØRDING HERRED

En sognepræst i Gørding nævnes 1330.1 I kirkelisten i 
Ribe Oldemoder (ved midten af 1300’rne) er kirken 
sat til en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.).

Kronen afstod 1679 kirken til oberst Johan Rantzau 
til Bramminge Hovedgård.2 Den hørte herefter un
der denne gård (fra 1761 slægten Øllgaard) til 1828, 
hvor den ved en deling af godset kom til den nyop
rettede Bramminge Nygård.3 Herfra solgtes kirken 
o. 1873 til gårdejerne Severinsen og Juulsen.4 Kirken 
er overgået til selveje vistnok 1917.

Sagn. Ifølge sognepræstens indberetning til biskop 
Bloch 1768 fortalte man følgende om en sten i kirkens 
sydøsthjørne: En mand med dårligt ben blev helbredt 
efter offentlig bøn i kirken. Svagheden fór ud af benet

og ind i stenen, hvoraf det siden flød med en væske 
som af rustent jern.3

Kirken og kirkegården ligger i Gørding gamle 
landsby på nordsiden af Holsted å og ca. halvan
den kilometer nord for den noget større sta
tionsby. Kirken er rejst på en lille fremskudt 
tunge på et terræn, der skråner mod syd og vest. 
Set fra sydsiden af åen er kirken smukt og mar
kant placeret i landskabet, men den ligger dog 
ikke på områdets højeste sted. Som i Føvling og 
Læborg findes dette punkt nordøst for kirken.



2970 GØRDING HERRED

Kirkegården (fig. 4) er siden stationsbyens til
komst udvidet i flere omgange, idet man har 
inddraget både et skolelod mod syd og lands
byens kro mod nordvest. Krobygningerne blev 
nedrevet 1968. Kirkegårdens gamle skel, mar
keret ved stendiger, fremgår af matrikelkortet

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af Ude Peter Haahr 
1820. Kopieret af Anna Thorsen. Kirken og kirkegår
den ligger nord for den slyngende Holsted å. Syd for 
kirkegården ses skolen, nordøst herfor kroen og mod 
øst den firlængede præstegård med haven strækkende 
sig ned mod åen. – Katasterkarte, vermessen 1820. Kir
che und Friedhof liegen nördlich des sich schlängelnden 
Bachs Holsted. Südlich des Friedhofs erblickt man die 
Schule, nordöstlich von hier den Gasthof und gegen Osten 
das vierflügelige Pastorat mit dem Garten, der sich bis zum 
Bach hinzieht.

fra 1820 (fig. 2). Søndre og østre dige er flyttet i 
takt med udvidelserne, det vestre og nordre er 
helt sløjfet, så de gamle grænser nu er mere eller 
mindre udviskede. Østdiget blev flyttet frem 
mod vejen o. 1878.4 En ny udvidelse var under 
overvejelse 1904, og 1930 inddrog man 0,4 hek
tar mod syd, vest og nord.6 Skråningen uden for 
syddiget, ned mod skolens gamle legeplads, 
blev tilsået med græs 1911.4 I vest vender kirke
gården ud mod en græsgroet slugt, hvor der 
1980 er indrettet en plads for urnebegravelser.6

Kirkegårdens indgange i øst, syd og sydvest 
består af porte og låger fra »Anno 1930« (ind
hugget i østre port). De kløvstensmurede piller

Fig. 3. Kirken og kirkegården set fra syd med broen over Holsted å i forgrunden. Blyantsskitse af Andreas 
Clemmensen august 1875. – Südansicht von Kirche und Friedhof mit der Brücke über den Bach Holsted im Vordergrund. 
Skizze, Bleistift, August 1875.
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Fig. 4. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf
nahme von Kirche und Friedhof Südostansicht, 1947.

er udført af den lokale stenhugger Anton Niel
sen Brun.7 Ældre †indgange bestod af hvidtede 
og murede piller. 1791 nævnes foruden en port 
tre »stetter« i henholdsvis syd, øst og nord, luk
ket med drejelige kryds.8 Smedede †jernriste i 
bunden af åbningerne var i brug endnu i sidste 
halvdel af 1800’rne.9

Et ligkapel i kirkegårdens østre del er fra o. 
1927. Det er hvidtet og teglhængt med kam- 
takkede gavle i øst og vest. Præstegården øst for 
kirkegården ses på en skitse fra 1875 (fig. 3) som 
et firfløjet, vestjysk anlæg med afvalmede strå
tage og vindfløj. Søndre længe er siden nedre
vet.

BYGNING

Kirken består af romansk kor og skib, der er 
forlænget i vest formodentlig allerede i romansk 
tid. Hertil er i senmiddelalderen føjet et våben

hus foran skibets syddør og et tårn ved vest
enden. Orienteringen er solret.

En palmetsmykket vinduesoverligger i koret 
og en dæksten fra skibets syddør (nu i våben
huset) knytter bygningen til en gruppe sydvest
jyske kvaderstenskirker fra Valdemar Sejrs tid. 
Kirken kan således være opført af stenhuggere, 
der tillige har været virksomme i Grimstrup, 
Brøndum og Brørup.

Materialer. Om gangen i byggeriet og mate
rialefordelingen gælder det samme som for de 
nærliggende kirker i Årre og Tjæreborg (s. 1781 
og 1836).10 Kirken er påbegyndt i øst med granit
kvadre, der i skibets langmure er suppleret med 
vulkanske tufsten og muligvis også lidt tegl. Fa
caderne er dog uden de blændinger, der normalt 
ledsager tufstensbyggeriet. Granit er enerådende 
i koret og skibets østende bortset fra triumfgav
lens spids, som er af tuf. Dette materiale er

Danmarks Kirker, Ribe amt 205



2972 GØRDING HERRED

Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1987. – Nordostansicht der Kirche.

brugt i skibets nordside over et par skifter granit 
og har formodentlig også været anvendt i den 
øvre del af sydmuren. Her er muren efter en 
istandsættelse 1885 udvendig helt af granit. Om 
den oprindelige vestgavl, der må have stået ca. 4 
m østligere end den nuværende, kan intet siges. 
Vestudvidelsen er af granitkvadre, idet der dog 
er brugt tuf i gavlspidsens yderside; men om 
tufstenene er hentet fra den gamle gavl kan van
skeligt afgøres.

Murene hviler på en smukt udhugget, pro
fileret dobbeltsokkel af granit (fig. 9). Nederste 
skifte er stærkest udhulet og profilen accentueret 
ved en vandret linie, indristet 6 cm under kanten 
(s. 2940, fig. 6). Ved forlængelsen blev soklen 
ført videre vestover, idet profilerne dog er lidt 
afvigende.

Triumfmuren og det meste af skibets sydmur 
med den palmetprydede døroverligger må være

opført samtidig med koret som en første bygge- 
etape. Materialeskiftet fra granit til tuf, der tyde
ligt aflæses i skibets nordside (fig. 8), antyder et 
byggestop af kortere eller længere varighed efter 
at skibets grundplan var stukket ud og sokkel
kvadrene bragt på plads.

Det granitbyggede kor, elleve skifter højt, er 
som skibets sydside stærkt præget af en repara
tion 1883-85, der nærmest har haft karakter af en 
ombygning. Nordsidens vinduesåbning(er) er 
forsvundet, kun en enlig sålbænk er ladt tilbage. 
Korets gavltrekant er af kvadre helt til spidsen; 
indvendig er den af små røde teglsten, som for
modentlig også er brugt i de glatpudsede 
vægge.

Fra skibets østhjørne aftrappes granitten hen 
imod norddøren, hvor der kun er to kvaderskif
ter over soklen. Herover er muren, med to vin
duer, af tuf både ude og inde. Også skibets syd-
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Fig. 6. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 1977 og tegnet af Marianne Nielsen 1994. – Grundriß.

side, der nu helt er af granit, har formodentlig 
været afsluttet med tufsten. Andreas Clemmen- 
sens skitse 1875 (fig. 3) viser, at det øverste parti 
før ombygningen stod hvidtet. I det afsnit af 
muren, der kan undersøges fra våbenhusloftet, 
er der brugt både tuf og tegl; men forholdene er 
forstyrret af en reparation i forbindelse med ud
tagningen af tympanet over syddøren (jfr. ndf.). 
Indvendig synes sydvæggen at være af granit
kvadre op til bunden af de nuværende vinduer.

Vinduer. Koret har muligvis haft i alt fem vin
duer. En enlig sålbænksten i korets nordside, 
med profileret kant, er anbragt så tæt ved 
triumfmuren, at den, hvis den sidder på sin op
rindelige plads, må stamme fra det vestre af to 
vinduer. Vinduet i østgavlen (fig. 12), der er det 
eneste bevarede, har monolit sålbænk og karme 
af rejste kvadre og dækkes af en femsidet, tag
formet overligger. Denne smykkes langs den 
runde bue af en rundstav i en forsænket hulkel, 
hvori der i toppen er flettet en nibladet palmet. 
Udsmykningen, som svarer nøje til et vindue i 
Brørup kirke (s. 2709), er kendetegnende for en 
halv snes sydvestjyske kirker, således bl.a. 
Grimstrup, Vester Nykirke og Brøndum.11 De 
to vinduer i skibets nordside, genåbnet o. 1907,4 
er af tuf og har rundbuede kilestensstik.

Oluf Nielsen nævner 1870 tre tilmurede vin
duer i kirkens nordside, vel de to i skibet og et i 
koret. Hertil kom et vindue »på søndre mur«,

der endnu var i brug og formodentlig er identisk 
med det, der nogle år forinden (1863) ønskedes 
afløst af et større.4

Døre. Den tilmurede norddør står i dag ind
vendig som en bred, fladbuet blænding. Udven
dig spores kun det nederste af vestkarmen, der 
er af granit. Døren, der indgår i tufstenspartiet, 
har sandsynligvis ligesom vinduerne været af
sluttet med et rundbuet kilestensstik. Slidspor 
viser, at soklens nederste skifte har været ført

Fig. 7. Tværsnit 1:150 gennem skib set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen 1977 og tegnet af Marianne Niel
sen 1994. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

205*
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Fig. 8. Kirken set fra nord. NJP fot. 1994. – Nordansicht der Kirche.

hen under døråbningen, der til gengæld har 
brudt øverste sokkelskifte, som først er ført 
igennem i forbindelse med tilmuringen.

Den nu fladbuede, kvadersatte syddør er ud
videt ved borthugning af anslaget. Døren har 
oprindelig været afsluttet med en femsidet dæk
sten (fig. 11 og 13), som er flyttet og indmuret 
over våbenhusdøren, hvor den synlige del er 115 
cm bred. Den usædvanlige sten12 indrammes og 
tvedeles af dobbelte rundstave, 3 cm høje, der 
samles og afsluttes i en palmet, svarende ganske 
til den i korets østre vindue. I de to felter er 
flettede kors.

Indre. Korets vægge, fra 1883, står glatpud- 
sede. I skibet er væggene af blandede materialer: 
granitkvadre, der er brugt nederst og omkring 
de østre hjørner, marksten og tuf. I nordsiden er 
tufstensvæggen 0,7 m under murkronen trukket 
ca. 15 cm tilbage (sml. fig. 7). Dette tilbage
spring, der må være oprindeligt, gælder ikke

vestforlængelsen. Den kvadersatte, runde kor
bue har profileret sokkel og uens ikke videre 
kultiverede kragbånd (s. 2940, fig. 2-3). Rum
mene dækkes af flade bjælkelofter.

I skibets velbevarede østre gavlspids (fig. 10) er 
tufstenene gennemgående af munkestensfor- 
mat. Bomhuller svarende til en halv sten er ladt 
åbne. I midten er en smal, samtidig dør, 200 × 
55 cm, falset på østsiden og afsluttet med et 
rundbuet stik.

Ændringer og tilføjelser. Vestudvidelsen er uden 
egentligt daterende detaljer, men er formodent
lig foretaget relativ kort tid efter kirkens op
førelse. Våbenhus og tårn er senmiddelalderlige, 
vel fra o. 1500, uden at man kan fastslå den ind
byrdes rækkefølge.

Vestudvidelsen afslører sig i nordsiden som en 
afvigelse i soklen (fig. 9). Hjørnekvaderen er 
flyttet ud, og i de mellemværende, nyhuggede 
sokkelsten er den nedre profil udtalt slappere
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end under kirkens østre del. Murene er af gra
nitkvadre, som i udførelsen er af en ringere kva
litet; i nord er der tillige brugt en smule tuf. I det 
indre er nordvæggen ført op til murkronen i 
lodret plan, uden det omtalte tilbagespring i ski
bets østre del. I syd er forholdene i senmiddelal
deren forstyrret af et stort, rundbuet og falset 
vindue, hvis omgivelser er muret med munke
sten. Gavlspidsen er af rå og kløvede marksten 
mod skibets tagrum, mens vestsiden (fig. 42), 
der stod fri før tårnet blev bygget, er af tufsten 
iblandet enkelte munkesten.

Det forholdsvis store, særegne våbenhus er af 
munkesten med nogle få genanvendte granit
kvadre i nederste skifte, hvilende på store syld
sten. Gavlen (fig. 13 og 43) prydes øverst af en 
cirkelblænding og herunder af tre blændinger 
med dobbeltrundbuer, som hviler på murede 
konsoller. Den midterste blænding, foroven 
med to lyssprækker, er ført ned til jorden og 
indrammer døren, der er udvidet ved borthug-

ning af anslaget. Den retkantede åbning dækkes 
som nævnt af syddørens femkantede »tympa
non«, der er flyttet ud i forbindelse med våben
husbyggeriet. Indvendig er døren fladbuet. 
Væggene optages af helstensdybe, fladbuede 
blændinger; to i sydvæggen, flankerende døren, 
når til gulvet og er 1950 indrettet til skabe. Flan
kemurene (fig. 14 og 44) har hver to lave blæn
dinger, som hæver sig over en 0,5 m høj bænk 
og er afdækket med tvillinge-fladbuer, støttet af 
konsoller. To skifter herover er der i hver side 
fem små helstensdybe nicher, 45 cm høje (4 skif
ter), som dækkes af murremmen. De to næst- 
nordligste nicher er brudt igennem til ydersiden 
og fungerer som vinduer. De har afløst fire små, 
laveresiddende åbninger, kun ca. 30×20 cm, der 
stadig er åbne i det ydre, men tilmuret i det in
dre, hvor de udmunder i de fladbuede blændin
ger.

Våbenhuset er som det fremgår rigere og 
mere pynteligt udformet end almindeligt. De

Fig. 9. Nordsiden af det forlængede skib med dobbeltsokkel, set fra vest. NJP fot. 1994. – Nordwand des 
verlängerten Schiffs mit Doppelsockel, Westansicht.
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Fig. 10. Skibets østre gavlspids, af tufsten, set fra øst (s. 2974). EN fot. 1987. – Schiff, Ostgiebel aus Tuff. 
Ostansicht.

tvillingedelte, fladbuede nicher kan sammenlig
nes med dem i Hoptrup kirke (DK. SJyll. s. 
364), mens de små retkantede nicher herover sy
nes at savne paralleller i omegnens kirker. Til 
trods for den rige udformning bør vægblændin
gerne formodentlig dog kun opfattes som mate- 
rialebesparende »sparenicher«, idet våbenhuset 
ikke synes at have haft andre funktioner ud over 
at være en forhal og et vindfang til kirken.13

Tårnet er af munkesten, dog er der nederst i 
syd- og vestmuren brugt 5-6 skifter granit
kvadre fra skibets vestgavl. Denne gavl, der bæ
rer tårnets østmur, har som nævnt bevaret sin 
tufstensbeklædte spids, synlig i tårnets mellem- 
stokværk. Facaderne i syd og vest er sammen 
med det nordvestre hjørne skalmuret med min
dre sten i forbindelse med en istandsættelse 
»1759«, angivet med jerntal i tårnets sydside 
sammen med initialerne for kirkeejeren og den
nes hustru: »HCW« (Henrik Christian Worm) 
og »IT« (Ingeborg Teilmann).

Tårnrummet åbner sig mod skibet med en 
rundbuet arkade prydet af et lille omløbende 
kragbånd af tegl. Der er spidsbuede spareblæn- 
dinger i syd, nord og vest, den sidste med et

rundbuet, falset vindue. Rummet dækkes af et 
samtidigt krydshvælv med kvartstensribber, 
som springer frem af hjørnerne, 2,5 m over gul
vet.

Man kommer op i tårnet udefra ad en vindel
trappe i nordsiden nederst med en lille fladbuet 
dør i spidsbuet spejl. Den højredrejede trappe, 
der har fornyede trin af cement, munder ud i en 
noget forhugget, fladbuet dør i mellemstokvær- 
kets nordside. I dette stokværk, der er delt i to 
etager, ses nederst små tilmurede åbninger i syd 
og vest. Øverst er der i hver af de tre frie sider to 
sparenicher med fladbuede prydstik, tilmuret 
med munkesten. Af klokkestokværkets tre 
rundbuede og falsede glamhuller er kun det nor
dre oprindeligt, dog ommuret i buen; hullerne i 
syd og vest er udvidet og nymuret 1759. I øst er 
der kun et mindre, ligeløbet hul. Syd- og nord
muren afsluttes med falsgesims. Østre gavlspids 
prydes af tre højblændinger med stigende dob
beltrundbuer; den fornyede, vestre spids er glat. 
Begge gavlspidser har i midten en lille glug.

Tagværkerne over kor og skib er formodentlig 
middelalderlige. De er af svært egetømmer og 
har dobbelt lag hanebånd og korte stivere med
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tappede samlinger. Korets seks spærfag (fig. 10) 
er nummereret fra vest mod øst med streger i 
syd og firkantstik i nord. Skibets 15 fag er lagt 
op i to afsnit; de syv østre fag er nummereret fra 
midten mod øst, de otte vestre fra vest mod 
midten. Tømmeret afstives af ældre stormlæg
ter. – Våbenhusets tagværk er af en lignende 
konstruktion, dog kun med et hanebånd.

Tagbeklædningen består af bly, dog har våben
huset siden 1918 haft tegltag. Her var der i 17- 
1800’rne bly på den vestre flade, tegl på den 
østre.14 En løs blytavle, fra 1759, henstillet i tårn
rummet, bærer foruden årstallet de samme ini
tialer som tårnet: »H(enrik) C(hristian) W(orm), 
I(ngeborg) T(eilmann)«.

Vedligeholdelse. Efter kirkens istandsættelse 
1759 (sml. tårn) fandt synet 1765, at der nu intet 
manglede, hverken ud- eller indvendig.15 1858 
blev »granitbeklædningen« på korets nordside 
sat om; det indre (vel selve kernen) blev om
muret med ler, det ydre med kalk.3

Bygningens udseende ved midten af 1800’rne 
fremgår af Andreas Clemmensens skitse (fig. 3). 
Den øvre del af sydfacaderne stod da hvidtede, 
og fire store fladbuede vinduer havde retkantede 
karme af træ.

En istandsættelse 1883-85 af koret og af skibets 
sydside havde nærmest karakter af en ombyg
ning og gav kvaderstenspartiet det harmonise
rede udseende, vi kender idag. Korets nordside

Fig. 11. Dæksten fra skibets syddør (s. 2974). NE fot. 
1987. – Tympanon vom Südcrportal des Schiffs.

Fig. 12. Korets østvindue (s. 2973). NE fot. 1987. -
Östliches Chorfenster.

(»en ydre og en indre mur af tilhugget granit«) 
blev nedtaget og genopført »1883«, mindet med 
et lille indhugget årstal øverst i muren.16 Det 
følgende år fandt synet det nødvendigt at ned
tage skibets sydmur øst for våbenhuset (»hvil
ken hovedsagelig er af granit«) til grunden. Det 
synes troligt, at øvre halvdel, der nu er beklædt 
med kvadre, er blevet ommuret i murens fulde 
dybde. 1885 konstaterede synet, at kirkeejeren 
af egen drift tillige havde nedtaget korets øst
mur. En tegning af murens tidligere udseende 
blev fremlagt sammen med et forslag til genop
førelse. Synet fandt, at arbejdet kunne fortsæt
tes, mens istandsættelsen af kirkens søndre side 
(vel både korets og skibets sydmur) først måtte 
afsluttes, når ministeriet havde godkendt teg
ningerne hertil. 1886 blev ombygningen beteg
net som »smukt og godt udført«.4 Ældre vin
duer blev afløst af de nuværende rundbuede,



2978 GØRDING HERRED

granitindfattede vinduer, et i koret og to i skibet. 
Kun skibets vestre vindue bevarede sin gamle 
skikkelse, nærmest af senmiddelalderlig karak
ter.

Ved en istandsættelse 1916, der navnlig om
fattede inventaret, fremkom kalkmalerier i ski
bets nordside (se ndf.). Arbejdet udførtes af ma
ler P. Rahbek, som med en loftsudsmykning og 
en kalkmalet vægdekoration (fig. 34) satte sit 
noget bastante præg på rummet. Dekoratio
nerne blev fjernet igen ved en restaurering 1950 
(ark. J. K. Jepsen, Kolding). Samtidig fik kirken 
nye gulve af store, røde mursten på fladen. De 
afløste gule og røde fliser.

Lofterne fik deres nuværende rustikke udse
ende ved en istandsættelse 1980 (ark. Aas og 
Thorup). Profilerede lister, påsat 1916, blev fjer
net og de groft tilhuggede egebjælker stedvis 
fornyet. Bræddelaget i skibets var indtil 1916 
sømmet på bjælkernes underside og ved lister 
inddelt i større felter; i koret hvilede brædderne 
på oversiden.

Kvaderstensmurværket i kor og skib står i 
blank mur; tufstenspartiet i skibets nordside er 
hvidtet ligesom også det tilføjede våbenhus og

Fig. 13. Våbenhusets gavl med romansk gravsten (s. 
2997) og udflyttet dæksten over døren (s. 2974). Målt 
og tegnet af Andreas Clemmensen 1875. – Giebelwand 
des Vorhauses mit romanischem Grabstein und versetztem 
Tympanon über dem Eingang. Gezeichnet 1875.

Fig. 14. Våbenhusets indre, set mod nordøst. NE fot. 
1994. – Vorhaus. Innenansicht gegen Nordosten.

tårn. Sidstnævnte præges af de mange sortma- 
lede jernankre. Tagene er som nævnt tækket 
med bly bortset fra våbenhuset, der har tegltag 
og sortmalede vindskeder. I kirkens indre, der 
har fået sit nuværende udseende ved istandsæt
telserne 1950 og 1980, er væggene hvidtede og 
loftsbrædderne rødmalede.

Opvarmning. En †kakkelovn, opstillet 1897 i 
skibets nordøstre hjørne,4 blev 1910 afløst af en 
†kalorifer.6 Denne erstattedes 1950 af elvarme, 
hvorefter en skorsten i skibets nordøsthjørne 
kunne nedtages.

†Kalkmalerier. 1) (Fig. 15), senmiddelalderlige? 
Under kirkens istandsættelse 1916 fremkom i 
skibets nordvæg under vinduerne skitseagtige 
scener, der af maler P. Rahbek blev beskrevet 
som »noget med okker og sort farve råt udført 
kalkmaleri«.17 Billederne blev igen overhvidtet 
og kendes nu kun fra to fotografier. Her ses un
der det vestre vindue to kæmpende fabeldyr, vel 
enhjørninger, med spidse horn og svungne, til
bagelagte haler. Fantasidyrene ledsages hver af 
en hund, mens en (menneskelignende?) figur 
imellem dem synes at søge at skille dem ad. Øst 
herfor ses endnu et dyr med svungen hale og 
spidst horn og herover en roset eller sol, og vi
dere mod øst rigningen af et skib. De kalkma- 
lede dyr har betydelig lighed med to fabelheste,
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der 1976 blev afdækket i Sønder Lem kirke 
(Ringkøbing amt), hvor der ligeledes fandtes 
kalkmalede skibe.

2) (Fig. 34), 1916. Samtidig med udsmyknin
gen af de malede lofter udførtes ved istandsæt
telsen 1916 en kalkmalet vægdekoration med 
palmetbort omkring korbuen og en frise med 
ruder og tandsnit under loftet og i vinduerne. 
Dekorationen, der skyldes P. Rahbek, blev 
overkalket 1950.

INVENTAR

Oversigt. Samtidig med bygningen er vel alene den 
romanske granitfont. Ikke meget yngre er dog en 
sjælden korbuekrucifiksgruppe fra o. 1225-50. Den 
senere middelalder repræsenteres af en klokke, an
skaffet o. 1350-1400, af altertavlens kerne, et gotisk 
fløjalterskab fra o. 1500, samt af en degnestol fra o. 
1525 med våbener for biskop Ivar Munk og forment
lig sognepræsten eller kirkeværgen.

Enkelte stolerester må vidne om et sæt stader i eg
nens ungrenæssancestil fra o. 1580, men hovedind
retningen er kommet til i Christian IV. s tid. En her
skabsstol fra 1597 bærer våbener for Frands Pol til den 
snart efter nedlagte Stårupgård, vestpulpituret date
res ved årstallet 1620, og prædikestolen fra 1622 bærer 
våbener for Margrethe Krag til Varho samt initialer 
for kirkeværgerne og præsten Niels Pedersen Præst- 
kjær. Alterkalken er et arbejde i gotiske former fra o. 
1600, det nederlandske dåbsfade er tilvirket o. 1625, 
mens alterstagerne fra 1648 bærer våbener for Erik 
Bilde og Margrethe Krag til Varho.

Den gotiske altertavle, der måske allerede har gen
nemgået modernisering i Christian IV. s tid, fik i det 
væsentlige sin nuværende, udbyggede fremtræden 
med malerier ved en istandsættelse 1732, foretaget af 
kirkeejeren Cristian Carl v. Gabel til Bramminge. 
Han og hans hustru Anna Benedikte Stensen lod 
samme år altersættet forbedre, lige som de skænkede 
†alterklæde og †messehagel. Sygesættet fra midten af 
1800’rne skyldes Johan Wilhelm Nissen i Haderslev.

Farvesætning og istandsættelser. Rummets farvemæs- 
sige fremtræden går i væsentlig grad tilbage til en 
istandsættelse 1916, da maler P. Rahbek på altertavlen 
og prædikestolen genfremstillede en lys, broget staf
fering fra 1700’rne (sandsynligvis fra 1732). P. Rah- 
beks farver på disse hovedmøbler er stort set ladt 
urørt ved de seneste arbejder 1980, da Aage Sørensen 
har nystafferet og afstemt farverne på det øvrige in
ventar. For krucifiksgruppens vedkommende er der 
tale om prøvestaffering, lige som gruppens nuvæ
rende plads i korbuen er et forsøg.

De af Gabel iværksatte arbejder ved hans overta
gelse af kirken 1732 fulgtes op af en ny istandsættelse 
1759; andre restaureringer er foretaget 1824, 1853 og 
1950.

Alterbordet er fra 1950, muret, 150×100 cm, 100 
cm højt, opsat 122 cm fra korets østvæg. Kun 
den pudsede bagside er synlig, da siderne i øv
rigt dækkes af et samtidigt alterpanel i ungrenæs- 
sanceformer. Det er af eg, kortsiderne har tre 
fag, forsiden fem, træet står blankt med en 
smule rødt og hvidt på listerne. 1861 flyttedes 
†alterbordet frem for at give plads til præstens stol 
bagved.18

Fig. 15. †Kalkmalerier, senmiddelalderlige? Kæmpende fantasidyr (s. 2978), afdækket 1916 på skibets nordvæg. 
Poul Nørlund(?) fot. 1916. – †Wandmalerei, spätmittelalterlich? Kämpfende Phantasietiere, 1916 an der Schiffsnordwand 
freigelegt.
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Fig. 16. Altertavle (jfr. fig. 17), topstykke, måske som maleriet, Himmelfarten, fra 1732 (s. 2980, 2982). NE fot. 
1987. – Altar (vgl. Abb. 17), Kartusche, vielleicht wie das Gemälde, die Himmelfahrt, von 1732.

†Alterklæder. 1768 var alterklædet af sort fløjl, 
skænket af Christian Carl v. Gabel,5 formentlig i 
forbindelse med altertavlens renovering 1732. 
1832 og 1850 ønskedes klædet fornyet,3 ligeledes 
1904, da det skulle være af silkefløjl med guld
kors.6

Altertavlen (fig. 17) er en sengotisk skabsalter- 
tavle fra o. 1500, hvis figurer, baldakiner m.m. 
ved efterreformatorisk modernisering er fjernet 
til fordel for malerier, søjler, frise, topstykke 
m.m. hovedsagelig i renæssance- og barokstil. 
Tilføjelserne i renæssancestil, først og fremmest 
midtskabets storsøjler, frise og topstykke, kan 
efter deres former vidne om en første ombyg
ning af den gotiske tavle o. 1625-50. Men det 
forekommer sandsynligt, at de ligesom tavlens 
malerier stammer fra en renovering foretaget 
1732 af kirkeejeren Christian Carl v. Gabel.

Midtskabet er kvadratisk, 126×126 cm, de nu 
fikserede sidefløje halvt så brede, predellaen 
ganske enkel og glat. Den har to sekundære 
fremspring med et løvehoved af renæssanceka

rakter, samt en ligeledes tilføjet profilgesims, 
som yderst markerer endnu to fremspring med 
spinkel hængekugle (fra 1916). Midtskabets to 
toskanske storsøjler, der har prydbælte med rul
leværk og står foran profilfyldinger, er sært for
skudt indefter i forhold til predellaens (og fri
sens) fremspring. Søjlerne flankerer et midtfelt, 
der som fløjfelterne indrammes af profillister; 
over midtfeltet er angivet »loft« ved tre hæn- 
gerosetter i form af en drueklase. Midtskabets 
glatte frise har fremspring med et velskåret eng- 
lehoved og bærer et topstykke (fig. 16), der ud
gøres af rulleværk med frugtklaser og drejede 
småspir omkring et trepasformet malerifelt. 
Øverst løfter to profilstillede engle en spirpry- 
det sejrskrans og holder hver en palmegren op i 
den.19 Sidefløjene har enkelt udsavede rocaille- 
topstykker, der snarest stammer fra en istand
sættelse 1759.15

Altertavlens malerier fra 1732 fremstiller i stor
felterne Nadveren, flankeret af Bønnen i Getse- 
mane (i nord) og Opstandelsen, mens topma
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Fig. 17. Altertavle, o. 1500 (skabet), med efterreformatoriske tilføjelser og malerier, hovedsagelig bekostet 1732 
af Christian Carl v. Gabel (s. 2980). NE fot. 1987. – Flügelaltar, um 1500, mit nachreformatorischen Zutaten und 
Gemälden, im wesentlichen eine Stiftung von Christian Carl v. Gabel 1732.

leriet viser Himmelfarten. Dominerende er en 
lysbrun tone, dragterne fremstår røde, blå og 
hvide. Midtfeltets Nadver udspilles omkring et

aflangt bord, der står under en rygende hænge
lampe på baggrund af romersk arkitektur, som 
delvis skjules af et draperi med hængekvaste. Je-
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Fig. 18. Alterkalk, o. 1600, delvis fornyet af Hendrich 
Bötticher i Ribe 1732, da den ifølge indskrift blev 
skænket af Christian Carl v. Gabel og hustru Anna 
Benedikte Stensen (s. 2983). NE fot. 1987. – Kelch, 
um 1600, teilweise erneuert 1732, Stifterinschrift.

Fig. 19. Alterstager, 1648, med våbener og initialer 
for giverne Erik Bilde og Margrethe Krag til Varho 
(s. 2984). NE fot. 1987. – Altar-Leuchterpaar mit Wap
pen und Stiftermonogrammen, 1648.

sus, ved bordets modsatte side, er netop ved at 
række brødet frem mod Judas, der sidder i for
grunden til højre og peger mod sig selv med en 
spørgende gestus. Getsemanescenen er vist dra
matisk med Jesus knælende i mellemgrunden, 
vendt mod højre og med sine foldede hænder 
hævet op mod en lysstråle, hvori svæver en del
vis rygvendt engel; i forgrunden to sovende 
apostle. Opstandelsen er fremstillet ved en spin
kel, forklaret Kristus, der svæver over graven, 
foran hvilken man ser fire mere eller mindre for
tumlede romerske soldater. Gavlfeltets Him
melfart (fig. 16) følger et tilsvarende sædvanligt 
forlæg, idet Kristus er vist på vej op i skyen, 
mens Maria og apostlene står tilbage med be
vægede gester.

Træværkets brogede staffering med gyldne 
frakturindskrifter på sort bund er udført af ma
ler P. Rahbek 1916 som en genfremstilling af 
»oprindelige farver« – øjensynligt en staffering 
fra 1732. Den brune grundfarve suppleres af 
rødt, grønt, lidt blåt samt forgyldning. På pre- 
dellaen læses: »Vor Herre Jesus Christus i den 
Nat...(1 Kor. 11,23-25)«, i frisen: »Gaar bort i 
ald Verden og Prediker Evangelium for alle Cre
ature. Mar: 16 v: 15«.

Den gotiske tavle må efter proportionerne an
tages at have rummet tre storfigurer i midtska
bet. Svingfløjenes ringe dybde (6 cm) antyder, 
at de fra første færd har haft basrelieffer eller 
eventuelt malerier, således som det har været til
fældet på fløjenes ydersider (jfr. Vejrup, s. 
3012).20

Tavlens eftermiddelalderlige modernisering, 
der synes at have haft et nært sidestykke i den 
tidligere annekskirke Vejrup (s. 3012), kan som 
nævnt være sket i én eller flere omgange. Detal
jer som storsøjlerne og de udskårne hoveder på 
predellaens og frisens fremspring fremtræder 
som højrenæssancearbejder fra o. 1625, mens 
topgavlen snarere har former fra midten af 
1600’rne, der dog lokalt har kunnet leve ind i 
1700’rne.21 Hvis moderniseringen er sket i én 
omgang ved den af kirkeejeren iværksatte 
istandsættelse 1732, har man måske tildels gen
brugt ældre skæringer, hentet fra en anden sam
menhæng. 1769 hedder det i Danske Atlas, at
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alteret 1732 var »af Geheimeraad Gabel og Frue 
med tilhørende Ornamenter beprydet«. Formu
leringen antyder, at der til beprydelsen også kan 
have hørt restaureringsindskrift og våbener, og 
at en lidt senere istandsættelse 175915 næppe har 
sat større spor på tavlen (fløjenes gavle?). 1768 
blev altret beskrevet som et »skab med to døre 
for«, rummende malerier og indskrifter som nu, 
»meget smukt malet og forgyldt«.5

1865 ønskedes tavlen efterset og repareret, 
navnlig hvor den var itu, manglede maling og 
var revnet. Det skete året efter, men atter 1889 
var tre af »spejlene i altertavlen« (maleripane
lerne) revnet fra øverst til nederst og ønskedes 
draget med farvet lærred på bagsiden.4 Herefter 
fremtrådte tavlen i hovedsagelig hvidt og gråt 
med en smule marmorering og (udsparet?) for
gyldning samt indskrifter som nu. 1916 blev alt 
snedkermæssigt istandsat, malerierne renset, 
træet »ætset« og stafferingen fornyet i sin nu
værende fremtræden.

†Alterfigur? Et Kristushoved fra kirken, måske 
fra en alterfigur, fandtes o. 1900 i den Teilmann- 
ske Samling på Endrupholm.22

Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 2984). NE 
fot. 1987. – Romanische Granittaufe.

Fig. 21. Dåbsfad, o. 1625, nederlandsk (s. 2984). NE 
fot. 1987. – Taufschale, niederländisch, um 1625.

Altersølvet består af dele fra forskellig tid, kal
ken (fig. 18) er et arbejde i gotiske former fra o. 
1600, delvis fornyet af Hendrich Bötticher i 
Ribe 1732, da den ifølge indskrift blev skænket 
af kirkeejeren Christian Carl v. Gabel og hans 
hustru Anna Benedikte Stensen. Fornyelsen 
1732 synes i det væsentlige at omfatte bægeret 
og lidt småarbejde ved foden.23 Kalken er 20 cm 
høj. Foden er sekstunget med mellemfaldende 
spidser og profileret standkant, stejlt opdrevet 
mod en lille krave, der danner overgang til de 
sekssidede skaftled. På en af tungerne er gra
veret et bomærke, der må henvise til kalkens 
oprindelige giver. På modstående tunge er på- 
nittet en lille støbt krucifiksfigur, der hører til 
Böttichers arbejde lige som en graveret kursiv
indskrift langs fodens rand: »Givet dend 1. de- 
cemb. 1732 af C. V. Gabel og Anne Benedicte 
Stensen. Herre tænk på mig til det bedste«. Fod
pladens overside har gentaget stempel for Hen
drich Bötticher (Bøje 1982, nr. 6787). Knoppen 
er sekstunget med mellemfaldende rudebosser, 
hvorpå der med renæssanceversaler er graveret 
»IEHSVS«. Det let svajede barokbæger hviler i 
en lille kurv af bladværk. Disken, tvm. 13 cm, er 
nyere med graveret cirkelkors på fanen; stem
plet »WD«. Den ældre †disk omtales 1768 som 
en del af altersættet, skænket 1732.5

En oblatæske af sort porcelæn fra Bing & 
Grøndahl er købt 1854,3 mens en tilsvarende al
terkande fra Den kongelige Porcelænsfabrik for



2984 GØRDING HERRED

mentlig er fra 1846, da en porcelænskande øn
skedes anskaffet.3 Kanden står nu i våbenhuset.

Sygesæt (fig. 41), midten af 1800’rne, udført af 
Johan Wilhelm Nissen i Haderslev, der virkede 
1838-69. Den enkle kalk er bægerformet, 9 cm 
høj, disken, tvm. 6 cm, har på fanen et graveret 
kors og er på undersiden forsynet med Nissens 
stempel (Bøje 1982, nr. 7089). Til sættet hører en 
cylindrisk oblatæske, 3 cm høj, med graveret 
cirkelkors samt en vinflaske; i læderfutteral.

Alterstager (fig. 19), 1648, med våbener og ini
tialer for giverne Erik Bilde og Margrethe Krag 
til Varho (jfr. prædikestol, †gravkrypt og kiste
plade). Stagerne, 36 cm høje, har klokkeformet, 
profileret fodskål, ensdannet lidt mindre lyse
skål og balusterskaft med et kraftigt, ægformet 
midtled. Herpå er graveret giverinitialerne 
»EB« og »MK« over våbenerne og årstallet 
»1648«. Stagerne, der er skænket i hendes døds
år (jfr. †gravkrypt), har nære sidestykker i Ve
ster Nykirke (s. 1728) og kan endvidere sam
menlignes med stager som Malt kirkes (s. 2825). 
Nyere syvstage, 33 cm høj. Endnu en syvstage 
(60 cm høj) er opsat i norddørens niche.

Et eksemplar af Frederik II.s bibel har været i 
familieeje i Ilsted i sognet og er ifølge påskrift 
skænket til kirken 1974. Den har smukt læder
bind fra 1787 med presset ornamentik og mes
singbeslag, hvorpå læses årstallet og de davæ
rende ejeres initialer.24

To messehagler, en rød og en hvid, er anskaffet 
1987 og nærmestfølgende år.6 †Messehagler. 1713 
savnedes hagel, mens messeskjorten var for
slidt.15 1768 nævnes en messehagel af sort fløjl 
med guldtresser, skænket af Christian Carl v. 
Gabel,5 formentlig 1732 (jfr. †alterklæde og al
tersølv). 1850 ønskedes indkøbt et nyt alter
klæde,3 ligeledes 1892.6

Alterskranke, 1950, femsidet, af smedejern 
med gennembrudt ornamentfrise under hånd
listen. †Alterskranker. 1834 ønskedes knæfaldet 
læderbetrukket,3 og 1861 kaldtes det gammelt 
og skrøbeligt, hvorfor et nyt burde anskaffes.18 
Den herefter opsatte skranke var halvcirkulær 
med balusterstivere (jfr. fig. 34).

Døbefont (fig. 20), romansk af rødlig granit, 
tilsluttende sig egnens glatkummede vestjyske

type (Mackeprang: Døbefonte s. 165f.). Den 
høje, noget ophuggede fod er baseformet med 
store, ejendommeligt sløjfeagtige hjørneknop
per, som genfindes i Horne (s. 1458), Vester Sta
rup (s. 1667) og Hunderup. Kummen, tvm. 66 
cm, er halvkugleformet med omløbende vulst 
over det korte skaft. Mundingsranden ledsages 
af to spinkle rundstave, der to steder (modstil
lede) fletter over i hinanden, så der dannes et lille 
løkkemotiv. Harmonisk fordybning med næ
sten lodrette sider og en lille, noget uregelmæs
sig forsænkning i bunden. 1879 ønskede synet 
fonten flyttet hen under korbuen,4 hvor den 
stod op mod buens nordside indtil 1950, da den 
fik sin nuværende plads midt foran korindgan
gen.

Dåbsfad (fig. 21), o. 1625, nederlandsk, med 
opdrevet fremstilling af Syndefaldet i bunden. 
Det noget udpudsede relief kranses på fanen af 
en skælagtig bort og yderst et ornamentbånd 
med mandelformede bukler. Fadet er 1863 noget 
udvidet i dybden. Beslægtede dåbsfade med 
samme motiv kan nævnes i Sønderho (s. 2167), 
Karlebo og Mårslet (DK. Frborg., s. 896, DK. 
Århus, s. 2271). Fadet omtales tidligst 1853, da 
det hidtil havde stået på fontens bund og nu øn
skedes sat på et »låg« i højde med fontens rand.3 
Ønsket blev gentaget 1870, efter at fadet 1863 
havde undergået den nævnte uddybning.4 1892 
måtte fadet loddes.6 Det ligger nu i en nyere 
messingkrans med reliefversalerne: »Døb, gen
fød dem Herre from, dybt i Livets Kilde«.

Dåbskande, 1950, af messing, 31 cm høj, låget 
mærket »Gørding kirke 1950«. På korpus læses: 
»Han tog dem i favn og velsignede dem«. En 
ældre dåbskande fra 1862 er af tin, urneformet (nu 
uden låg) med stempel for Niels Frederik (Ebbe
sen) Sørensen i Odense. Tilsvarende kander kan 
nævnes i Vejrup og Spørring kirker (s. 3016, 
DK. Århus s. 1682).25

Korbuekrucifiksgruppe (fig. 22), o. 1225-50, en 
del fornyet, senest ved en lokal restaurering 
1883-85 og for tiden med interimistisk kors fra 
en preliminær istandsættelse 1980. Den lange og 
slanke Kristusfigur, 137 cm høj, har nu korte, 
pindede arme fra 1883-85. Hovedet holdes højt, 
men er let bøjet mod højre skulder, kroppen er
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Fig. 22. Korbuekrucifiksgruppe, o. 1225-50, på interimistisk kors fra 1980 (s. 2984). NE fot. 1987. – Tri- 
umphkreuzgruppe, um 1225-50, an interimistischem Kreuz von 1980.
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Fig. 23. Korbuekrucifiksgruppe, o. 1225-50, på kors
træ fra 1883-85 (s. 2987). Hude fot. o. 1905. – Tri- 
umphkreuzgruppe, um 1225-50, an Kreuz von 1883-85.

lodret, højre ben strakt, det venstre let bøjet, de 
adskilte, udaddrejede fødder peger noget frem 
og må have hvilet på en fodstøtte (»suppeda- 
neum«), snarest på korset. I ét med hovedet er 
skåret en kongekrone med tre (oprindelig fire) 
hulede femblade med mellemfaldende småspid- 
ser. I højre side ses på kronebladets plads en ind
skæring, der vidner om senmiddelalderlig for
nyelse. Håret, der lader et råt skåret venstreøre 
fri, er glat med bølget forkant og falder ned over 
nakken. De umodellerede øjne er hvælvede med 
en klar afgrænsning, næsen lang og smal med 
groft angivne bor. Den fyldige mund har let ad
skilte læber, moustachen er kanneleret og dan
ner krølle ved mundvigene, hageskægget har 
svungne krøllelokker. Kroppen er modelleret 
med hvælvet brystkasse, krave- og brystben (in
gen ribben) samt en glat afrundet mave; skåret 
spydsår savnes. Lændeklædet, der lader venstre

knæ frit, har løstdraperet vulst og knude med 
hængesnip i højre side. Det tynde, tætliggende 
stof falder i to lag, idet der fra en skråt forlø
bende, glat søm skyder en underliggende flig 
med bølgende sidesømme ned over det højre 
knæ. Fortil og i venstre side danner klædet bløde 
u-folder med en svag tendens til knæk. Benene 
er spinkle, højre forfod og næsten hele venstre- 
foden er fornyet i senmiddelalderen og har den 
tids karakteristiske deformering af naglegabet 
(rest af flere nagler). Af fodstillingen ses, at fod
fornyelsen er afpasset en fodstøtte og vel derfor i 
hovedsagen gentager den oprindelige fodstil
ling. De nuværende arme er udført hver for sig 
(i fyr) men påsat i en gennemløbende indskæ
ring bag på skuldrene. Indskæringen kan være 
sekundær, men er formentlig i hovedsagen ud
ført til de oprindelige arme, der i så fald må have 
været skåret i ét og have fremtrådt vandret ud
strakte (som de nuværende). Issen har nedbo- 
ring, bagsiden en afrundet huling (åben forne
den).

De ret små og tætte sidefigurer, 87 cm høje, 
står i næsten frontale sørgepositurer, kun med 
hovederne en smule drejet mod den Korsfæ
stede. Maria har lagt hænderne mod brystet, 
med den højre gribende om den venstre; hendes 
bredt satte, udadrettede fødder hviler på et højt 
hvælvet fodstykke, hvis forside er fornyet 
1883-85. Hun bærer resterne af en krone med 
indskæringer for tre store blade og to mellem
faldende mindre. Et glat hovedklæde (opskåret?) 
skjuler både hår og ører og lægger sig ned over 
skuldrene. Ansigtet er ovalt med let spids hage, 
de umodellerede øjne er hvælvede med en skarp 
afgrænsning, næsen lige og velformet, munden 
fyldig med let adskilte læber. Kappen dækker 
venstre skulder og underarm, hvorunder der 
dannes tynde folderør og et stærkt bugtet søm
forløb ned til venstre knæ. I højre side er kappen 
ført snært ind under armen og op bag hænderne, 
dannende et trækmønster af helt bløde, rundede 
folder. Den underliggende kjole, der har lange 
ærmer og vistnok rund halsudskæring (nuvæ
rende bemaling misvisende) kommer frem for
neden med parallelfolder, der bukker om med 
små hulede foldegavle over de spidse skosnuder.
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Fig. 24. Indre set mod øst. NE fot. 1987. – Kircheninneres gegen Osten.

Et parti ved venstre albue er tilstykket, og ved 
den højre mangler et tilsvarende stykke, der har 
været fæstnet med dyvel. Johannes fører højre 
hånd åben mod kinden, venstre hånd holder en 
bog foran brystet (med kappen lagt imellem), de 
bare fødder står let udadrettede på et klodsagtigt 
fodstykke. Hans korte hår, med tonsur, har 
kannelerede lokker endende i en krans af krøller; 
af højre øre ses flippen. Ansigtet er rundere end 
Marias men har samme træk. Kappen dækker 
skuldrene og samles ind foran kroppen af ven- 
strehånden, hvorunder der hænger flade folde
rør med bugtende sømme. Den underliggende 
kjortel er indsnørret og har forneden monotone 
parallelfolder, som afbrydes af en vandret søm 
noget over fødderne.

Marias isse har spor af en nedboring (delvis 
udkittet), Johannes ingen. Begge figurer har en

lidet dyb, afrundet og glat bagsidehuling. I fod
stykkernes underside er indsat to firkantede 
fæstnelsestappe, der på Johannesfiguren ses at 
have afløst runde tappe.

Den nuværende prøvestaffering i sarte toner 
er udført 1980 af Aage Sørensen og dækker en 
bemaling fra restaureringen 1883-85 (jfr. ndf.).26 
Det fra denne stammende kors (fig. 23), aftaget 
1980,27 er af fyr, bredt med afrundede ender 
(220×160 cm) og en fyldig nedre tværarm til si- 
defigurernes anbringelse. Korstræet er egetræs- 
malet, nedre tværarm sort med påskrift i hvid 
fraktur, to vers fra 1700’rne, der allerede læstes 
under korsfæstelsesgruppen 1768: »Tak søde 
Jesu tusind Gang/ Du den forsmædelige Tvang/ 
Paa Korset taale vilde. / Der nu til Syndens fulde 
Bod/ Fra Dit dødbrustne Hjerte lod/ Opbriste 
Livets Kilde.// Korsfæste vil jeg hvert et Lem,/

Danmarks Kirker, Ribe amt 206
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Fig. 25a-b. Prædikestolsfelter (s. 2990). a. Syndefaldet. b. Bebudelsen. NE fot. 1987. – Kanzelfelder. a. Sünden- 
fall. b. Verkündigung.

Saa Daarskab bryder aldrig frem/ Med Lysters 
raadne Glæde/ Din blottet og din blodig Krop/ 
Dit Purpur mig fra Taae til Top/ Skal skiule, 
smykke, klæde«.28

Et middelalderligt, formentlig oprindeligt 
†korstræ blev beskrevet af Helms 1873, kort før 
det kasseredes. Dets lange korsarme havde en
defelter i form af bredere, firkantede plader med 
en rund fordybning, hvori evangelisternes attri
butter havde været fremstillet (i relief?); øverst 
sås endnu spor af Markusløven. Sidefigurerne 
var anbragt med deres hoveder omtrent op til 
korsets tværarme, stående på en tværbjælke for
neden. Om de ovenciterede vers var anført på 
tværbjælken eller eventuelt længere nede, kan 
ikke siges bestemt, da Helms blot nævner ver
sene »neden under«.

Sidefigurernes gamle opstillingsmåde, der ty
deligvis må have inspireret ved udførelsen af det 
ny kors 1883-85 (fig. 23), kan meget vel have

været oprindelig. I forening med Kristusfigu- 
rens og †korsets betydelige proportioner vidner 
den formentlig om, at hele krucifiksgruppen fra 
første færd har været opsat ret lavt midt i kor
buen.29

Krucifiksgruppen må være hjemligt arbejde, 
udført efter vesteuropæiske forbilleder i bryd
ningstiden mellem romansk og gotisk stil. Ken
detegnende er bl.a. Kristusfigurens ret frie og 
asymmetriske ben-og fodstilling, hvis forment
lig franske urformer kendes fra en krucifiksfigur 
i Le Mans, der gerne dateres til o. 1210.30 Rent 
nordisk er det særegne træk, at ikke blot Kristus 
men også Maria bærer krone.31

Helms ville vide, at gruppen indtil o. 1850 
havde haft sin plads over korbuen. Det rimer 
dog dårligt med præsteindberetningen 1768, 
ifølge hvilken »Kristus paa Korset af Træ« fand
tes på den nordre side i kirken; præsten nævner 
også et utvivlsomt påmalet »Inri«, ligesom han
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Fig. 26. Prædikestol, 1622 (s. 2990), med våbener for Margrethe Krag til Varho samt initialer for kirkeværger og 
præst (jfr. fig. 27). NE fot. 1987. – Kanzel, 1622, mit Wappen und Monogrammen (vgl. Abb.27).

citerer versene »nedenunder«.5 Midt i 1800’rnc 
omtaler O. Nielsen gruppen på korets sydvæg, 
samme sted som Helms så den 1873.

Den efterfølgende restaurering må være sket i 
forbindelse med de betydelige byggearbejder

ved koret 1883-85 (jfr. ovf.). Den omfattede for
uden fornyelsen af korstræet og Kristusfigurens 

arme en nymaling i ret lyse toner med hvidlig 
hudfarve og lidt blodstænk (spydsår i venstre 

side). Kronerne havde forgyldning (uægte),

206*
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Fig. 27. Prædikestol, 1622, himlens topstykker med våbener for Margrethe Krag til Varho, initialer for kirke
værgerne »HM« og »HP« samt »NPP« for præsten Niels Pedersen Præstkjær (s. 2991). NE fot. 1987. – Kanzel, 
1622. Kartuschen am Schalldeckel mit Wappen und Monogrammen.

lændeklædet var gråt, Maria og Johannes klædt i 
lysgrønt og rødt. Herefter fik gruppen plads på 
skibets nordvæg (jfr. fig. 34) indtil 1980. Den 

blev da prøveopsat i korbuen med enkelt bræt
kors stående på en korbuebjælke.

Prædikestol (fig. 26), 1622, med våbener for 
Margrete Krag til Varho (jfr. alterstager, †grav- 
krypt og kisteplade) og initialer for kirkevær
gerne »HM« og »HP« samt for præsten Niels 
Pedersen Præstkjær.

Kurven har fem arkadefag med relieffer, flan
keret af korintiske frisøjler, der har prydbælte 
med rulleværk og en lille skaftring lidt under 
kapitælet; bag søjlerne er høje profilfyldinger. 
Felternes perspektiviske arkader (fig. 25) udgø
res af kannelerede pilastre med profilkapitæl og 
tunget bueslag, ledsaget af en forsænket bort 
med perlestav og småbosser i vekslende form; i 
sviklerne rulleværk. Reliefferne, med scener fra 
Jesu barndoms- og ungdomshistorie, fremstiller 
fra nord: 1) (Fig. 25a) Syndefaldet, de to første 
mennesker i fyldig udgave plukker af træet, 
hvori slangen snor sig med sit hoved lige over 
Evas. 2) (Fig. 25b) Bebudelsen, Maria sidder be
væget bag læsepulten, mens Gabriel kommer 
ind fra højre med venstre hånd løftet til gestus 
foran brystet; i den højre holder englen et lil
jescepter med skriftbånd. Fra skyen sendes en 
lysstråle (med skriftbånd) ned mod Maria, og 
over hendes hoved svæver en stråleomkranset 
Helligåndsdue; i baggrunden er antydet arkitek

tur med arkader. 3) Jesu fødsel, skåret efter et 
stik i Habermanns bønnebog fra 1586.32 Det 
nøgne barn ligger i en søjlehal med den knæ
lende og bedende Maria til venstre og oksens og 
æslets hoveder stikkende frem til højre; bag Ma
ria står Josef med en lygte. Foroven er forlæg
gets gennemskårne gavl og tårn blevet til en lille 
selvstændig bygning under stjernen, mens man 
øverst til højre ser englen og hyrderne på mar
ken. 4) Omskærelsen. Den bispeklædte ypper
stepræst sidder til højre og holder barnet, mens 
en anden mand ligger på knæ foran og fører kni
ven; bag ham står Maria og Josef. Scenen fore
går i en søjlehal med stor baldakin og lampe. 5) 
Dåben, Jesus står til højre i bølger til lårene og 
med hænderne krydset for brystet. Til venstre 
knæler den kraftige Johannes på en klippe og 
hælder vandet af sin højre hånd. Fra skyen udgår 
et strålebundt med Helligåndsdue mod Jesus, og 
bag Johannes ses et træ.

Kraftige profiler med perlestav og tandsnit 
danner overgang til postament og frise, der er 
nogenlunde ens med fyldingsfremspring over 
og under søjlerne. Mens det høje postament har 
glatte skriftfelter, rummer frisefelterne rulle- 
værkskartoucher med englehoved. Gesimsen 
ledsages af tandsnit, og forneden har kurven un
der fremspringene englehoveder, flankerende 
voluthængestykker af ungrenæssancekarakter. 
Svajet underbaldakin med profilribber, der en
der i en profileret hængekugle.
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Prædikestolen er opsat syd for korbuen med 
opgang gennem triumfmuren. Trappen er som 
læsepulten fra 1916 men har bevaret en oprinde
lig, udskåret mægler (fig. 28). Den er 99 cm høj, 
formet som en jonisk søjle med profileret plint 
og et kronende løvehoved, der vokser ud af en 
blok med rulleværksornamentik. Af skaftet, 
med beslagværk, er søndre halvdel fornyet i glat 
form.

Den forholdsvis beskedne himmel skyder ud 
fra væggen med fem til kurven svarende fag. 
Frisen er glat med spidse hjørnefremspring, pry
det af pyramidebosser. Under fremspringene 
flankerer englehoveder enkelt udsavede hænge-

Fig. 28. Prædikestol, 1622, mægler ved opgangen (s. 
2991). NE fot. 1987. – Kanzel, 1622. Pfosten am Trep
penaufgang.

stykker. Tandsnitsgesimsen har mistet hjørne
spirene, mens topstykkerne har form af rulle- 
værkskartoucher, de fire (fig. 27) med oven
nævnte våbener og initialer samt årstal. Nordre 
topstykkes kirkeværgeinitialer »HM« og »HP« 
er anbragt på en skjoldagtig figur i slyngbånds- 
medaljon. Herunder læses ordet »Anno« (lige
ledes reliefversaler), der lægger op til årstallet 
»1622«, som står at læse fordelt på de to føl
gende topstykker, der rummer Margrete Krags 
fædrene og mødrene våbener. Over Kragvåbe- 
net læses »MKF« for »Margrethe Krags fæd
rene«, over et Krusevåben (med tophue) 
»MKM« for hendes mødrene. Det fjerde top
stykke svarer til det første men rummer initia
lerne »NPP« for sognepræst (senere provst) 
Niels Pedersen Præstkjær.33 Det femte top
stykke, næsten skjult mod væggen, er helt glat. 
Himlens loft har profilribber udgående fra en 
midtroset med drueklase.

Prædikestolens lyst brogede bemaling med 
lidt forgyldning og brun marmorering er udført 
af P. Rahbek 1916 som genskabelse af en da kon
stateret staffering fra 1700’rne (formentlig 
1732).34 Farverne er let afstemt 1980 af Aage Sø
rensen, der har nymalet underbaldakinen i brunt 
med ribbeprofiler i rødt, hvidt og forgyldning. 
Postamentfelterne har optrukne indskrifter fra 
1700’rne i gylden fraktur på sort bund, fire bi
belcitater svarende til reliefferne ovenover: »Paa 
hvilken daag du æder af det...1. Mos:B:2 C:17«, 
»Qvindens Sæd skal sønderknuse... 1 Mos:3,15 
v.«, »Et Barn er fød Os...Esa:9 C:6v.«, »Jesu 
Christi Guds Søns Blod...1 Joh.:1,7 v.«. Det 
femte felt i syd står tomt.

Prædikestolens våbener og initialer viser, at 
den må være anskaffet for kirkens regning, 
eventuelt med et særligt tilskud fra Margrethe 
Krag. Den staffering, hvoraf indskrifterne er i 
behold, er formentlig kommet til 1732 (jfr. al
tertavle). I hvert fald læste præsten 1768 samme 
indskrifter som nu, idet det femte postamentfeit 
allerede da stod uden skrift.5

1823 skulle prædikestolen efterses og have en 
støtte under sig,18 og 1848 ønskedes nogle ned
faldne sirater genopsat.3 1856 var trappen netop 
fornyet,3 og 1877 ønskede man murens gennem-
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Fig. 29. Herskabsstol, 1597, med våbener for Frands 
Pol til den nu forsvundne adelsgård Stårupgård (s. 
2994). NE fot. 1987. – Herrschaftsstuhl mit Wappen für 
Frands Pol zu dem jetzt verschwundenen Adelshof Stårup
gård.

brydning forhøjet ved behugning, mens åbnin
gens sider skulle oliemales.4 Herefter ses prædi
kestolen på interiørfotografier fra o. 1900, der 
viser den nogenlunde som nu, men malet med 
hvide søjleprydbælter, kapitæler m.m. 1907 be- 
sigtigedes stolen af konservator N. Termansen, 
men den påfølgende restaurering 1916 blev fore
taget lokalt; den har i alt væsentligt givet prædi
kestolen sin nuværende fremtræden.

Stolestaderne er i det væsentlige fra 1916 med 
let skrå fyldingsryglæn og kraftige, brede gavle, 
der krones af halvroset over tandsnitliste. Her
under har gavlene små forsænkede rosetter med 
udskårne, religiøse motiver; en rummer versal
indskriften »Sdr. Gørding Kirke«, en anden års
tallet »An(n)o 1916«. Mens bænkene har bema

ling i sort og gråt fra 1980, står gavlene siden 
samme år i blank eg. Indtil da stod de med mørk 
lakering; bænkene havde til 1950 egetræsmaling.

I søndre stolerad står en herskabsstol fra 1597 
(jfr. ndf.), på pulpituret findes råt tildannede 
stader fra 1853, og af stoleværk fra slutningen af 
1500’rne er bevaret en del panelrester, bl.a. gen
brugt i degnestolen (jfr. ndf. og fig. 30). En sto
lelåge svarende til herskabsstolens fra 1597 er 
fæstnet bag på altertavlens søndre fløj, og endvi
dere henligger på våbenhusloftet fire fag stærkt 
ødelagt panel af ungrenæssancetype, 102×210 
cm. Panelet, af egetræ med enkle højfyldinger 
og grumsede farverester, må være udført som 
for- eller indgangspanel. Det ses vistnok på fo
tografier fra o. 1900 (i NM) som forpanel under 
prædikestolen, opsat i forlængelse af degnesto
lens panel.

†Stolestader. Ovennævnte panelrester antyder, 
at kirken som vanligt på egnen kan have haft et 
sæt stader i ungrenæssancestil fra o. 1580. 1768 
rummede den (foruden herskabsstole forrest) 16 
mandsstole i syd; vest for døren ansås de for at 
have plads for hver seks personer, øst for den 
fem; under prædikestolen var der en lille stol til 
to. Der var 20 kvindestole i nord, hver med seks 
sæder, og på pulpituret stod yderligere fem 
mandsstole hver med seks sæder samt fire stole 
med fem sæder, der vistnok også var til mæn- 
dene.5 1791 kaldes kirkestolene faste med knæ
fald overalt,8 1821 var nogle stader løse,18 og 
1851 ønskedes de gamle stader forsynet med nye 
rygstykker, lige som en del skulle have nye sæ
der. Arbejderne udførtes 1853, da stoleværket 
også reguleredes med lige brede rader i nord og 
syd og yderligere bænke i tårnrummet inden alt 
blev malet.3 Fotografier fra o. 1900 (i NM) viser 
et stoleværk i det væsentlige fra 1853, omfat
tende enkle bænke med ryglægte og let svajede 
gavle af tynde planker, der endte i små afrun
dede dobbeltspir med knopper på forsiden. Den 
lyse bemaling omfattede på gavlene »spejle« 
med konkave hjørner og nummerering i sort.

En †præste- og skriftestol i koret omtales 1768 
som »skriftekammeret«. På døren læstes: »Be
der og eder skal gives, leder og I skal finde, og 
hvo som banker han skal oplades. Math. 7-7«.5
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1834 ønskede synet, at stolen indeni skulle have 
en passende forbedring.3 Øjensynligt kasseredes 
skriftestolen 1861, da †alterbordet blev rykket 
frem for at give plads for en †lænestol til præsten 
bag altret.18 1916 etableredes her et aflukke med 
forhæng til præsten (jfr. fig. 34).

Degnestol (fig. 31), o. 1525, men allerede i 
gammel tid stærkt fornyet og 1916 yderligere 
sammenstykket. De to gavle, med våbener for 
biskop Ivar Munk og snarest præsten eller kir
keværgen, 135 cm høje, må være oprindeligt til
hørende, selv om de først er påsat 1916. De blev 
da stærkt restaurerede35 og fremtræder nu glatte 
med udsavet hals og derover en stor, let hulet 
medaljon med skiveformede, hulede »hjørne
knopper«, som midt i hulingen har en lille kug- 
lebosse. Topmedaljonerne har hver et reliefskå- 
ret, skråtstillet skjold af senmiddelalderlig tart- 
sche-form. Det østre rummer et Munkvåben 
(tre roser), det vestre en lodret delt lilje, der gi
ver plads til minusklen »s«. Mens bænk og 
hylde er fra 1916, har forpanelet foroven to op
rindelige frisefyldinger med gennembrudte ran
ker af krabbeblade og vindrueklaser (fig. 30). 
Derunder har det sammenflikkede panel ungre- 
næssancekarakter med treethalvt fag fyldinger i 
én og to rækker; en rummer stift udskåret akan- 
tusløv (fig. 30). I andre ses indskårne navne og

Fig. 30. Degnestol, o. 1525, udsnit af sammenflikket 
forpanel med to fyldinger, den nedre fra slutningen af 
1500’rne (s. 2993). NE fot. 1987. – Küsterstuhl, um 
1525. Ausschnitt aus einem zusammengesetzten Vorderpa
neel mit zwei Füllungen, die untere vom Ende des 16. 
Jahrhunderts.

Fig. 31. Degnestol, o. 1525 med våbener for biskop 
Ivar Munk og formentlig præsten eller kirkeværgen 
(s. 2993). NE fot. 1987. – Küsterstuhl mit Wappen, um 
1525.

årstal fra 1600’rne, der vel må skyldes løbedegne 
og vidner om, at disse dele af panelet allerede da 
indgik i degnestolen.36 Andet må være indføjet 
1916 fra det da kasserede stoleværk. Bemaling 
fra 1980 i dodenkoprødt med lysrøde lister, 
hvide drueklaser og stafferede skjolde.

Som Munkvåbnet henviser til Ribebispen 
Ivar Munk (1500-1536), må det uidentificerede 
liljevåben med minusklen »s« vel henvise til 
præsten, i så fald måske hr. Søren Thomsen 
(nævnt 1512), eller en kirkeværge, i så fald even
tuelt den »Stephen i Varho«, der kendes 1538.37 
Frisefyldingerne har nære sidestykker på deg
nestole i Føvling (s. 2788), Stadil (Ringkøbing 
amt), Daler og Mjolden kirker (DK. Sjyll., s. 
1348, 1453). Den oprindelige degnestol kan der
for have tilsluttet sig disse arbejder, der er til
skrevet samme snedkerværksted (i Ribe?).38 
Blandt de nævnte degnestole findes ingen paral
leller til udformningen af gavlmedaljonerne. 
Degnestolen blev 1861 flyttet fra koret (vel syd-
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Fig. 32. Pulpitur, 1620, udsnit med kapitæl og løve
hoved (s. 2995). NE fot. 1987. – Empore, 1620. Detail 
mit Kapitell und Löwenkopf.

østhjørnet) til en plads ved korbuens sydside,18 
hvor den ses o. 1920 (jfr. fig. 34). Pultens renæs
sancepanel fremtrådte da med regelrette højfyl
dinger og gik i ét med stoleværkets forpanel un
der prædikestolen. Den daværende egetræsma
ling afløstes af en nymaling med grå grundfarve 
ved restaureringen 1916, da gavlene påsattes ef
ter en tid (siden 1861?) at have været opsat i tårn
buen.39 Samtidig fik degnestolen sin nuværende 
plads i skibets nordøsthjørne. Før nymalingen 
1980 er foretaget en undersøgelse for ældre far-

40ver.
Herskabsstol (fig. 29), 1597, med våbener for 

Frands Pol (†1613) til Stårupgård i sognet, der da 
var en adelsgård.37 Stolen, der i 1980 er gen
etableret forrest i søndre stolerad, er som vanligt 
indrettet med dobbeltsæder og har mod midt
gangen to 152 cm høje gavle med låge imellem. 
Gavlene har form af fyldingspaneler med glat

underfylding og reliefskårne våbenskjolde i 
overfyldingen. Herover afslutter en halsindskæ
ring med affladet rudebosse og en kronende 
gavlspids, der som halspartiet kantes af tand
snitlister. På den østre gavl ses Frands Pols fæd
renevåben, øjensynligt en pæl mellem to plan
ter, over versalerne »F.P.F« for »Frands Pols 
Fædrene« og årstallet »1597«. Våbenet krones af 
Jesumonogram mellem to små hvirvelrosetter. 
Vestre våbenfylding er tilsvarende udformet 
med et øjensynligt Schack-våben (en heraldisk 
lilje) over »F.P.M« for »Frands Pols Mød
rene«.41 Den brede låge har to kvadratiske fyl
dinger i profileret rammeværk. Forneden ses en 
rudefylding med hvirvelroset og trekantede py
ramidebosser i sviklerne, foroven udgør fyldin
gen en arkade. Den har kannelerede pilastre med 
profilbase og -kapitæl, bærende et tunget bue
slag, der ledsages af slyngbånd; i sviklerne rulle
værk. Forpanelets fem midtfag med højfyldin
ger er nogenlunde samtidige, mens to kvartfag 
ved enderne må være indsat 1980. Den brogede 
bemaling med koksgrå bund er fra 1980 men 
bygger for våbenernes vedkommende på far
verne fra 1916, der tilstræbte en vis heraldisk 
sandsynlighed. Yderligere en låge som stolens 
og måske tilhørende er nu opsat bag på altertav
lens søndre fløj.

1768 må stolen endnu have haft sin plads for
rest i staderne som pendant til Varhos †herskabs
stol (jfr. ndf.). I sin indberetning dette år synes 
præsten imidlertid at have fejllæst årstallet som 
»1594«, lige som han opfattede begge herskabs
stole som Varhos (Stårupgård var 1638 fæstet til 
to bønder).5 Midt i 1800’rne så O. Nielsen stolen 
i tårnrummet,37 hvor den ifølge Helms 1873 var 
opsat under pulpituret som skranke mellem skib 
og tårn. I skranken indgik indtil 1916 degnesto
lens gavle (opsat yderst).

†Herskabsstol, 1647, for ejerne af Varho. Stolen 
nævnes 1768 forrest i staderne tillige med en 
pendant med årstal »1594«,5 der må være iden
tisk ovennævnte stol fra 1597 for Stårupgård 
(jfr. ovf.). Stolen nævnes ikke siden og er sna- 
rest fjernet 1853.

Pulpitur (jfr. fig. 33), 1620, siden 1902 indret
tet som orgelpulpitur. Det står i skibets vestende
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Fig. 33. Indre set mod vest. NE fot. 1987. – Kircheninneres gegen Westen.

på en delvis oprindelig underbygning med 4×3 
stolper. Brystningen, hvis midtparti siden 1902 
er fjernet til fordel for orgelfacaden, må oprin
delig have omfattet 15 fag; i behold er nu fem 
fag i hver side. De udgøres af højrektangulære 
profilfyldinger, flankeret af udskårne slyngbånd 
på de lodrette rammestykker. Den profilerede 
gesims ledsages af perlestav, og langs brystnin
gens underkant løber under en tandsnitliste en 
indskrift i reliefversaler: »Tilbeder Herren i hel
lig Prydelse. Al Verden skal frycte hannem. Si
ger iblant Hedninger Herren er Konge oc hafver 
sit Rige saa viit som Verden er bered, at det skal 
blifve. Ps. 96. Anno 1620« (jfr. fig. 33). Bære
stolperne, der flankerer midtgangen i vest og øst 
er rigest formede, parvis ens i nord og i syd, 
hvor den vestre er fornyet. Stolperne er firsi- 
dede med kannelerede skafter og noget blok- 
agtige søjlehoveder, der udgøres af to led. Det

nedre har karvskårne arkadebuer og kantes af et 
profilbånd og en æggestav, der danner overgang 
til det øvre, kapitælagtige led. Det består i syd af 
to modvendte S-volutter med pyramidebosse på 
siden (fig. 32). I nord er de tilsvarende led glatte, 
mens de øvrige bærestolper som helhed er gan
ske enkle; de yderste mod kirkerummet har 
kannelering og terningformede hoveder med 
lidt karvskåret ornamentik. Over de to midt
stolper mod kirkerummet er påsat et engleho- 
ved (i nord) og et løvehoved med ring i flaben 
(fig. 32). Trappen, langs skibets vestvæg i syd, 
er fra 1856,3 gelænderet med balusterstivere. 
Nord for orglet står tre groft tildannede stader 
»rakkerbænke«, fra 1853 (gråmalede). Pulpitu
rets brogede bemaling med grå grundfarve, rød 
underbygning og en del forgyldning er som or
gelfacadens fra 1916, noget afstemt af Aage Sø
rensen 1980. Pulpituret, hvis brystning oprinde
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Fig. 34. Kirkens indre set mod øst o. 1920 med P. Rahbeks †kalkmalede dekorationer og †loftsudsmykning fra 
1916 (s. 2979). Foto i Det kgl. Bibliotek. – Kircheninneres gegen Osten, um 1920.

lig må være tiltænkt malerier, nævnes 1768, da 
præsten citerer indskriften.5

Orgel, 1941, med 11 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Hovedværk: Principal 8', Gedakt 
8', Oktav 4', Oktav 2', Mixtur III. Svelleværk: 
Quintatøn 8', Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', 
Gemshorn 2', Sesquialtera II. Pedal: Subbas 16'. 
Tutti. Pneumatisk aktion, keglevindlader. Hi
storiserende facade i forenklet barokstil, med tre 
tårne, to felter og udskårne sidevinger. Klin
gende prospektpiber af tinlegering og sølvbron
zeret zink. På vestpulpituret, med sydvendt spil
lebord. (*) Orgel, 1902, med fire stemmer, an
tagelig bygget af Gebrüder Rieger, Jägerndorf; 
leveret af Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. 
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Rørfløite 
8', Octav 4'; tutti.42 Mekanisk aktion, kegle- 
vindlade. Facade med tre rundbuede pibefelter 
og fire halvsøjler med kompositkapitæler. På 
vestpulpituret, indfældet i brystningen. De stør
ste piber var ført gennem loftet og overdække
des af en bræddekasse.4 Flyttedes 1942 til Arrild 
kirke, Tønder amt.43 Facade, vindlade, spille
bord m.v. i privat eje.

Salmenummertavler, nyere, fire ens, de to må
ler 86×59 cm, de to øvrige 78×47 cm. Tavlerne, 
til hængecifre, har ramme med tandsnit og svagt 
tagformet afslutning; bemaling fra 1980.

Kirkestævnetavle, o. 1875, af fyr, udgørende et 
bræt, 38×32 cm, med buet overkant. Sortmalet 
med hvide versaler: »Kirke/Stævne«. I våben
huset.

To ens lysekroner, vistnok fra 1916, hænger i 
skibet. Lidt ældre fotografier viser en †lampe til 
petroleum i koret.

Klokker. 1) (Fig. 35), o. 1350-1400, tvm. 85 
cm, med profileret hals og slagring samt afrun
dede hanke, prydet af en dobbelt tovsnoning 
(Uldall s. 53). Nyere slyngebom. 1713 var klok
keværket forrådnet og jernet deri rustet.15 1768 
nævnte præsten klokken, »uden indskrift«;5 den 
var 1819 alt for svær at ringe, hvorfor ophænget 
ønskedes repareret.18 2) 1969, tvm. 90 cm, med 
indskrifter i reliefversaler. Om halsen: »Jeg 
skænkedes af Aksel Emil Pedersen, sognepræst i 
Gørding 1947-63, og støbtes år 1969 af John 
Taylor & Co. Loughborough«. På legemet: 
»Guds nåde er så rigt et væld,/ som gav i gry og 
kvæld/ de bange sjæle trøsten« og modstående:
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»Vågn op, nu dæmrer det i østen«, †Klokke. Ved 
klokkeskatten 1528 afleverede kirken en 
klokke.44

Middelalderklokken hænger i en klokkestol af 
kraftigt egetræ fra 1798.45 Midtstolperne har 
hver tre skråstivere, yderstolperne hælder lidt 
indad, og alt er samlet med svære trænagler. I 
den ene overbjælke er indskåret »1798«.

GRAVMINDER

Mindetavle (fig. 36), o. 1711, sat over sognepræst 
Hr. Johannes Ped(ersen) Hygum af »en venin
de«. Han var født i Hygum præstegård 24. maj 
1676 og blev efter flittig skolegang og lang tids 
studering på akademiet (universitetet) ordineret 
som skibspræst 23. april 1710; tjente på skibene 
Hav Fruen, Lovise og Fyhn indtil 27. april 1711, 
da han af oberst Christ[ie]rn Rantzov til Bram
ming blev kaldet til Görding og Wejrup sogne. 
Dem forestod han med al flid og stor svaghed

indtil 24. nov. samme år, da han hensov i sin 
alders 36. år.

Mindetavle af fyr, nu 81×58 cm, forskåret i 
uregelmæssig højoval form 1906 og forsynet 
med smal ramme med hulkel. Tavlen optages af 
forgyldt skriveskrift på sort bund, der ved be
skæringen er afstumpet ved siderne og forne
den. Grøn og sort ramme med forgyldt kant.

Tavlens gamle plads var i tårnrummet, hvor 
den tidligst nævnes 1768,5 mens O. Nielsen 
midt i 1800’rne vidste at oplyse, at afdødes 
nævnte veninde var Anna Dorthea Gadesdatter i 
Ribe, der senere blev gift med byskriver Lund 
sammesteds.37 1906 ønskedes mindetavlen for
synet med en passende ramme og ophængt på 
tårnrummets nordmur;4 siden 1950 på korets 
vestvæg nord for korbuen. En konservering og 
farveudbedring er foretaget 1980.

Gravsten. 1)(Fig. 37), romansk, af rødgrå gra
nit, rektangulær, 145×48 cm, med reliefhugget 
processionskors og rester af indhugget versal

Fig. 35-36. 35. Klokke, o. 1350-1400 (s. 2996). 36. Mindetavle, o. 1711, over sognepræst Johannes Pedersen 
Hygum (s. 2997). EN og NE fot. 1987. – 35. Glocke, um 1350-1400. 36. Epitaph für den Pfarrer Johannes Pedersen 
Hygum, um 1711.
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skrift: »..rd«, muligvis »..erd«.46 Det ligear- 
mede georgskors med svagt konkave ender er 
tvedelt ved overgangen til den konvekst udbu- 
gende stav. Den har lige under korset et par spi
ralornamenter, der optisk ligger over staven, og 
midt på staven ses endnu et sæt spiraler, der er 
udført i ganske lavt relief og optisk ligger bag 
staven. Nederst afsluttes denne af en halvrund 
fod i lavt relief (en Golgatahøj), hvorpå der i 
højere relief er udført en figur, som ligner en 
fisk eller en fugl med nedadvendt hoved. Af den

Fig. 37. Romansk gravsten af granit med rester af 
indhugget versalskrift (s. 2997). NE fot. 1987. – Ro
manischer Grabstein aus Granit mit Resten von eingehaue
nen Versalien.

tolinjede indskrift, der har flankeret stavens spi
ralornamenter, er de nævnte versaler kendelige i 
(heraldisk) højre side. Indmuret i våbenhusets 
gavl vest for døren, hvor stenen fandtes allerede 
midt i 1800’rne, da O. Nielsen nævnte den som 
»en ældgammel ligsten med et smagfuldt 
kors«.37

2) Formentlig o. 1608 over ridefoged Søren 
Jensen Bramming, men nu helt afslidt for ind
skrift. Rød kalksten, 176×90 cm, med evange
listsymboler i hjørnemedaljoner og midt på ste
nens øvre halvdel en højoval kartouche, der må 
have rummet afdødes bomærke eller initialer. 
Evangelistvæsnerne er foroven Mattæusenglen 
(til venstre) og Markusløven (fig. 38), forneden 
Lukasoksen og Johannesørnen, alle med skrift
bånd, der som en bue følger den nedre medal
jonrand. Gravskriften må have været at læse på 
stenens nu blankslidte flader, som det ses af en 
række tilsvarende gravsten i Ribe Domkirke, 
alle øjensynligt fra 1600’rnes første fjerdedel.47 
Stenen er formentlig lagt over den for drabet på 
Ribekøbmanden Anders Sørensen Klyne be
kendte ridefoged Søren Bramming,48 der ifølge 
biskop Peder Hegelunds optegnelser døde 6. 
jan. 1608.49 Jacob Helms så 1873 hans ligsten i 
gulvet lige inden for kirkedøren.50 Den havde 
evangelistsymboler i hjørnerne og var ellers næ
sten udslidt, så at man kun kunne læse: »...vit 
erlig Mand... Jensøn Bramming, som hen- 
sof...«. Nu henlagt med nr. 3 og 4 på kirkegår
den syd for tårnet som den østligste af de tre.

3) O. 1675-1750, over ukendte. Grå kalksten, 
185×107 cm, helt udslidt, kun med spor efter 
stort højovalt skriftfelt og lidt planteornamentik
i hjørnerne. Stenen, der oprindelig må have lig
get i kirkegulvet, har måske allerede 1768 været 
flyttet ud på kirkegården (jfr. †kirkegårdsmonu- 
menter). Her ligger den nu med nr. 2 og 4 syd 
for tårnet som den vestligste af de tre.

4) (Fig. 39), o. 1700, over ukendte. Grå kalk
sten, 185×126 cm, revnet og stærkt udtrådt. Ste
nen prydes af en portalopbygning, der rummer 
den opstandne Kristus stående på et cirkulært, 
hel udslidt skriftfelt, som omkranses af to sam- 
menbundne palmegrene; i hjørnerne medaljoner 
med forskellige blomster og hvedeaks, næsten
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ødelagt i (heraldisk) venstre side. Arkaden har 
snoede søjler med lav profilbase og -kapitæl; 
den opstandne bærer sejrsfanen i venstre hånd, 
mens den højre er hævet velsignende, og nederst 
under skriftfeltet ses kranium med krydslagte 
knogler. Gravstenen knytter sig i form og detal
jer til en række sten i Århusområdet og må for
modes bestilt hos en stenhugger dér.51 Stenen, 
der oprindelig må have ligget i kirkegulvet, har 
måske allerede 1768 været flyttet ud på kirkegår
den (jfr. †kirkegårdsmonumenter), hvor den nu 
er henlagt mellem nr. 2 og 3 syd for tårnet.

En †gravkrypt under koret synes indrettet for 
Margrethe Krag til Varho (†1648) og har endvi
dere rummet præsten Kristian Ulriksen Helt 
(†1711) samt hans eneste datter, der var født 
1710. Fra Margrethe Krags †kiste fra 1648 er be
varet en kisteplade (fig. 40) i messing, 28×38 cm, 
hvis bredovale skriftfelt omfattes af smal laur
bærkrans og gennembrudt bruskværk med 
prikket bund; foroven et englehoved. Indskrift 
med graverede versaler: »Her hviler wdi Herren 
erlig og welbyrdige Frve S (alige) Fru Margrete 
Krag, som døde paa hindis Gard Varhve Aar 
1648 den 25. November vdi hindis Alder 51 Aar. 
Gvd gife hinde met alle tro Christne en gledelig 
Opstandelse paa den yderste Dag«. Under 
denne plade, der citeres af præsten 1768, sås da 
endnu to †messingbeslag, øverst med de Krusers 
våben (hendes mødrene), derunder med »et 
fruen timmer ansigt« (vel et englehoved). Kryp
ten kaldtes 1768 en åben begravelse og sagdes, så 
vidt man vidste, nu at tilhøre Bramminge ho-

Fig. 38. Evangelistsymboler, Mattæusenglen og 
Markusløven, udsnit af gravsten, formentlig lagt o. 
1608 over ridefoged Søren Jensen Bramming (s. 
2998). NE fot. 1994. – Evangelistensymbole, Matthäu
sengel und Markuslöwe. Detail von Grabstein, vermutlich 
für den Fronvogt Søren Jensen, um 1608.

Fig. 39. Gravsten, o. 1700, over ukendte, udført af en 
billedhugger i Århusområdet (s. 2998). NE fot. 1987.
– Grabstein für unbekannte Personen, um 1700. Ausge
führt von einem Bildhauer aus der Gegend von Århus.

vedgård.5 Ved O. Nielsens besøg midt i 1800’rne 
var den bevarede kisteplade taget op og op
hængt i †præstestolen i koret.37 1862 ønskede sy
net begravelsen tilmuret, nedgangen opfyldt og 
lemmen i gulvet erstattet med fliser.4 Det var 
sket 1873, da Helms omtaler kistepladen opsat 
på korets nordvæg, hvor den stadig hænger, 
fæstnet på en blank egetræsplade. Under den 
hænger et nyere krucifiks af messing (31 cm 
højt), der på bagsiden er mærket »LM v/87 ene
ret«.

†Kirkegårdsmonumenter. 1768 omtaler præsten 
fire ligsten på kirkegården, blandt hvilke kan 
være ovennævnte gravsten nr. 3-4. To af ste
nene, der kan have været udflyttede gulvsten 
men vel snarere tilhørte begravelser på kirkegår
den,52 omtales nærmere: 1) Lagt over Thyge 
Nielsen og hustru, »som har boet i Varhoe«. 2)
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Fig. 40. Kisteplade, 1648, for Margrethe Krag til 
Varho (s. 2999). NE fot. 1987. – Sargschild für Mar
grethe Krag zu Varho, 1648.

Lagt over en bonde ved navn Hans (eller Hen
rik?) Jensen med følgende gravskrift: »Herunder 
hviler disse salige Guds Børn, den vel for
nemme Mand salig Henri(?) Jensen fød i Tange 
ved Ribe Aar 1683, død i Starup 1752 i sit Alders
69 Aar med sin salig Hustrue Maren Nielsdatter 
fød i Starup Aar 1694, og døde sammesteds 
17□ i sit alders □«. Et gravvers lød: »Her 
ligger vi død/ Af os, som Børn er fød/ Vi hvile 
saa sød/ Vor Frelsers Død/ Den gjør os til Ar
ving i Glæden saa sød«.5 Om stenen kunne
O. Nielsen fortælle, at den var lagt af en søn 
Niels, der drog til København og blev slagter
dreng hos kongens slagter, hvorefter han ved 
studehandel i Jylland blev en holden mand og 
giftede sig til en herregård.37

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.
NM. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker VII, 1886, s. 184-87. – Notebøger. Søren 
Abildgaard X, 33. – Indberetninger. Jacob Helms 1873 
(bygning, inventar, gravminder), Niels Termansen 
1907 og 1910 (prædikestol), Mogens Larsen 1977 (in
ventar), Aage Sørensen 1981 (farveafsætning, kruci
fiksgruppe), Vibeke Andersson Møller 1987 (grav
minder).

Tegninger og opmålinger. NM2. Skitse af kirken i

landskabet, opmåling af våbenhusgavl med romansk 
gravsten og døroverligger samt detaljer af stolestader 
ved Andreas Clemmensen 1875. Opmåling af ro
mansk vindue i korgavl ved J. Vilhelm Petersen 1875. 
Farvelagt tegning af prædikestol ved P. Rahbek 1916. 
Plan og snit af bygning ved J. K. Jepsen 1948. Plan og 
tværsnit af bygning ved Henrik Jacobsen 1977. Op
måling af gravsten o. 1700 ved Vibeke Andersson 
Møller 1987.

Litteratur. Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Gørding Herred, 1872.

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

1 DiplDan. 2. rk. X, 218.
2 Kronens Skøder II, 476.
3 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 
Anst m.fl. hrdr. 1828-61 (C 45.4-8).
4 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrdr.s 
provsti. Synsprotokol 1862-1911 (C 37.3-6).
5 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger til biskop 
Bloch 1766-69 (C 4.772).
6 Synsprotokol 1862f.
7 T. Tobiassen Kragelund: De nyttige Sten og et Par 
af deres Mestre, i ÅrbRibe XII, 1948-51, s. 182-203.
8 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190).
9 Kammeret under nordre rist ønskedes 1876 renset 
op. Jfr. note 4.
10 Sml. også Ovtrup og Ål (s. 1138 og 1295). For
holdet mellem granit og tuf som byggemateriale er 
behandlet af Elna Møller: Er moderen jævngammel

Fig. 41. Sygesæt, o. 1850, udført af Johan Wilhelm 
Nissen i Haderslev (s. 2984). NE fot. 1987. – Kranken
gerät, um 1850.
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Fig. 42. Det forlængede skibs vestre gavlspids, af tuf
sten, set fra tårnets mellemstokværk (s. 2975). EN 
fot. 1987. – Blick vom Zwischenstockwerk des Kirchturms 
auf den aus Tuff gebauten Westgiebel des verlängerten 
Schiffs

med døtrene, i Strejflys over Danmarks bygnings
kultur. Festskrift til Harald Langberg, 1979, s. 83-98, 
især s. 90f.
11 F. Uldall: Om Vinduerne i de jydske Granitkirker, 
ÅrbOldkHist. 1894, s. 266f.
12 Mackeprang: Portaler, s. 280-81.
13 Sml. Peter Pentz: Vore gamle våbenhuse og deres 
tidlige brug, i: Kuml, Årbog for jysk arkæologisk 
Selskab 1982-83, Århus 1984, s. 223-51.
14 Jfr. note 5 og 6.
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
16 På en stormlægte i korets tagrum læses: »Murer 
Jens Hansen 1883«.
17 P. Rahbek i brev til Nationalmuseet 6. juni 1916.
18 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti 1812. Syns
protokol for kirker og præstegårde 1813-61 (C 
36A.13).
19 Palmegrenenes spidser og en englevinge i syd er 
fornyet 1916.
20 Her ses træet at have været grundigt afrenset under 
den nuværende brune farve.
21 Specielt de palmesvingende engle leder tanken hen 
på landlig barok fra årtierne o. 1700. I topgavlen er 
brugt både eg og fyr, mens storsøjlerne vistnok er af 
asketræ.
22 Herom Carsten Teilman Hald: Vestjyske adelsfolk. 
Den Teilmanske portrætsamling på Giellerupholm. 
Varde 1966.
23 Jfr. Sven Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i 
Ribe, i Mark og Montre 1967, s. 21f., hvor kalken i 
sin helhed synes opfattet som denne guldsmeds værk. 
Selv om Bötticher i sine former var gammeldags (jfr.

eksempelvis kalken i Føvling, s. 2781), må træk som 
den høje, profilerede standkant klart vise, at kalken 
som helhed er ældre. Fodens pånittede krucifiksfigur 
knytter sig til sidestykker på kalkene i Føvling og 
Kalvslund (Ribe hrd.) og må derfor være Böttichers.
24 Hjørnernes beslag har graverede liljer og bomær
ker, på forsidens midtbeslag læses initialerne »SAS 
1787«, på bagsidens »KAD 1787«. Bibelen er ifølge 
påskrift skænket af Harald Christian Pedersen og hu
stru Mary Andrea Pedersen, født Juulsen, Vardho. På 
første blad er endvidere opført tidligere ejere af slæg
ten Juulsen.
25 Jfr. i øvrigt Holger Rasmussen: Gammelt dansk 
tin, 1987, s. 50.
26 Ældre farver er ikke konstateret.
27 Korset har siden 1980 været opbevaret på præste
gårdens loft.
28 Enkelte småafvigelser ved tekstens overførelse til 
det ny kors o. 1883-85 ses ved jævnførelse med verse
nes gengivelse i præsteindberetningen 1768 (jfr. note
5) og i Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 20.

Fig. 43. Våbenhuset set fra sydøst (s. 2975). NE fot. 
1994. – Vorhaus, Südostansicht.

Fig. 44. Længdesnit gennem våbenhus set mod vest 
(s. 2975), 1:100. Målt af J. K. Jepsen 1948, suppleret af 
Niels Jørgen Poulsen og tegnet af Marianne Nielsen 
1994. – Längsschnitt durch Vorhaus gegen Westen, vermes
sen 1948, ergänzt und gezeichnet 1994.
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29 Se Ebbe Nyborg: Korbue, krucifiks og bueretabel. 
Om de ældste vestjyske triumfkrucifikser, deres ud
formning og anbringelse. I hikuin 14, 1988, s. 133f.
30 R. Schneider Berrenberg: Studien zur monumenta
len Kruzifixgestaltung im 13. Jahrhundert I-II, Mün
chen 1977, s. 43f., 194f. Gørdingkrucifikset er her 
omtalt sammen med et par andre hjemlige eksempler 
på sådanne fodstillinger. Nævnes kan Ulvesbøl i Ei- 
dersted (nu i Frederiksstad), Kimmerslev (DK. Kbh. 
amt, s. 1200) samt Nationalmuseets kobberklædte 
krucifiks fra Ørting (DK. Århus, s. 2699f.). Jfr. også 
Jörn Barfod: Die Holzskulptur des 13. Jahrhunderts 
im Herzogtum Schleswig, Husum 1986, s. 62f.
31 Enkelte sidestykker hertil kan nævnes fra Toreby 
og Rørby kirker (DK. Maribo, s. 1016 og DK. Hol
bæk, s. 1526).
32 Se Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds- 
duge fra 16. og 17. århundrede, 1961, s. 236f., 276.
33 Jfr. om ham Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 23. 
Her er af præstens initialer kun læst »NP«, der af 
O. Nielsen opfattedes som »mesterens«. Helms læste 
1873 fejlagtigt »NPF«.
34 Rahbek har dokumenteret de fundne farver i en 
koloreret tegning. Farveundersøgelse af et engleho- 
ved og et topstykke, indsendt til Nationalmuseet, 
kunne bekræfte hans iagttagelser. Den genskabte staf
fering har afløst renæssancefarver på kridtgrund (no
tat af Chr. Axel Jensen).
35 Plankerne synes da formindsket i tykkelsen og til 
gengæld forsynet med ny bagside af fyr.
36 Bl. a. læses: »Anno Jacob Hansen Darum 1664«. På 
panelet er endvidere påhæftet en plade med: »Marten 
Jørgensen Anno 1629«. Andre initialer er afskrevet af 
Helms 1873. Jfr. i øvrigt s. 872, 1484, 1699.
37 Se Nielsen: Herredsbeskrivelse.
38 Se Jensen: Snedkere, s. 42, og Sigurd Schoubye: 
Folkekunsten på Tønderegnen, Tønder 1955, s. 18f.
39 Her nævnes de 1910 opsat yderst i en skranke til 
tårnrummet. Helms’ manglende omtale af dem 1873 
kunne rime udmærket med, at de allerede da indgik i 
skranken (jfr. herskabsstol og tåben begravelse).

40 Ved Mogens Larsen 1977. Herved konstateredes 
under egetræsmalingen en mørk blågrå overstryg- 
ning og derunder en blåhvid, måske fra 1700’rne. In
tet ældre fandtes.
41 Frands Pols forældre var tyske og kendes ikke. 
Fædrenevåbenets pæl kan være en tilsætning for at 
gøre våbenet »talende«. Responsum fra A. Thiset 
1916 i NM.
42 Orglets fire stemmer var udledt af to piberækker: 
Bordun/Rørfløite og Principal/Octav.
43 Flytningen udførtes af Marcussen & Søn, Åbenrå, 
der forinden havde foretaget en omdisponering. 
Yderligere oplysninger om orglet findes i Den Dan
ske Orgelregistrant. De i DK. Sjyll. s. 1277 anførte 
oplysninger om orglets levering er ukorrekte.
44 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601. ÅrbRibe 1984, s. 168.
4d LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704).
46 Torkild Hinrichsen: Corpus der romanischen 
Grabsteine Dänemarks. Dissertation, Hamburg 1978, 
IV, 1075, nr. 474 (utrykt, eksemplar i NM).
47 S. 603f., nr. 37, 39, 41, 45 med fig. 431-32.
48 Se JySaml. I, 1866-67, s. 219f. og Ebbe Nyborg: 
Danmarks Kirker og Ribe Amt IV. Klyneslægtens 
gravminder i Ribe Skt. Katharinæ kirke, i Ribe Stifts
bog 1981, s. 96f.
49 Indførslen lyder under datoen: »Søffren Bramming 
manddraber døde, effter lang sengeleye (siden 
S. Hans dag)«. Peder Hegelunds Almanakoptegnelser 
1565-1613, udgivet ved Bue Kaae af Historisk Sam
fund for Ribe amt, 1976, I, 491.
50 Her omtales allerede 1768 en ligsten »neden for kir
kedøren« (jfr. note 5).
51 Nærmest står et par gravsten i Århus Domkirke, 
udført o. 1709 og o. 1716 (DK. Århus, s. 810f., grav
sten nr. 76 og 77). Jfr. også gravsten på S. Olai kirke
gård og i Tilst kirke (DK. Århus, s. 1341, 1687).
52 Jfr. Guldager kirke, s. 2092f., hvis kirkegård o. 
1800 rummede et større antal gravsten fra 16- 
1700’rne.




