
T O P O G R A F I

Tisted Amt, det mindste i Nørrejylland, omfatter Ty, V.-Han Herred og 
Limfjordsøen Mors. I Middelalderen var Ty og Mors verdslig set adskilt; 

Mors hørte ifølge Kong Valdemars Jordebog til Sallingsyssel (i Viborg Amt), 
Ty dannede et eget Syssel, hvortil ogsaa regnedes begge Hanherrederne. Disse 
fik dog tidligt en Særstilling paa Grænsen mellem Ty og Vendsyssel, og da 
de nuværende Amtsgrænser fastsattes 1794, kom kun V.-Han Herred under 
Tisted Amt, medens Ø.-Han Herred lagdes til Hjørring Amt.

De Vige, der før det 19. Aarhundredes Inddæmninger skilte Hanherred og 
Hannæs fra Ty og vanskeliggjorde Forbindelserne, er kun eet blandt mange 
Vidnesbyrd om, at Landet mellem Limfjorden og Vesterhavet i fordums Tid 
har været delt i Øer. Navne som Hanstholmen og Østholmen minder herom; 
Tyholm er endnu næsten en Ø. Allerede ved Vikingetidens Slutning var den 
langsomme Landhævning saa vidt fremskreden, at Tysyssels Øer sikkert var 
vokset sammen. Men endnu var Limfjorden aaben mod Vest. Da Knud den 
Hellige 1085 vilde angribe England, samledes hans Flaade ved Vestervig. 
Først i Løbet af 1100’erne ændredes dette Forhold, og ved Aar 1200 omtaler 
Sakse Limfjordens vestlige Udløb som fordum sejlbart, men nu lukket af 
Sandbanker1.

I den første kristne Tid havde Vestervig da sikkert Betydning ogsaa for 
fredelig Søfart og Handel, og en Aarrække blev det et Kulturcentrum af 
Rang, Udgangspunkt for den Missionsvirksomhed, der personificeres i Tylands 
Lokalhelgen, S. Thøger, og Bispesæde fra o. 1060, da Nørrejyllands første 
Stiftsdeling gennemførtes under Svend Estridsen. Men den sidste Vestervig- 
Bisp faldt i Slaget ved Fodevig 1134, og kun fem Aar senere residerede Bispen 
for Landene nordenfjords i Børglum, der ligger langt mere centralt i Stiftet 
end Vestervig. De oprindelige Stiftsgrænser kendes ikke, men de har sikkert

1 Sakses Danesaga, Olriks Oversættelse I, 64. Sml. Hugo Matthiessen: Limfjorden. 
1936. S. 54 og 220.
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været ligesom senere i Middelalderen, da Børglum Stift omfattede Vendsyssel, 
Ty og Mors, og da Mors og Hanherrederne ofte var samlede under een Provst1. 
Først efter Reformationen fik Stiftet Navneforandring til Aalborg Stift, idet 
den evangeliske Superintendent flyttede til Aalborg (som i Middelalderen 
havde hørt under Viborg Bispedømme).

Efter Bispesædets Flytning til Børglum fulgte i Vestervig Tylands eneste 
Klosterstiftelse, hvis Augustinermunke synes at have dannet et Kollegiat- 
kapitel. De to ensomt liggende Storkirker, Sognekirken og Klosterkirken, 
blev hele Stiftets anseligste, romanske Granitkvaderkirker, og som det i det 
følgende skal paavises, vidner engelske Stiltræk i dem og i Tylands Landsby
kirker om, at de gamle Forbindelser med England ikke blev afbrudt med eet 
Slag; Aggertangens Dannelse har sikkert taget Aartier.

Men i det lange Løb medførte Limfjordens Lukning, at Ty blev et afsides 
Land, fjernt fra Kulturens og Kunstens Hovedruter, med Ryggen vendt mod 
den ugæstmilde Vestkyst. Allerede den romanske Tids Sognekirker ligger ret 
fjernt fra Havet, og senere hærgedes Kystsognene stedse stærkere af Sand
flugt, Skovene forhuggedes, og Adelen, som andetsteds hjalp til at knytte 
Kunstforbindelser, har aldrig været talstærk i Landsdelen; det er betegnende, 
at Tisted Amt er det fattigste i Landet paa Herregaardsarkitektur. Købstæ
derne var smaa og formaaede kun i ringe Grad at gøre sig gældende. Isole
ringen præger de kirkelige Mindesmærker fra den senere Middelalder og især 
fra den lutheranske Tid, der faar et mer end sædvanligt provinsielt, stundom 
helt rustikt Præg. Impulserne kom nu udelukkende fra andre Dele af Nørre
jylland, især fra Aalborg og tildels Viborg.

A R K I T E K T U R

Amtet har 96 Sogne, fordelt i to Købstæder og syv Herreder; medregnes 
det 1794 nedlagte Torup Sogn, bliver det middelalderlige Tal 97. Heraf maa 
5 antages at være udskilt i den senere katolske Tid, og om Alderen af den 
ældste, af Havet opslugte Agger Kirke vides intet sikkert. Alle de andre gaar 
tilbage til den tidligtmiddelalderlige Sognedeling og har alle haft romanske 
Kirkebygninger. Foruden Torup er S. Thøgers Sognekirke i Vestervig jævnet 
med Jorden, men i Stedet er Klosterkirken taget i Brug af Menigheden; Tallet 
paa kendte, romanske Kirker er 93, og 89 er endnu i Brug; kun de to Køb
stadskirker er helt ombyggede.

1 Naar man paa Kort over Danmarks gamle Stiftsdeling ser Mors henregnet til 
Viborg Stift, skyldes dette vel en urigtig Parallellisering af Stifts- og Sysselgrænser og en 
Hypotese i Oluf Nielsen: Sysselinddelingen i Danmark. 1867. S. 52.
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Amtets anden Klosterkirke, Johannitternes Dueholm, der først er grund
lagt o. 1370, er forlængst nedrevet, og det samme gælder en Del, sikkert sent- 
middelalderlige Smaakapeller1.

R O M A N S K E  B Y G N I N G E R

materialer. Efter Legenden var S. Thøgers lille Kirke (609) af Ris og 
Kviste; hvis dette ikke er en from Kliché, kan den tænkes at have været 
af Klineværk som Tylands gamle Bøndergaarde.

Af de Stavkirker, der her som andetsteds er gaaet forud for Stenkirkerne, 
er der ikke fundet en eneste Tømmerstump2.

Jylland er de romanske Granitkvaderkirkers Hovedland, og et Blik paa 
Kortet S. 1044 viser, at Tisted Amt i saa Henseende er udpræget jysk. Undta
gelserne er smaa og ubetydelige, og det kan ikke paavises, at raa Kamp eller 
andre Stenarter er benyttet før Kvaderbygningernes Tid. Tværtimod er der 
enkelte Kirker, som er paabegyndt med Kvadre og fuldendt i anden Tek
nik. Dette gælder først og fremmest Ræer (222), hvis vestre Korsarm, Skibet, 
er opført af »Havsten«, Limsten og Flintknolde fra Stranden, sikkert i direkte 
Fortsættelse af Østpartiet, idet Skibets Nordportal er fejlfrit opsat af Kvadre. 
En lignende Materialeveksel forekommer i Karby (835) paa Mors, hvor Skibet 
er af raa og kløvet Kamp, og en Variation frembyder den uanselige Jegindø 
(776), der med sin Skraakantsokkel og sin delvise Kvaderklædning virker som 
en sen Efternøler. Ret ubestemmelig er Ræers Nabokirke, den helt af Hav
sten byggede Vigsø (239), og den først i nyere Tid med flyttede Kvadre for
bedrede Kampestenskirke Kallerup (413), begge saare uanselige og uden da
terende Enkeltheder.

Mange Steder kan Havsten, Flint og andre Materialer være tilfældigt ind
blandet mellem Murkærnernes og Væggenes raa Kampesten. Men selv Lim
stenen og lignende Kridtformationer, som dog er vidt udbredte og temmelig 
let tilgængelige i Ty, og som senere i ikke ringe Udstrækning tildannedes til 
Bygningsbrug i Form af »Bleger«, ses mærkeligt nok næsten ikke brugt paa 
denne Maade i de romanske Kirker. Værd at nævne er egentlig kun Ræer, 
hvis Korbue helt og holdent skal være af Limstenskvadre, og hvis Alterbord 
vistnok endnu bestaar af een eneste Limstensblok (225). Fraadstenen, det for 
saa mange af vore ældste Kirkebygninger karakteristiske Materiale, forekom
mer praktisk talt slet ikke3.

1 Sml. Register: Kapeller.
2 Et afbleget Minde om de ældste Kirkers Faatallighed er maaske bevaret i de til 

Hassing Kirke knyttede Sagn (530).
3 Løstfundne Fraadsten i Vestervig Klosterkirkes Gulvfyld stammer rimeligvis fra 

forsvundne, romanske Hvælv.
66*
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HERREDER
 I  Vester-Han
II  Hillerslev
III  Hundborg
IV  Hassing
V  Revs
VI  Morsø Sønder
VII  Morsø Nørre

—  Kirker med Apsis.

........................... Ombygning med Mursten i gotisk Tid.

......... ..................Ombygning efter Reformationen.

Blokskrift Kirker opført i romansk Tid.

Kursiv Kirker opført i gotisk Tid.

Kirker opført efter Reformationen.

Fig. 1. Tisted Amts Kirkebygninger. Materialekort.
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Man faar det Indtryk, at Granitkvaderteknikken tidligt og i fuldt udviklet 
Form er omplantet til Ty, og at den har sejret fuldstændigt, thi Amtet rum
mer heller ikke en eneste romansk Murstenskirke; brændte Tegl fra denne 
Periode, men næppe oprindelige, er kun konstateret paa underordnede Steder 
i Vestervig Klosterkirkes Sideskibsmure (617).

grundplan, apsis og taarn. Vestervig Klosterkirke (611) er Amtets eneste 
Kirkebygning af Basilikatype, men ogsaa Vestervig fordums Sognekirke har 
haft en rig og mærkelig Plan. Det er ganske vist urigtigt, naar man af de 
gamle Beskrivelser har villet slutte, at den skulde være en Centralbygning, 
i Plan som et græsk Kors; Udgravningen 1939 har vist, at den har 
været formet som et latinsk Kors med et ejendommeligt Korparti, ledsaget 
af Sidekapeller. Denne latinske Korsplan genfindes, for Korets Vedkom
mende dog forenklet, i Ræer (217), hvis Korsarme nu er nedrevet, men som 
alligevel er Danmarks eneste Eksempel paa, at en romansk Landsbykirke fra 
første Færd har haft denne Type.

Afvigende Plananlæg har desuden V.-Vanned i Ty (269) og Bjærgby paa 
Mors (992), hvis Skib og Kor er af samme Bredde, saa at Koret kun indvendig 
har virket som en selvstændig Bygningsdel.

Alle de andre Sognekirker har den almindelige danske To-Rums Plan med 
bredere Skib og smallere Østkor. I de fleste Tilfælde nøjedes man med dette 
simple Grundrids; ikke alene de fleste smaa, men ogsaa adskillige store Kirker 
har lige Korgavl. Temmelig mange Kirker, ialt 34, godt en Trediedel, har 
dog Apsis, og af disse 34 Korrundinger staar de 29 endnu, eller er genopført, 
mens 5 er nedbrudt og kun kendes af Kvaderfund eller udgravede Funda
menter. Apsidekirkerne er nogenlunde jævnt fordelt i Landsdelen, men for
holdsvis talrige er de i Hundborg og Revs Herreder, hvor begge Steder 5 af
11 Kirker har rund Korslutning, og der ligger ogsaa en Del tæt ved disse 
Herreders Grænser. Maaske drejer det sig her om Indflydelse dels fra Tisted, 
hvis nedrevne, men sikkert anselige og rigt smykkede Kirke havde Apsis, 
dels fra de to Storkirker i Vestervig. Krongodskirkerne Tømmerby (165), 
Hillerslev (294) og Sjørrind (380) har Apsider, mens derimod Østløs (190), 
Vestløs (198) og Arup (208), de tre Kirker paa Hannæs, hvor Kongen synes 
at have haft meget udstrakte Ejendomme, har lige Korgavle.

Med Hensyn til Planen falder Apsiderne i to Grupper. De fleste1 er stærkt 
fremspringende og fylder godt paa Korgavlen, hvilket beror paa, at Centret

1 Kettrup (119), Gøttrup (131), Klim (140), Ræer (218), V.-Vanned (269), Hillers
lev (294), Sjørrind (380), Vang (419), Nørhaa (462), Snedsted (472), Hurup (676), Helt- 
borg (685), Gettrup (718), Hvidbjerg paa Tyholm (728), Søndbjerg (756), Hvidbjerg 
(Mors) (847), Sundby (975) og Sejerslev (1013).
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for deres cirkelrunde Mur falder i Gavlens Yderside. Et mindre Antal1 virker 
knap saa anselige, og her ligger Krumningscentret indvendig, i Korgavlens 
Vestside (sml. S. 1063).2

Som Regel har Kirkerne været kullede, og selv om deres Vestgavle ofte er 
forvanskede ved Tilbygningen af sengotiske Taarnanlæg, kan det fastslaas, at 
romanske Taarne har været faa (sml. S. 1052 f.). Det eneste, som endnu staar 
delvis bevaret, Søndbjerg (757), ses at være tilbygget kort efter den øvrige 
Kirkes Opførelse (og er derfor ikke vist paa Plantegningen S. 1049). Andre, nu 
helt ombyggede, kan kun spores i overskydende Kvadermateriale, Sokler og 
lignende, der tyder paa, at fire Kirker og muligvis ogsaa et Par andre har 
haft romanske Vesttaarne. Den topografiske Fordeling af disse Taarne er 
ikke jævn; tre fandtes i Morsø Sønder-Herred; Nørre-Herred, Revs, Hassing 
og Hundborg Herred har kun haft eet hver, Hillerslev og V.-Han derimod ingen. 
De grupperer sig altsaa i nogen Grad omkring Vestervig, hvor der ganske 
vist ikke har været Vesttaarne, men hvor S. Thøgers Korsskæring maa antages 
at have baaret et Taarn; visse Detailler kan tyde paa en Sammenhæng3.

plandimensioner, maalforhold. Stort set er Landsdelens romanske 
Kirker overordentlig godt bevaret. Ved over ⅔ (69 af 93) er det derfor muligt 
at optegne den romanske Grundplan i alle dens væsentlige Træk4. S. 1048 ff. 
er de gengivet i Maal 1:1000; en Tabel over samtlige Kirkers Hovedmaal 
findes S. 1052 f.

En Gennemgang af disse 69 Planer viser, at de romanske Stenmestre ved 
Kirkens Afsætning i Marken ofte er gaaet ud fra faste Maalforhold. Karak
teristiske Størrelsesforhold genfindes saa ofte, at der maa være Tale om Bygge

1 Tømmerby (165), Torsted (397), Hørdum (523), Hvidbjerg (Hassing Hrd.) (577), 
Karby (834), Vejerslev (861), Blistrup (870), Ørding (895), Ø.-Assels (901) og Bjærgby 
(992).

2 Om de nedrevne og om de genopførte Apsider kan naturligvis intet siges.
3 Søndbjerg-Taarnet har haft en Bæltegesims, baaret af Konsoller med Nedhæng, 

hvis eneste — og nøje tilsvarende — Modstykke har siddet i Klosterkirkens Apsis, 
og til Snedsted-Taarnet kan man henføre et nu i Vaabenhuset indmuret Terningkapi
tæl, hvis Udsmykning maa opfattes som en stærkt forgrovet Efterligning af Kloster
kirkens Apsiskapitæler (sml. S. 475, Fig. 5 og S. 626, Fig. 18).

4 Dette Materiale er stort og ensartet, og maa man end regne med en Del Fejlkilder, 
har disse ikke større Betydning. Selv om Bygningernes Ydermure i Tidens Løb næsten 
altid er blevet omsat mindst een Gang, ofte flere, har Kvadermaterialets særegne Ka
rakter sikkert krævet, at de een Gang givne Maal overholdtes, og dette gælder ikke 
mindst Soklerne, der forøvrigt vistnok kun sjældnere har været Genstand for Om
sætning. Hvad Opmaalingsmaterialet angaar, foreligger dette i Form af ensartet op- 
maalte Grundplaner i 1:100. De Maale- og Optegningsfejl, disse kan være behæftede 
med, behøver ikke at omtales nærmere. Kun Triumfmurene kan det være vanskeligt 
at faa aldeles rigtige, deres samlede ydre Længde kan jo aldrig maales direkte.
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regler, og mange af de paaviste Delinger er saa nøjagtige, at de vidner om ret 
udviklede Maalemetoder.

Hyppigst kan man paavise en Tredeling. Dette gælder saaledes Triumf
murene, hvor Korbuens Lysaabning i 31 Tilfælde viser sig at være ⅓ enten 
af Triumfvæggen (Skibets indre Bredde) eller af hele Triumfmuren (Skibets 
ydre Bredde)1. Delingen kan naturligvis være mere eller mindre nøjagtig, 
men Fejlen er aldrig saa stor, at der kan være Tvivl om Princippet. Af og til 
er Korbuen lidt for bred, men i flere af disse Tilfælde er det muligt, at man ved 
Afsætningen har medregnet dens Sokkelfremspring2.

Mere interessant er det, at en Tredeling ofte er anvendt ved Afsætningen 
af Koret, eller ved Bestemmelsen af Triumfmurens Plads. I nogle Tilfælde 
er Korets Længde, maalt udvendig, en Trediedel af Kirkens samlede Længde, 
Skibet altsaa udvendig dobbelt saa langt som Koret (2b—b paa Kirkepla
nerne S. 1048 ff.). Ialt 13 Kirker er afsat paa denne Maade, med Tredelings- 
punktet faldende i Triumfmurens Østside. Men 8 andre Kirker er ligeledes tre
delte, omend paa noget afvigende Maade, idet Delingspunktet ved dem falder 
i Triumfmurens Vestside (2 c—c paa Planerne), en Variant, der giver forholds
vis mindre Plads i Koret. Blandt 69 undersøgte Kirker kan Tredelingsreglen 
altsaa paavises ved de 21, eller 22 naar man medregner Bodum, hvor Af
standen fra Korets østre Indervæg til Vestsiden af Triumfmuren er 1/3 af hele 
Kirkens indre Længde.

Der er et Par Kirker, ved hvilke det er lidt vanskeligt med Sikkerhed at 
afgøre, om det er denne eller en helt anden Regel, der har været anvendt. 
Hjortdals (111) er en ret nøjagtigt tredelt Kirke, med Delingspunkt i Triumf
væggens Vestside, men samtidig forholder Skibets ydre Længde sig til Korets 
ydre Længde som 5 til 2, og dette med større Nøjagtighed. Sidstnævnte Maal- 
forhold genfindes ved 4 andre Kirker: Kaastrup (310), Hunstrup (333), Tor- 
sted (397) og Heltborg (685), 5 a—2 a paa Kirkeplanerne. For Hunstrups 
Vedkommende synes Tredelingsreglen ogsaa at kunne gælde, men Kirken har 
næsten nøjagtig samme Længde som Hjortdals, og anvendt paa de øvrige tre 
Kirker, der er betydelig kortere, giver denne Regel saa store Fejl — Kaa- 
strups Skib skulde saaledes være o. 80 cm længere, for at Reglen kunde passe
— at der her ikke kan være Tale om nogen tilstræbt Tredeling. Forholdet

1 Korbuen ⅓ af Skibets indre Bredde: Hjortdals (111), Hansted (234), Hunstrup 
(334), Sønderhaa (483), Harring (496), Hassing (532), Villerslev (540), Heltborg (687), 
Bodum (694), Ydby (704), Tødsø (918), Dragstrup (950), Sundby (976), Tæbring (814), 
Hvidbjerg (Mors) (848) og Rested (855). — Korbuen ⅓ af Skibets ydre Bredde: Arup 
(209), Ø.-Vanned (286), Kaastrup (310), Hørdum (524), Visby (547), Hurup (677), Hel
ligsø (713), Gettrup (719), Odby (770), Elsø(?) (794), Rakkeby (828), Karby (835), 
Vejerslev (864), Ørding (896) og Ø.-Assels (902).

2 Hansted (234), Hunstrup (334), Ydby (704) og Tødsø (918).
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Vestervig, Klosterkirken og † S. Thøger.

Fig. 2. Tisted Amt. Romanske Kirkeplaner, 1 :1000, med tilsatte Forholdsmaal og Maal i Romerfod.
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Fig. 3. Tisted Amt. Romanske Kirkeplaner, 1:1000, med tilsatte Forholdsmaal og Maal i Romerfod.
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Fig. 4. Tisted Amt. Romanske Kirkeplaner, 1:1000, med tilsatte Forholdsmaal og Maal i Romerfod.
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5 til 2 optræder derimod overalt med overordentlig smaa Fejl og maa være 
tilsigtet. Delingerne giver da ogsaa pæne Tal, udtrykt i gammelt Fod-Maal 
(sml. S. 1055).

En Firdeling synes kun at optræde i eet eneste Tilfælde. I V.-Vanned (269), 
Kirken med den ualmindelige Grundplan, er Korets ydre Længde, regnet fra 
Korgavl til Vestsiden af Triumfvæggen, lig ¼ af hele Kirkens Længde.

Grundplanens Hovedforhold er saaledes ikke sjældent i store Træk bestemt 
af en Byggeregel; anderledes er det med dens enkelte Afsnit, Kor og Skib 
taget for sig, hvor der ikke saa ofte er Tale om et stramt Maalforhold. Koret 
ses i en Række Tilfælde at være komponeret som et Kvadrat, hyppigst saaledes, 
at Bredde og Længde, maalt i ydre Murflugt, er lige store. Efter denne Regel 
bliver Koret indvendig en Murtykkelse længere, end det er bredt, dog natur
ligvis kun, naar Murtykkelserne er nøjagtig ens. Det er de ikke ofte, og man 
maa i det hele sige, at Korene sjældent er afsat med særlig stor Nøjagtighed, 
hvilket er paafaldende, da det drejer sig om ret smaa Maal. Af de 691 Kirker 
har ialt 28 udvendigt kvadratisk Kor, men af disse Kirker er kun Halv
delen »tredelte« eller bygget efter Reglen 5 a—2 a, og af de ialt 8 Tilfælde, 
hvor Koret er kvadratisk indvendig, altsaa relativt kort, kan man kun to 
Steder paavise et Skema for Bygningen som Helhed. De øvrige Kirkers Kor
bygninger har stærkt svingende Maalforhold, de fleste dog kun med en For
skel paa een à to Fod mellem ydre Bredde og Længde, relativt faa er udpræget 
langstrakte. Til sidstnævnte Kategori hører Vejerslev (861) samt Tømmerby 
(165), der er den eneste Kirke i Amtet med to Vinduer i hver af Korets Lang- 
mure.

Skibets Længde og Bredde staar mindre hyppigt i noget fast Forhold til 
hinanden. 10 Kirker har Skib, der er afsat som to Kvadrater (den ydre Længde 
det dobbelte af Bredden)2; men som oftest er Skibet kort, under to Kvadrater. 
Nogle faa Kirker, særlig i V.-Han Herred, er dog meget langstrakte.

Af det anførte fremgaar, at man i de fleste Tilfælde har afsat Kirkernes 
Ydermaal først, at det er dem, der er de afgørende. Indermaalene er da frem
kommet ved at afmærke Murtykkelserne. Hvor Korbuen er afsat efter et 
System, har man valgt en indre Tredeling af Triumfmuren, naar man ønskede 
Buen smal, en ydre Tredeling, naar man foretrak den bred. Men ogsaa mindre 
Detaillers Plads er udmaalt i de ydre Murflugter. Hvor Vinduerne i Korets 
Langmure er bevarede, sidder de saaledes i langt de fleste Tilfælde (40) midt 
i Ydermuren, d. v. s. forskudt mod Øst, set inde fra. Kun 6 Korbygninger

1 Dette og de nærmest efterfølgende Tal refererer stadig til de S. 1048 ff. tegnede 
Planer, ikke til alle bevarede Kirker.

2 Hjortdals (111), Nors (247), Tved (260), Skjoldborg (404), Sennels (318), Sned- 
sted (472), Hørdum (523), Hvidbjerg (Hassing) (577), Hvidbjerg (Mors) (847) og Sejers
lev (1013).
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LANDSBYKIRKERNES YDRE HOVEDMAAL I CENTIMETER
Bredderne paa Kor og Skib er taget henholdsvis i Korgavlen og i Triumfgavlen; om Længderne 

er maalt i søndre eller i nordre Murflugt fremgaar af Total-Rubrikken.
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har Langsidevinduerne siddende midt i Indervæggene, ved Resten af de 
undersøgte Kirker er der valgt et Kompromis, saa at Vinduet sidder lidt 
skævt baade i Forhold til den ydre og den indre Midtakse.

Af Landsdelens to fornemste, romanske Bygninger, Kirkerne i Vestervig, er 
den ene, †S. Thøger (659), saa ødelagt og dens oprindelige Murmaal følgelig 
saa usikre, at man maa se bort fra den, den anden derimod, Klosterkirken, 
er langt bedre bevaret, og man kan endnu fastslaa, at dens Grundplan har 
været meget fast komponeret. Ogsaa her er Ydermaalene afgørende. Højkoret 
er kvadratisk udvendig; det samme gælder de smaa Sakristibygninger i Vink
lerne mellem Kor og Tværskib. De øvrige Bygningsafsnit er bestemt som Brøk
dele af et fælles Grundmaal: hele Kirkelængden minus Korpartiet. Tvær- 
skibsbredden (fra Øst til Vest) er afsat som ¼, Skibets Længde som ¾, Ski
bets østre Bredde som ½ af dette Maal. Selve Skibets Bredde og Længde 
forholder sig altsaa som 2 til 3. Da der ikke er bevaret Fundamenter fra søndre 
Korsarms Gavl, er Tværskibets Længde (fra Nord til Syd) ikke nøjere kendt, 
men det er muligt, at der her var et indvendigt Maalforhold (indvendig Længde 
lig 3 Gange indvendig Bredde).

De tylandske Kirker er altsaa ikke afstukket paa maa og faa, i adskillige 
Tilfælde er deres Proportioner udmaalt efter en fast Plan, ofte med meget 
stor Nøjagtighed. Men hvilken Maal-Enhed har været benyttet? Teoretisk set 
kunde mindst fire gamle Fod-Maal komme i Betragtning: den gamle, jyske 
Fod, der vel kan sættes til 28,5 cm, den romerske paa 29,5 cm, den græske 
paa 33 cm samt den engelske Fod paa 30,5 cm. Den korte, jyske Fod har været 
anvendt i hvert Fald i den senere Middelalder. Romerfoden har fra gammel 
Tid været i Brug i Sønderjylland, og en Maalestok fra Tiden omkring Kristi 
Fødsel, ret nøjagtigt inddelt i halve græske Fod, er fundet i Borremose- 
Borgen i Himmerland. Den engelske Fod, der forøvrigt i England synes at 
have været stabil siden den tidlige Middelalder, maa prøves, fordi der kan 
spores engelsk Paavirkning i Kirkernes Arkitektur, men den er hidtil aldrig 
paavist her i Landet.

En Gennemgang af Kirkernes Hovedmaal viser, at disse i langt de fleste 
Tilfælde giver runde Tal udtrykt i romerske Fod, men kun sjældent i de andre 
Maal. Selv hvor der kan herske Tvivl, passer Romerfoden næsten altid bedst. 
Som Eksempel herpaa kan anføres Heltborg (685), en af de Kirker, hvis Skib 
og Kor er afsat i Forholdet 5a—2a (Maal i cm, Fejlstørrelse anf. i Parentes):

Skibets Længde maalt til 1636; 50 Fod græsk = 1650 (÷14); 55 Fod romersk = 1623 (+3). 
Korets — — — 649; 20 Fod — = 660 (÷11); 22 Fod — = 649 ( 0). 
Hele Længden (u. Apsis) 2283; 70 Fod — = 2310 (÷27); 77 Fod — = 2272 (+11).

Usikkerheden drejer sig næsten i alle Tilfælde om, hvorvidt der er be
nyttet romersk eller græsk Maal ved Kirkeudstikningen. Mulighederne for,
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at den gamle jyske Fod paa 28,5 cm eller den engelske kan være anvendt, 
er forsvindende faa. Man kan roligt regne med, at i hvert Fald den engelske 
Fod aldrig har været i Brug, naar den ikke kan paavises ved Kirkebygnin
gerne. Den lige saa upaaviselige jyske Fod kan derimod godt have været 
Handelsmaal allerede i den tidlige Middelalder. Romerfoden er i Forvejen 
paavist i de romanske Kirkebygninger paa Sjælland1. Da Maal og Vægt ellers, 
saa vidt man ved, i Middelalderen var forskellige i Rigets forskellige »Lande«, 
er det muligt, at den unge Stenbygningskunst havde sit eget Maal. Det er 
i alt Fald ikke givet, at Romerfoden ogsaa har været anvendt i Handel og 
Vandel.

Paa Kirkeplanerne S. 1048 ff. er der, foruden de rene Forholdsmaal, som er 
betegnet ved Bogstaver, ogsaa indskrevet Maal i Romerfod. Hvor intet er 
angivet, har ingen faste Maal kunnet paavises. Tallene i Parentes angiver Fej
lenes Størrelse i cm, med ÷ hvis det hypotetiske Romermaal er for stort, 
med +, hvis det er for kort. Det er værd at lægge Mærke til, at ved de Kirker, 
der er udstukket efter en af de ovenfor paaviste Regler, giver Delingsmaalene 
ofte runde Tal i romerske Fod. Særlig interessant er i saa Henseende den lille 
Gruppe, hvis Delingsforhold er 7a—2a; dens fem Kirker, hvoraf to er 84 Fod 
lange (Skib 60, Kor 24), een 77 Fod (Skib 55, Kor 22) og to 70 Fod (Skib 50, 
Kor 20), er ogsaa oplysende med Hensyn til den Nøjagtighed, hvormed disse 
Grundmaal er afsat i Marken. I nedenstaaende Tabel er der tillagt Kirkerne 
de anførte Længder i Fod, uden at denne Fod paa Forhaand har faaet tillagt 
en fast Størrelse:

7 a 
hele Kir

kens 
Længde 
opmaalt 

til

a

1/7 af fore- 
gaaende, 
beregnet 

til

2 a

Korets Længde

5 a

Skibets Længde Beregnet
Fod

beregnet
til

opmaalt
til

beregnet
til

opmaalt
til

Hjortdals (84 Fod) ... 2451 350 700 702 1750 1754 29,2
Kaastrup (70 — ) ... 2092 299 598 608 1495 1485 29,9
Hunstrup (84 — ) ... 2478 354 708 717 1770 1761 29,5

Torsted (70 — ) ... 2052 293 586 583 1465 1468 29,3
Heltborg (77 — )... 2283 326 652 649 1630 1636 29,6

Gennemsnit... — — — — — — 29,5

Delingerne maa siges at være meget nøjagtige, idet der ikke er nogen større 
Forskel mellem de beregnede og de opmaalte Længder paa Kor og Skib. Der 
er kun to Fejl paa 10 cm, de øvrige er mindre, helt ned til 2 cm. Svingningerne 
inden for de beregnede Fodmaal er ikke særlig store, hvilket tyder paa, at de

1 Sml. Danmarks Kirker V, Sorø Amt, S. 1208.
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Fodstokke, hvorefter Maalelægterne er afmærkede, har været temmelig nøj
agtige. Deres Gennemsnitslængde er 29,5.

Ganske uafhængigt af, at den anvendte Fodstørrelse er faldet noget kort 
ud, er Hjortdals (110) den omhyggeligst afsatte Landsbykirke i Amtet, en 
Præstation, der ikke bliver ringere, naar man husker, at Kirken er over Mid
delstørrelse. Mange andre er særdeles nøjagtige, derimod lader de helt store 
Kirker noget tilbage at ønske. F. Eks. skal de paa Planen S. 1048 for Vestervig 
Klosterkirke angivne Hovedmaal: 131, 99, 65 og 33 Fod, sikkert tolkes som 
132, 99, 66 og 33 Fod, to af Maalene er altsaa næsten een Fod for korte. De 
hertil svarende Fodstørrelser bliver da henholdsvis 29,3, 29,10, 29,15 og 
29,66 cm, udregnet efter de opmaalte Dimensioner. I Skibet, der er 99 × 66 
Fod, bliver Fodstørrelsen altsaa konstant og kort, i Øst partierne noget læn
gere. Men denne Vaklen er rimeligvis blot en Følge af Kirkens lange Opfø- 
relsestid; afvigende Detailler i Skibet og Koret kunde nok tyde paa, at disse 
vel er blevet rejst efter Planen, men af forskellige Stenmestre. Alt i alt maa 
man derfor sige, at Hoved-Maalforholdene ogsaa i Vestervig er godt fastholdt.

Af Planerne S. 1048 ff. vil ses, at Kirkernes Størrelse er vidt forskellig. Der 
er et stort Spring fra 60-Fods Dværge som Vust (158), Visby (546) og Grurup 
(571) til Kæmper som Tommerby (164), Hillerslev (293) og Hvidbjerg paa 
Tyholm (727), hvis Længder — uden Apsis — ligger omkring 100 romerske 
Fod. Mellem disse Yderpunkter findes der Kirker af snart sagt alle Størrelser, 
og selv om man ikke kan sige, at ikke to er ens — Hjortdals (110) og Hun- 
strup (332), Ørding (895) og Ø.-Assels (901) svarer saaledes parvis ret nøje 
til hinanden — saa er Manglen paa Ensartethed overordentlig iøjnefaldende. 
At Tømmerby (164), Hillerslev (293) og Sjørrind (379), der staar paa gammelt 
Krongods, hører til de meget store Kirker, behøver tilsyneladende ingen anden 
Forklaring end den, at Kongen var Bygherre. Men set i Forhold til Sogne
arealet er disse Kirker ikke overvættes anselige. Naar hele Materialet gennem
gaas, virker det slaaende, at de store Kirker staar i store Sogne, de uanselige 
i smaa. Nu vides det ganske vist ikke, hvor stort Sognenes Folketal var, da 
Kirkerne blev bygget, men der er dog nogen Sandsynlighed for, at Befolk
ningen i det nuværende Tisted Amt dengang var fordelt nogenlunde som kort 
før Begyndelsen af Maskinalderen, da Levemulighederne har været nogen
lunde ens. En Sammenligning mellem de romanske Kirkeskibes Gulvareal og 
Sognenes Indbyggerantal o. 1800 viser da, at de store Kirker har forholdsvis 
mindst Gulvareal pr. Indbygger, og at de mindste Kirker snarest er de rum- 
meligste. Disse Ydertilfælde betyder naturligvis blot, at der er en Grænse for, 
hvor stor eller hvor lille man af praktiske Grunde vil planlægge en Kirke, 
men da det nævnte Forhold for de mere normale Kirkers Vedkommende er 
temmelig konstant, forekommer det mest sandsynligt, at Kirkestørrelsen er
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et ligefremt Udtryk for Antallet af Kirkesøgende. De kongelige Bygherrer 
kan sikkert med større Rimelighed spores i den usædvanlig rige Udformning 
og Dekoration, og i saa Henseende indtager de nævnte tre Kirker virkelig 
en Særstilling i Ty.

kvaderteknik. De tilsyneladende uforgængelige Granitkvadermure, hvis 
Stenmateriale næsten kun angribes af Ild, er i Virkeligheden ikke særlig solide. 
Kvadrenes Forsider er som Regel smukt og fint tilhuggede, men Bagsiderne 
har Istidsblokkenes naturlige Rundinger, som ofte kun efterlader smalle Over- 
og Underkanter; Bindere, der gaar langt ind i Murtykkelsen, har man ikke 
brugt (sml. S. 9, Fig. 2). Fugtighed og Frost kan derfor løsne den ydre Kva
derskal fra Murkærnen, og de allerfleste romanske Kvadermure er sikkert 
omsat en eller flere Gange; Kirkeregnskaberne vidner om saadanne Repara
tioners Hyppighed.

Relativt bedst staar Kirkernes Nordsider, men helt urørt Kvaderværk 
træffes (bortset fra overkalkede Indervægge) kun de faa Steder, hvor gamle 
Tilbygninger og Tagværker har værnet mod Klimaets Indflydelse, saaledes 
Højkirkemurene i Vestervig (617), der indtil Kirkens sidste Istandsættelse 
dækkedes af et stort Tagværk, og de af Sakristitagene dækkede Kormure i 
Nors (247), Sennels og Karby (834). Saadanne Steder ses det, at man i ro
mansk Tid har knebet Fugerne ned til et Minimum, næppe over 0,5 cm. Den 
nu sædvanlige, brede Fugning er ikke oprindelig.

I vore Dage staar Kirkerne for det meste med lige gennemløbende Skifter, 
sat af jævnhøje Kvadre, og dette kan i nogle Tilfælde være oprindeligt. Men 
det kan ogsaa komme af, at man ved Omsætningerne har sorteret Kvadrene 
efter Størrelse. Thi ret hyppige Hjørnefalse og Udklinkninger viser, at den 
romanske Skiftegang kunde have talrige Spring. Dette gammeldags, primitive 
Træk ses meget udpræget i Vejerslev (860). Selv om denne Kirke nu, efter en 
lovlig romantisk Hovedistandsættelse, staar med overdrevent uregulært Mur
værk, kan det alligevel betragtes som givet, at den hører til Landets ældste 
Granitkvaderkirker. Kvaderstørrelsen er her meget varierende, fra ganske 
smaa Flager og Klodser til store, tavleagtige Plader, Behugningen grov, og 
den Maade, Kvadrene er anbragt paa, minder mere om Beklædning end om 
virkelig tektonisk Opbygning. Noget mindre primitivt, men dog ret ubehjælp
somt, er Kvadermurværket i Karbys (833) halvsøjlesmykkede Apsis, den Del 
af Kirken, der har stillet de største Krav til Stenmesterens Færdighed. Den 
velbevarede, nordre Kormur, hvis Vindue paa gammeldags Vis har Stik af 
Kilesten, er dog temmelig regelret.

Men selv i de Kirker, hvor der findes Kvadre med False, har man dog, 
saavidt gørligt, tilstræbt jævn Skiftegang. Dette sporedes ved Udgravningen

67
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af †S. Thøger (660), som ogsaa maa have været kvaderklædt indvendig. Neder- 
ste Kvaderskiftes Murkærne, der stod bevaret paa forholdsvis lange Stræk
ninger, var overalt glat afsluttet efter en skarp, vandret Linie. Man kan heraf 
ikke alene slutte, at Bundskiftets Kvadre var lige høje, men ogsaa ane Gangen 
i Arbejdet. Saa snart man havde sat den ydre og indre Kvaderrække, der hørte 
til et Skifte, er Mellemrummet blevet udstøbt med raa Sten i Kalk og afstrøget 
i Plan med Kvadrenes Overkant. Ved denne gradvise Fremgangsmaade har 
Kærnen kunnet hærdne, inden man atter naaede frem til samme Sted og satte 
næste Skifte.

Uden at undervurdere de romanske Stenmestres Færdighed maa det siges, 
at Opførelsen af selv en mindre Tybo-Kirke har været et trælsomt Arbejde, 
især for de Kirkers Vedkommende, der ogsaa indvendig har været helt eller 
delvis kvaderklædte, vel 20 foruden Vestervigkirkerne (sml. Sagregister: Kvader- 
satte Vægge). Der er da ogsaa Eksempler paa, at Arbejdet er blevet standset og 
først senere ført til en Afslutning. I Ydby (702), Hvidbjerg paa Tyholm (728) 
og Blistrup (871) har man til en Begyndelse nøjedes med at rejse Kor og Tri
umfgavl, og først efter nogen Tids Pause har en ny Stenmester gjort Skibet 
færdigt. Som vanligt i Middelalderens Kirkebyggeri er man begyndt fra Øst.

Ejendommelige Vidnesbyrd om Stenhuggernes Flid er de svagt fordybede 
»Stenhuggerfelter«, som kan findes paa Kvadrenes Forsider. Paa en Kirke 
som Skjoldborg (405) er disses Tal over 50, og selv om de hyppigst er formet 
som Rektangler, kan de optræde i mange forskellige Figurer (sml. f. Eks. Tor- 
sted 398*, og Kaastrup 310*) og behandles næsten som dekorative Indrist- 
ninger (Arup 209*). Hvorfor de optræder talrigt paa nogle Kirker og helt 
mangler paa andre, er gaadefuldt, men de er sikkert nok i Almindelighed 
hugget for at pynte paa Afflisninger eller naturlige Fordybninger i Stenene.

sokler. profiler. De for hvert Herred før de enkelte Kirkebeskrivelser 
indskudte Tavler (se Register S. 1112) giver Indtryk af Stenmestrenes saare 
varierende Profiler, ikke mindst af Profilrigdommen i de to Vestervigkirker. 
Efter nørrejysk Skik har Amtets Kvaderkirker altid Sokler. Den eneste Und
tagelse fra denne Regel er Sideskibene i Vestervig, hvis Sokkelløshed staar i 
mærkelig Modsætning til Midtskibets kraftige Pillebaser og til de rige Sokler 
paa Koret og i S. Thøger. Flertallet af de almindelige Landsbykirker nøjes, 
bortset fra Apsiderne, med en ganske enkel Skraakantsokkel, i Reglen ret 
stejl. Tilløb til Huling kan forekomme, men en gennemført Hulstav ses kun 
paa Hjortdals’ Østparti (111). En ejendommelig Variant af Skraakant-Typen, 
beriget med en Rundstav, optræder i tre Tykirker, Nors (247), V.-Vanned 
(269) og Skinnerup (370) samt i Galtrup paa Mors (932), og rige Dobbelt
sokler findes især i Hundborg Herred, hvor foruden Tisted (30) fem Kirker
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over Skraakanten har et øvre Sokkelskifte med attisk Profil, men forekommer 
ellers, stadig bortset fra Apsiderne, kun i Ræer (218), Hurup (Kor) (676) og 
Søndbjerg (Taarn) (758). Eetskiftes Profilsokler er endnu sjældnere. Helt 
gennemført træffes de kun paa nogle faa Morsingkirker (Lødderup 786, Hvid
bjerg 845, Galtrup 932), men hist og her kan Kor og Skib have forskellige 
Sokkelformer som Sennels (319), Hurup (676) og Hvidbjerg paa Tyholm (728) 
og som Galtrup (932) og Blistrup (871) paa Mors, et Forhold, der som nævnt 
ialtfald paa et Par af disse Kirker tyder paa Aldersforskel mellem Bygnings
delene (sml. S. 1058).

I Kirkernes Indre forekommer Sokler især paa Apsis- og Korbuevangerne. 
Deres Fod er dog ofte skjult under Gulvet, saa at de ikke har kunnet maales. 
Profiltavlerne giver derfor et fyldigere og sikrere Overblik over Kragstenenes 
stærkt varierende Profiler. De kan snart være kraftigt udladende, snart næsten 
lodrette, snart regulære, attiske Profiler, snart Skraakanter, som ledsages af 
Rundstave, men desuden findes talrige andre Variationer, stundom grove og 
vilkaarlige som f. Eks. i Vang (421), Torup (431) og Villerslev (540). Formerne 
synes ofte bestemt af Stenhuggerluner, og det er betegnende, at nordre og 
søndre Korbuekragsten jævnlig har ganske forskellige Profiler. Om de ene- 
staaende Kragstensprofiler i Hurup, se S. 1065.

APSiDER. For det meste har Apsiden samme sagligt nøgterne Præg som Kir
kens øvrige Bygningsafsnit, virker alene ved sin stærkt spændte Form og 
ved det farvevekslende Kvadermateriale. Men hvad man har ofret paa arki
tektonisk eller skulpturel Dekoration, er først og fremmest kommet Apsiderne 
til gode. De har i Reglen den rigeste Sokkelprofil, gerne Dobbeltsokkel med 
attisk profileret øvre Skifte. Kun i to Tilfælde, V.-Vanned (269) og Blistrup 
(870), er Apsidesokkelen tarveligere end den øvrige Kirkes, men i V.-Vanned 
er Korrundingens Kvadre fuldstændig omsat paa en saa skødesløs Maade, at 
det er meget muligt, at dens Sokkel oprindelig var rigere, og i Blistrup har 
Afvigelsen sin Forklaring ved Bygningsdelenes Aldersforskel. Til Tider er Ap
siden ogsaa fremhævet ved at have Profilgesims, som sjældent forekommer 
paa andre Bygningsdele. Derimod har dens Vindues-Tal altid, ligesom Korets 
og Skibets, været indskrænket til et Minimum. Reglen er eet Vindue; af Und
tagelser kan kun nævnes Hillerslev (297), hvor Østvinduet har været flan
keret af to mindre Lyssprækker, Hvidbjerg paa Tyholm (728), der har haft 
to lige store Vinduer, og Heltborg (686), der har haft tre.

Rigest er de 4 Landkirke-Apsider, der — ligesom de to Kirker i Vestervig
— er smykket med Halvsøjler, foroven bærende en Rundbuefrise (Karby 834, 
Vejerslev 862), eller forbundet med enkelte (Ræer 218*) eller dobbelte Bue
slag (Hillerslev 294). Tømmerby (165) har ligeledes Rundbuefrise under Ge

67*
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simsen, mod Korgavlen hvilende paa Lisener, men ingen Halvsøjler; til Gen
gæld sidder alle Kirkens ualmindelig talrige Billedkvadre fordelt i denne Apsis.

døre og portaler. Amtets romanske Kirker har sikkert alle haft baade 
Nord- og Syddør i Skibet. I de fleste Tilfælde er nu kun een i Brug, men man 
kan næsten altid paavise den anden; hvor dette er umuligt, er Muren gerne 
saa omsat, at man ikke kan drage sikre Slutninger. Disse Døre er altid anbragt 
et Sted i Langmurenes vestre Tredjedel, men inden for dette Spillerum kan 
de lige saa ofte sidde ganske tæt ved Vestgavlen, (Elsø 794 m. fl. paa Mors) 
som paafaldende langt Øst for denne (Kollerup 98). Foruden de to Kirker i 
Vestervig har tilsyneladende kun Nors (248) haft Vestportal, og i hele Amtet 
er der kun bevaret to romanske Præstedøre, begge i Korets Sydmur (Øster- 
ild 343, Sjørrind 380) den sidste med usædvanlig fremspringende Overligger.

Simple, rundbuede Portaler optræder sparsomt og spredt; de findes ialt kun 
ved 4 Kirker. Een af disse er Vejerslev (863*), hvis primitive Kvaderteknik 
er fremhævet.

Som oftest (i 58 af samtlige 93 Kirker) er Døren slet og ret en rektangulær, 
med vandret Overligger afdækket Muraabning, hvis Karme er sat af alminde
lige Kvadre, der dog indvendig altid har Anslag for Dørfløjen. Bortset fra 
Tilløb optræder særlige Karmsten kun sporadisk, og hvor de en sjælden Gang 
findes, er de ikke videre lange (se dog Vejerslev, S. 864 Fig. 5, vestre Karm
sten). Karmen er da gerne sat af to Sten, hver spændende over 2—4 normale 
Murskifter. Blandt disse faa Døre findes de to eneste med dekorerede Karme, 
Heltborg og Blistrup, der sikkert er beslægtede; den første har Tovstav, den 
anden Tovstav og Bølgeranke langs Karmens Forhjørner. Den rigest orna
menterede Overligger findes i Skinnerup, og ret hyppigt har Dørsteder af 
denne Type Tympana eller tympanonlignende Relieffelter1.

I Ty, fortrinsvis i Midt-Ty2, har 9 Kirker en ganske mærkelig, i Danmark 
ellers næsten ukendt Portaltype af engelsk Afstamning. Den er karakteristisk 
ved, at Overliggeren krones af et forsænket, tympanonagtigt, rundbuet Felt 
af samme Bredde som den iøvrigt helt simple, retkantede Døraabning. Feltet 
omgives af et Kilestens-Stik, og dets Bund er som Regel kvadermuret, et Par 
Steder saa grovt, at man maa regne med at den har været pudset; kun i et 
enkelt Tilfælde (Ræer 220*) er det udfyldt med et virkeligt Tympanon, hugget

1 Vestløs (199), †Torup (430), Vestervig (618) og Søndbjerg (756).
2 2 findes i Hillerslev Herred (Ræer 220, Nors 248), 2 i Hundborg Herred (Skjoldborg 

405, Nørhaa 463), medens Hassing Herred har 4 (Snedsted 472, Sønderhaa 483, Hør
dum 524 og Villerslev 540) og Revs Herred kun 1 (Hurup 677). Typen er ikke repræ
senteret i V.-Han Herred og paa Mors.
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i een Sten og dekoreret. I Snedsted (472) er Langhusdørenes Overliggere ogsaa 
indvendig kronet af et saadant Felt, i Nors (Vestportal 248) nu kun indvendig, 
men det ydre Felt er forstyrret ved Rejsningen af det sengotiske Taarn. Der 
har utvivlsomt været flere Portaler af denne Type, Antydninger heraf findes 
i Sennels (319)1 og i Hassing (531). I een og samme Kirke kan denne Portal
type optræde jævnsides med mere dagligdags Dørformer. I Nors (248) er Nord- 
og Syddøren saaledes simpelt retkantet, og i Hørdum (524) har Syddøren alle 
Typens Karakteristika, mens Norddøren er enklere, med stor, lige Overligger, 
hvori der er et fordybet halvrundt Felt.

Søjleportaler er sjældne. Bortset fra Sennels (319), hvor der som nævnt 
findes et Par Brudstykker af Søjleskafter, og fra Sjørrind (380*), hvis Portaler 
ikke har noget med Tybo-Arkitektur at gøre, da de tydeligt nok er hugget 
af en Stenmester fra Viborgegnen, har ikke een eneste af Sognekirkerne i 
V.-Han Herred og Ty søjlesmykkede Portaler. Paa Mors derimod er der be
varet to Søjleportaler (Frøslev 799*, Tødsø 918*), og man har sikre Vidnes
byrd om en tredje (Rested 855), alle af ganske samme primitive, tosøjlede 
Type med glat Tympanon, og ens, terningformede Kapitæler og Baser2.

I Vestervig har baade Klosterkirken og †S. Thøger haft Søjleportaler — 
mindst to hver — med smukke, dekorerede Tympana og i det hele yderst 
veludførte. De er ikke intakte, men de bevarede Kapitæler, der er hugget i 
eet med Dørlysningens Anslagsfals, viser, at heller ikke disse Portaler har 
haft mere end to Søjler; de har altsaa ikke været mangesøjlede — »perspek
tiviske« — som Sydportalen i Sjørrind (380*), og maa derfor siges at staa paa 
et ældre Udviklingstrin. Et Løsfund viser, at een af Dørene under Bueslaget 
har haft en Rundstav af omtrent samme Tværmaal som Søjleskafterne, sat 
af særlige Sten, ikke udhugget i Stik-Kvadrene. Dette Træk er overordentlig 
sjældent i jysk Granitkvader-Arkitektur, men kendes fra engelsk paavirkede 
Brudstenskirker af meget gammelt Præg. Af disse Forhold kan man slutte, at 
Vestervigkirkerne sandsynligvis er ældre end den midtjyske Stenmesterskole, 
hvis Portaler viser Paavirkning fra de flersøjlede Portaler i Viborg Domkirke.

vinduer. Tybo-Kirkernes Vinduer er normalt romanske, hvad angaar Form, 
Plads og Fordeling. Som vanligt i jyske Granitkirker er de hyppigst afdækket 
med en glat Monolit-Overligger af vekslende Form, i de fleste Tilfælde dog

1 I Sennels er Feltet maaske endnu bevaret over Norddøren, der desuden ogsaa kan 
have haft Søjler, men i saa Fald har Portalen staaet i en Klasse for sig, og det er ikke 
ganske klart, hvorledes de to Motiver kan have været forenet.

2 I Rested er der vel ikke bevaret noget Tympanon, men et saadant maa forudsæt
tes. En Stump Søjleskaft i Sejerslev (1018) og Terningkapitælet i Snedsted (S. 475 
Fig. 5) stammer ikke fra Portaler, men fra nedbrudte, romanske Taarne.
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med vandret Overkant1. Forholdsvis sjældent er Vinduets Forkanter profi
lerede, gerne med Rundstav, af og til dog rigere (Tømmerby 165, Hillerslev 296, 
Hvidbjerg paa Tyholm 729*). Hvad der herudover findes af Dekoration, virker 
for det meste meget hjemmegjort; til det bedste i saa Henseende hører de 
beslægtede Vinduesdekorationer i Sennels (S. 321 Fig. 3, ufærdigt), Hassing 
(S. 533 Fig. 3) og Karby (S. 836 Fig. 4).

Vinduesbuer, sat af Kilesten, er ualmindelige. I Vestervig Klosterkirke findes 
de over Højkirkevinduerne, men disse er ganske vist saa store, at det har været 
umuligt at overdække dem med een Sten. Karby (834) og Vejerslev (862), 
der paa Grund af deres ubehjælpsomme Kvaderteknik maa høre til Amtets 
ældste Granitkvaderkirker, har begge Kilestens-Stik over Vinduerne, og Fore
komsten af falske Fuger paa en Række Monolit-Overliggere viser, at Over
dækning med Kilesten er den ældste Fremgangsmaade.

Nogle faa Kirker har eller har haft et lavtsiddende Vindue vestligt i Korets 
Sydmur. En morsingsk Tradition udpeger dem som Spedalskvinduer, der var 
indrettet for at de spedalske, som ikke maatte betræde Kirken, gennem dem 
kunde følge Gudstjenesten og modtage Hostien, og der gives i Virkeligheden 
ingen bedre Forklaring. Af saadanne Vinduer findes der tre i Ty, Sønderhaa 
(483), Hassing (531*) og Ørum (587*)2, alle cirkelrunde og med Smig til begge 
Sider, mens der paa Mors i hvert Fald har været fem: Elsø (794), Ørding 
(896), Erslev (926), Dragstrup (949) og Skallerup (960), men der kan have 
været flere. Af de morsingske Vinduer er alene det i Dragstrup fuldt bevaret, 
det er dog sikkert nok, at de alle har været af samme Type, af Form som en 
rundbuet Lyssprække, der kun er smiget indvendig.

gulve, hvælv og lofter. De oprindelige Gulve, der kun er paavist i et 
Par Kirker3, synes efter almindelig jysk Skik at have været simpelt brolagte 
med raa Piksten. I Stagstrup maa der have været Trin op til Alteret.

Af romanske Hvælv forekommer kun Apsidernes Halvkupler, som i Reglen 
er daarligt bevarede og vanskelige at undersøge undtagen ved Restaurerings
arbejder.

Iøvrigt har Kirkerne ligesom nu haft Bjælkelofter, men intet af disse er 
bevaret fra romansk Tid. Af sikkert, oprindeligt Tømmerværk kendes kun 
Tagremmen fra Hurup (S. 677 Fig. 6).

1 Det synes, at Overliggere med buet Overkant snarest har siddet i Indervæggene, 
hvor Vinduerne ofte ses afdækket paa denne Maade. Til Tider er der ogsaa Monolit- 
Saalbænk her.

2 Det ufærdige Ornament i Sennels (S. 320 Fig. 3) har maaske skullet pryde et Spe
dalskvindue paa lignende Maade som i Hassing.

3 Stagstrup (505), Bested (558).
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stenmestre, skoler. Amtets henved 100 romanske Kirker, der tilsyne
ladende er bygget indenfor et relativt kort Tidsrum, maa have lagt Beslag 
paa et ikke ringe Antal Stenmestre. Men kun sjældent har Arbejdet et indi
viduelt Præg, og kun i faa Tilfælde er det muligt at udpege Værker af samme 
Skole, endsige af samme Mester, da det tilmed er meget tvivlsomt, om Sten
hugger og Bygmester altid er een og samme Person.

De før omtalte Kirker med Portaler af engelsk Type repræsenterer sikkert 
en Skole, idet Portalmotivet, bortset fra Ræer (220) og maaske Hurup (677), 
ved dem alle har ganske den samme Udformning. Naar undtages, at Skibet i 
3 à 4 Tilfælde er afsat som to Kvadrater, er Grundplanen udstukket uden 
fast Regel, og Profilerne er lidet varierede. Af de 9, der med fuld Sikkerhed 
kan regnes til Gruppen, har de 5 Skraakantsokkel under Kor og Skib og 
attiske eller halvattiske Kragbaand. Det er saaledes højst sandsynligt, at de, 
med de nævnte to Undtagelser, ogsaa er opført af samme Stenmester, men 
helt sikkert er dette kun for Nors (246) og Snedsteds (471) Vedkommende. 
Her krones Portalerne ogsaa indvendig af det karakteristiske Tympanonfelt, 
og Skibene er næsten paa Centimeter lige store, Nors 1947 × 968 cm, Snedsted 
1947 × 965, begge Steder altsaa 66 × 33 romerske Fod1.

Sennels2 (318) og Hassing (530) hører sandsynligvis til Gruppen, idet der 
her er Spor af lignende Portaler. Det er i hvert Fald givet, at een og samme 
Stenmester har været virksom begge Steder, eftersom et særegent, af Spiraler 
og Palmetter sammensat Rammeornament knytter Kirkerne sammen (sml. 
S. 1062). Ornamentet kendes ellers kun fra Karby (834), hvor det ses indhugget 
paa Apsisvinduets Overligger, og dermed er det antydet, hvorfra baade Por
talmotivet og Vinduesornamentet kan stamme. Karby-Apsiden (834) er flad 
(sml. S. 1045 f.), og ogsaa dens arkitektoniske Dekoration — Halvsøjler, bærende 
en Rundbuefrise — er udformet paa gammeldags Vis, kendelig blandt andet 
ved Halvsøjlernes Baser, der er af den ældre, stejle, attiske Type, med spidse 
Hjørneknopper. Skulde man pege paa et Forbillede, maatte det blive †S. Thø
ger i Vestervig, hvis Portalbaser har samme Karakter, og hvis Apsis ogsaa 
var lidet fremspringende. Karbymesterens Granitkvaderteknik er dog for 
grov til, at det kan være ham, der har hugget Ornamenterne i Sennels og Has
sing; hans Virksomhed falder sikkert tidligere.

At Portalmotivet virkelig kan tænkes at være hentet fra Vestervig, viser 
Ræer (220), sikkert den yngste af Gruppens Kirker, hvis korsformede Grund
plan jo maa nedstamme fra †S. Thøger. Men Motivet er i Ræer rigere udfor-

1 I Hørdum (524) er Vestgavlen nu ombygget, idet Kirken har haft et sengotisk 
Taarn, men man kan endnu skønne, at Skibet havde samme Dimensioner som Nors 
og Snedsted (o. 1945 × 963).

2 Ogsaa i Sennels er Skibet dobbelt saa langt som det er bredt, 68 × 34 romerske Fod.
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met, idet Portalen her har et virkeligt Tympanon. Dettes Dekoration viser, 
at Kirken er paavirket af den habile Stenmester, der har hugget †Tisted 
Kirkes Billedkvadre og en Række Fonte (se S. 1073); det er ringere i Udførelsen, 
og om Mesteren selv har arbejdet paa Ræer Apsis, lader sig ikke bevise, selv 
om Skulpturernes Ypperlighed kunde tale til Gunst for en saadan Hypotese.

Navngiven er kun den Bygmester, der har tilbygget Søndbjergs Vesttaarn 
(757). Sokkelkvaderen med Runeindskriften: »Jakob voldte, Skjalm gjorde«, 
der blev fundet i Taarnmuren, behøver ikke at stamme fra Kirkens ned
brudte Alterbord. Indskriftens Slutning — »ubi ara ibi oculus« — er ikke af
gørende, og Apsiden, dermed sandsynligvis ogsaa Alteret, blev sikkert først 
nedbrudt 1806 (sml. S. 758). Som nævnt genfindes Konsollerne under Taar
nets Rundbuefrise kun eet Sted i Amtet, i Vestervig Klosterkirkes Apsis, saa 
Mester Skjalm kan have arbejdet med ved dennes Opførelse.

paavirkning fra nabobispedømmerne. Man maa i det hele sige, at Vester
vigs Indflydelse har været næsten eneraadende blandt Amtets Landkirker. 
Kun Krongodskirkerne og nogle faa andre gaar egne Veje. Som omtalt er 
Sjørrind (381) en isoleret Aflægger af en noget senere Viborgskole, og Tøm
merby (164) og Hillerslev (293), der virker ældre, især den første, har ogsaa 
et afvigende, men ikke nærmere definerbart Præg. Paa Mors staar den pri
mitivt virkende Vejerslev (861) som et fremmed Unikum, og Frøslevs (799), 
Resteds (855) og Tødsøs (918) Portaler er vel simpelt tosøjlede som Vester- 
vigkirkernes, men Søjlernes Kapitæler og Baser har snarest Paralleller i Viborg 
Stift, har i hvert Fald intet med Ty at skaffe.

Hvorfra Vestervig selv har hentet sine Forbilleder, er et mere indviklet 
Spørgsmaal. Granitkvaderteknikken maa være overtaget fra andre Egne af 
Jylland, formodentlig ogsaa en Del Detailler og dekorative Enkeltheder, om- 
end nogle af disse snarest er af egen Avl. Det eneste bevarede af Klosterkir
kens Apsiskapitæler, et overordentlig fint Arbejde (S. 626 Fig. 18), har Fræn
der baade i Ribe og i Viborg. Men da Kapitælerne i Ribe maa være ældst, 
og da Vestervig snarest blev tidligere færdig end Viborg — dens Portaler 
virker ældre end Viborgs Langhusportaler — er det sikkert rigtigst paa dette 
Punkt at regne med samtidige og indbyrdes uafhængige Laan fra Ribe.

engelsk indflydelse. Der er i hvert Tilfælde blevet arbejdet meget selv
stændigt i Vestervig. Det er vel muligt, at Klosterkirkens Korparti er plan
lagt med Kendskab til det paabegyndte Domkirkekor i Viborg, idet begge 
har smaa Sakristier i Vinklerne mellem Kor og Tværskib. Langhuset i Vester
vig derimod har ikke den mindste Lighed med noget af de øvrige danske 
Storkirkers Skibe. Dets »Støtteskifte« — regelmæssigt vekslende runde og fir
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kantede Piller — har sikkert engelsk-normanniske Forudsætninger. Søjle- 
agtige Rundpiller, muret af Kvadre og med lave, trykkede Kapitæler og Baser, 
findes næsten udelukkende i England og i Normandiet, medens de runde, 
bærende Led i tysk, romansk Arkitektur (ogsaa i »saksisk Støtteveksel«) er 
slankere, med monolitte Skafter og normalt proportionerede Kapitæler. Spar
somt repræsenteret i Tyskland, men overordentlig hyppig i Frankrig og Eng
land er ogsaa †S. Thøgers herhjemme enestaaende Grundplan: basilikabygget 
Kor, Tværskib med Centraltaarn over Korsskæringen, eenskibet Langhus.

Den mærkelige Portalform med Tympanonfelt over en svær Overligger er 
ligeledes engelsk. Indtil nu kan den, udenfor Ty, kun paavises eet eneste Sted 
i Landet, nemlig i Veng Klosterkirke, hvis engelsk-normanniske Præg for
længst er erkendt1.

Vestervig-Skolen har dog ikke fulgt sine udenlandske Forbilleder slavisk. 
Dette fremgaar af Detaillerne, tydeligst af Profilerne. I den med engelsk 
Portal udstyrede Hurup, har Apsiskragbaandene to Hulstave umiddelbart 
under hinanden (S. 679 Fig. 5), et i England gangbart Profil2. Men dette Eksem
pel er enestaaende i Ty og sikkert i hele Danmark. Alle de mange andre 
Bue-Kragsten viser andre Profileringer.

kronologi. Stort set er de jyske Granitkvaderkirker rejst i Løbet af 
1100’erne, men Byggeperioden er ikke nøjere fastlagt3.

Til Tisted Amts Kirker knytter sig et eneste, sent nedskrevet, men dog 
ganske troværdigt Aarstal af bygningshistorisk Betydning, S. Thøgers Trans
lation 1117 (610). En saadan Skrinlæggelse af Helgenlevninger plejede at ske, 
naar en kirkelig Nybygning var naaet saa vidt, at den delvis kunde tages i 
Brug. En af Vestervig-Kirkerne har da sandsynligvis staaet under Opførelse 
saa tidligt, og snarest maa man her tænke paa Sognekirkens Kor med dets 
engelsk paavirkede Plan. Denne Aldersbestemmelse modsiges ikke af det 
Møntfund, der er gjort ved Udgravningen af S. Thøgers Kirketomt (659); 
selvom det spænder over flere Aarhundreder, maa den ældste Mønt være 
tabt o. 1160.

For Landsbykirkernes Vedkommende giver Møntfundet fra Østerild Kor
gavl (342) et vigtigt Holdepunkt; af dets syv Mønter er een præget under 
Svend Grathe, tre under Valdemar den Store; Koret maa have staaet under

1 Francis Beckett: Venge Klosterkirke, i Aarb. f. nord. Oldkynd. 1918. S. 25.
2 A. W. Clapham: English Romanesque Architecture (after the conquest). 1934. 

S. 119 Fig. 39 (Nr. 1, 3 og 6), S. 121 Fig. 40 (Nr. 7).
3 De sikre Holdepunkter er kun faa udover det berømte Aarstal 1140 paa Gjellerup 

(Ringkøbing Amt); selv Domkirkernes Byggeaar er omtvistede. Den Diskussion, der i 
sin Tid førtes af J. B. Løffler, J. Helms, Koch og Uldall løste ikke Problemerne (sml. 
Mackeprang: Vore Landsbykirker S. 8 og 138).
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Bygning o. 1160. Østerild er en typisk Kirke uden særlig fremtrædende Ejen
dommeligheder, men saa meget sikrere viser Fundet, at Kirkebyggeriet paa 
Landet maa have været i fuld Gang ved Aarhundredets Midte.

I samme Retning peger stilistiske Enkeltheder. Seks Landsbykirker af vidt 
forskellig Størrelse og Udstyrelse har i deres dekorative Udsmykning Min
delser om 1000-Tallets Stil. Mest markante er i saa Henseende Døroverlig
gerne i Vestløs og Skinnerup (S. 200 Fig. 3 og S. 372 Fig.7), hvis Dyreslyng, 
især Skinnerups, ligger nær op ad den sene, særlig i Sverige repræsenterede 
Runestensstil. Mere spagfærdige Kringleslyng findes paa et Tympanon og en 
Billedkvader i Tømmerby (S. 173 Fig. 11, S. 169 Fig. 8); Stil-Levn fra det 
foregaaende Aarhundrede findes ogsaa i en Stenhuggerristning i Arup (S. 211 
Fig. 4) og paa en Konsol i Hillerslev (S. 297 Fig. 4). I elegant romansk Ud
formning genfindes 1000-Tallets Stil paa de skønne Apsisbaser i Ræer (S. 221 
Fig. 6-7).

Andre Kirker, der ikke opviser lignende Ornamentik, kan meget vel være 
jævnaldrende med de nævnte. Den S. 1058 nævnte ejendommelige Sokkel- 
profil knytter saaledes Nors (246) og V.-Vanned (286) til Skinnerup (369).

Selvsagt maa der regnes med, at Stenmestrene kan have brugt slige 1000- 
Tals Motiver adskillige Aartier efter deres Blomstringstid; de ses jo endnu 
o. 1150 paa et saa fremragende Værk som det gyldne Alter fra Lisbjerg, hvis 
Prydværk ganske vist ellers har et yngre Præg. Og de rent romanske Orna
mentmotiver er vanskelige at tidsfæste. Et for Tisted-Gruppens Stenmester 
meget karakteristisk Træk, det delvis fra Siden sete Blad, hvis ombøjede 
Rand gengives som en fuldt udarbejdet, smal Linie, ses ogsaa paa et Par 
Mønttyper fra Begyndelsen af Valdemar den Stores Regeringstid, hovedsage
lig kendt fra et Fund ved Aalborg1, men Motivet kan ogsaa være adskilligt 
yngre. Er Sammenstillingen af Ræer-Apsiden og Tisted-Skulpturen rigtig, 
og hører Dragstrup-Fonten med dens baandagtigt slyngede Drage til denne 
Gruppe, kan Aldersforskellen mellem de ældre og yngre Motivgrupper næppe 
være stort mere end en Menneskealder; en Bygning som Ræer kan daarligt 
tænkes at have staaet ufuldendt i mange Aar.

Paa den anden Side er det ikke troligt, at alle Amtets Landsbykirker skulde 
være opført i Løbet af faa Aar omkring Aarhundredets Midte. Selv Storkir
kerne i Vestervig, hvis Skulpturer skyldes mange forskellige Stenmestre, har 
sikkert haft en langvarig Byggeperiode. De iøjnefaldende Afvigelser mellem 
Klosterkirkens Kor og Skib tyder stærkt herpaa; omend Billedkvadrenes op
rindelige Placeringer er omtvistelige, og omend Højkoret er en moderne Re
konstruktion, foreligger der endogsaa en Mulighed for, at Korpartiet allerede 
i Løbet af 1100’erne kan være blevet ombygget. Men netop Vestervigs histo-

1 Hauberg: Danmarks Myntvæsen 1146—1241 Tab. III, 49—50.
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riske og geografiske Forhold gør det sandsynligt, at Byggevirksomheden her 
var indledet i Aarhundredets Begyndelse, da Forbindelsen med England 
endnu var levende, og dette kaster ogsaa Lys over Landsbykirkernes Alders- 
problemer. Alt tyder paa, at den store Kirkebyggeperiode har været afsluttet 
senest ved Aar 1200, og at højest enkelte Efternølere kan være tilkommet 
i Begyndelsen af det følgende Aarhundrede, da hele den romanske Stenhug
gerkunst, selv Tilvirkningen af Gravsten, helt standsede.

gotisk og senere arkitektur. Fra Gotikens Tid hidrørte Johannitternes 
Klosterkirke paa Dueholm, men den er fuldstændig forsvundet ligesom for
skellige Smaakapeller, der med Undtagelse af Ræer Kildekapel (230) kun ken
des af Navn (se Sagregister: Kapeller).

Den eneste gotiske Nybygning af nogen Anseelse er nu Tisted, hvor den sen
gotiske Langhuskirke helt har fortrængt sin romanske Forgænger. De faa be
varede Landsbykirker, som er rejst af nyt i den senere Middelalder (Lild, 
Hørsted, Lodbjerg, Mollerup og Jørsby), er smaa og saa spartansk udstyret, 
at de vanskeligt lader sig tidsfæste, men de tilhører dog snarest Tiden umid
delbart før Reformationen.

Som sædvanlig viser Gotikken sig i Om- og Tilbygninger. Vestervig Kloster
kirke er paa flere Punkter stærkt ændret i senkatolsk Tid, og noget lignende 
gælder †Nykøbing og Landsbykirker som Kollerup og Janderup.

De sentmiddelalderlige Vesttaarne, som gør sig stærkt gældende i Land
skabet, er ogsaa de hyppigst forekommende Tilbygninger. Af Vester-Han 
Herreds 12 Kirker har ikke mindre end de 11 helt eller delvis bevarede gotiske 
Taarne, i det egentlige Ty er Tallene mindre og paa Mors er der en paafaldende 
Forskel paa Taarntallet i Nørre og Sønder Herred1. De anseligste Taarnbyg- 
ninger kan være jævnbrede med Skibet2, men med Undtagelse af Solbjerg er 
Taarnplanen næsten altid kvadratisk, og der findes adskillige smaa, snævre 
Taarne3. Hvor Taarnenes øvre Afslutninger er bevaret i oprindelig Stand, har 
de, bortset fra Tisted, der ene i Amtet efterligner den spirprydede, sydvest
jyske Tørninglen-Type, almindelige Saddeltage. »Forkerte« Gavle, som vender 
i Nord og Syd, findes paa 10 Taarne4. Kun i faa Tilfælde har der været Raad

1 Hillerslev Hrd: 13 Kirker, 7 Taarne. — Hundborg Hrd: 10 Kirker, 2 Taarne (og
1 nedbrudt). — Hassing Hrd: 15 Kirker, 6 Taarne (og 2 nedbrudte). — Revs Hrd: 13 
Kirker, 7 Taarne (og 1 nedbrudt). — Mors: 31 Kirker, 16 Taarne, hvoraf kun de 5 i 
Nørre Herred.

2 Kettrup, Gøttrup, V.-Torup, Vust, Østerild, Hjaremaal, Skjoldborg (nedskaaret), 
Hundborg (nedskaaret), Karby og Solbjerg.

3 Klim, Lild, Nors, Tved, Bested, Ørum, Ydby, Blistrup og Ljørslev.
4 Vust, Østerild, Sønderhaa, Ydby, Søndbjerg, Odby, Ovtrup, Ljørslev, Ø.-Assels 

og Tødsø.



1068 GOTISK OG SENERE ARKITEKTUR

til at bygge murede Vindeltrapper1, i Reglen har Adgangen til de øvre Taarn- 
stokværk været enten ad en Træstige paa Nordsiden op til en højtsiddende 
Dør eller fra Skibets Loft. En sjælden Gang har nederste Stokværk en Nord
dør (Hjortdals, Villerslev), men i Reglen aabner Taarnrummet sig alene mod 
Skibet. Større Taarnbuer kan være dobbeltfalsede2, men iøvrigt er de lige saa 
enkle som alle andre gotiske Detailler.

Andre Tilbygninger: Kun Kollerup har faaet nyt Kor og fuldstændig Over- 
hvælvning, og det er yderst faa Kirker der, foruden Taarnet, har faaet mere 
end to Tilbygninger (Hvidbjerg Tyholm, Karby). Alt i alt er nu kun 3 selv
stændige Sakristier og 19 Vaabenhuse gotiske Tilbygninger (sml. Sagregister). 
I det Indre er det foruden Taarnet højt regnet Koret, som er blevet over
hvælvet, i Apsiskirker jævnlig Haand i Haand med en Ombygning af Apsis- 
hvælvet og Opførelsen af en Skillevæg mellem Kor og Korrunding; selv om 
denne Mur i Reglen er fjernet i ny Tid og kun er bevaret i 5 Kirker, er det 
kendeligt, at de fleste romanske Apsider i senkatolsk Tid har tjent som Sa
kristi. — Et overhvælvet Vaabenhus er et Særsyn (Sjørrind, Nors).

Gotikkens vante Byggemateriale, den brændte Teglsten, har man i ret stort 
Omfang suppleret med Kamp og især med udflyttede, romanske Granit
kvadre, der gerne findes nederst i Murene. Trods Aarhundreders Kalkning 
har Munkestenene daarligt kunnet modstaa det barske Klima. Taarnene er 
altid stærkt reparerede, saa at man næsten kun paa deres Nord- og Østsider 
finder uforvansket Murværk i Munkeskifte. Særlig haardt er det gaaet ud over 
de gotiske Prydgavle ; deres Kamtakker har næsten aldrig kunnet holde Stand, 
og sammen med dem er Blændingernes Buetoppe i Reglen forsvundne. En 
Undtagelse er Tømmerby-Taarnets Østgavl (170, se ogsaa Arup 209). Men 
selv bortset fra Vejrligets Virkninger har Blændingsprydelserne aldrig været 
rigt udviklede; Gavlfladerne synes ofte at have været glatte. De bevarede 
Blændingsgavle har i Reglen 3, 5 eller 7 Spidsblændinger uden Underdelinger, 
kun Tisted-Taarnet og Nordkapellet i Hvidbjerg Tyholm (35 og 730) viser 
mere komplicerede Blændingsformer.

Den Forenkling, eller om man vil, Forgrovning, der er et fremherskende 
Karaktertræk i Danmarks og ikke mindst i Nørrejyllands Murstensgotik, gør 
sig stærkt gældende i Amtet. Baade Murkarme og Gesimser er uprofilerede, 
selv et Savskifte er en Sjældenhed. Paafaldende virker det, at Buestikkene 
baade i Vinduer, Glamhuller og Taarnarkader næsten hyppigere end Spids
bueformen har rundbuede Halvcirkelslag. Selvfølgelig forekommer ofte Flad- 
buestik. Hvælvinger af større Format er ikke sjældent ottedelte, men Ribbe- 
profiler er kun sporet i det nedbrudte, sengotiske Kor i Vestervig (624).

1 Tisted, †Nykøbing, Hillerslev, Sjørrind, Sønderhaa, Hvidbjerg, Tyholm og Sejerslev.
2 Tisted, Østløs, Hillerslev, Hunstrup, Snedsted, Sønderhaa og Villerslev.
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Inden for Amtets Grænser kan kronologiske Holdepunkter for Murstens- 
gotikken næsten kun vindes i Vestervig. Amtets eneste rigere udformede 
Hvælvinger, Stjernehvælvene i Klosterkirkens nordre Korsarm, er ved deres 
kalkmalede Aarstal tidsfæstet til 1444, medens de andre, grovere Hvælv er 
indbygget i Tiden o. 1460—1520. Ved Opførelsen af Hvælvene i nordre Side
skib, som næppe er foregaaet stort før det sidstnævnte Aar, har man været 
nødt til at tilmure rundbuede, gotiske Vinduer, som er erstattet med spids
buede. Større Aldersforskel mellem de to Sæt Nordvinduer kan der dog ikke 
være, og de beslægtede Former i Landsbykirkerne er derfor næppe nogensinde 
ældre end o. 1500. I mange Tilfælde kan de sengotiske Til- og Ombygninger 
sikkert være endnu senere. Nordkapellet i Kollerup (100), hvis Stilformer, 
bortset fra Gavlen, jævnthen er gotiske, er ifølge Kirkeregnskaberne opført saa 
sent som 1591. Tybo-Gotikkens Stilformer har altsaa været meget sejglivede, 
en Iagttagelse der stemmer med Forholdene andetsteds i Nørrejylland.

Tagværker fra gotisk Tid er bedst bevaret i Tisted (34). Andre gamle Tag
værker er ganske enkle og vanskelige at tidsfæste, men næppe ældre end 
1500’erne (Erslev 926).

Efter Reformationen har Arkitekturen næsten kun været fordringsløst 
Nyttebyggeri. Kun i Kollerup (100) findes sparsomme Levninger af en stil- 
præget Renaissancegavl (sml. dog †Nykøbing, 68) og i Hillerslev en rigere 
udformet Barokgavl (298). Ellers havde man nok at gøre med at kalke, 
flikke og reparere, som det i Overflod fremgaar af de citerede Kirkeregnska
ber1. En Del Vaabenhuse rejstes af Bindingsværk og de tømrede Klokke
stabler, der maa have middelalderlige Aner, fornyedes atter og atter. For
fald kunde nødvendiggøre en næsten fuldstændig Ombygning som i Kallerup 
1687 (413), og en Naturkatastrofe fremtvang Nybygningen i Agger 1838. 
Ellers var man mere tilbøjelig til at nedrive end til at genopføre; ikke faa 
Kirketaarne er nedskaarne som Ofre for private Kirkeejeres Sparsommelig
hed. 1700-Tallet har dog sat sit Præg paa mange Taarne, thi fra denne Pe
riode stammer mange af de ret hyppige pyramideformede Taarntage, hvoraf 
der nu findes ialt 14 i Amtet. Og med sædvanlig jysk Sejghed har man 
atter og atter fornyet Blytagene, der formodentlig er en Tradition fra ro
mansk Tid; Blypladerne lægger sig over Gavlene, baade de romanske og 
de nedskaarne gotiske, værner det ofte synlige Tagtømmer ved Gavlfødderne 
og fremhæver de enkle Bygværkers Sluttethed og Kraft. De fattige Tider og 
det barske Klima har ikke blot voldt Ødelæggelser, men har ogsaa givet de 
gamle Kirker Karakter.

Restaureringsbyggeriet i de sidste Menneskealdre har i visse Tilfælde ud-
1 Betegnende for denne Periode er de hvidkalkede Rammer om alle Vinduer og de 

nu kun sjældent bevarede, brede Fugekalkninger (Lyngs 749).
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visket dette Præg, især sidst i forrige Aarhundrede, da man yndede Cement- 
fuger, fint opbanede Kvadre og store, nye Kvadervinduer »i Kirkens op
rindelige Stil«. Senere har man i stigende Grad lært at respektere det historisk 
givne. Den største Kirkerestaurering er Vestervig, men talrige andre er gen
nemført i de sidste Aartier, og adskillige Kirketaarne er genrejst eller byg
get af nyt.

K A L K M A L E R I E R

Ikke blot Klimaet, men ogsaa Kvaderkirkernes Murteknik er ugunstig for 
Bevaringen af Kalkmalerier; selv om Kampestenskærnen bliver staaende, øde
lægges Vægpudsen af den indtrængende Fugtighed. Romanske Kalkmalerier, 
hvoraf der er fundet svage Spor (Majestasfremstillinger) i flere Apsider, har 
derfor ikke kunnet holde sig, og selv Dekorationer fra gotisk Tid forekommer 
kun sparsomt. Ældst, fra 1444, er den enkle Ribbedekoration paa nordre 
Korsarms Stjernehvælv i Vestervig Klosterkirke (631*), hvor der desuden 
findes andre Rester, dels fra Slutningen af 1400’erne (Rigsvaaben, Veronica- 
dug 632), dels fra den seneste katolske Tid, især rigt og dekorativt Rankeværk 
fra Begyndelsen af 1500’erne (632*). Figurmalerier fra samme Periode fore
kommer i Sennels (322*), der rummer Amtets eneste sengotiske Prøve paa 
en figural Udsmykning af et Korhvælv (Dommedag, Apostle), og i Lodbjerg 
(597* Passionsscener). Her kan ogsaa nævnes det nu overkalkede Lykkehjul 
i Dragstrup (951) fra o. 1525. Fra Tiden efter Reformationen stammer et 
Par Korhvælvsdekorationer i Ung-Renaissance, dækkende over noget ældre, 
gotiske Rester, dels Anevaabenserien i Bested (562*), dels bibelske Scener og 
musicerende Engle i Søndbjerg (760*), hvortil slutter sig Korbuerne i V.-Van- 
ned (273) og Grurup (573) samt flere mindre Fragmenter (sml. ogsaa de øde
lagte Vægbilleder i Skyum, 516*). Kalkmaleriresterne paa Skillevæggen mel
lem Kor og Apsis i Sejerslev (1019), et ældre Lag fra 1400’erne og et yngre 
fra Reformationstiden (Dommedag), er interessante, idet de har tjent som 
Alterbillede, indtil Kirken fik sin nuværende lutheranske Fløjtavle. Saa sent 
som ved Aar 1700 udmaledes Sakristihvælvet i Karby (837*) med Evangelist
cirkler omgivet af storbladet Akantus. Fra 1700’erne stammer ogsaa Dekora
tionerne i Vang Gravkælder (427) og de naive Rokokomalerier i Ydby (704), 
endvidere flere Draperidekorationer om Epitafier eller Altertavler (329, 562, 
761).

S T E N -  O G  B I L L E D H U G G E R A R B E J D E R

Stenskulpturen fra den romanske Tid repræsenterer Højdepunktet af Am
tets Kunst. Hvilken Rolle den spiller i Bygningskunsten, er allerede frem
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hævet, men selv her har den et selvstændigt, af Arkitekturformerne uafhæn
gigt Liv i de talrige Billedkvadre, som er spredt rundt om i Murene. Og hertil 
kommer Døbefonte og Gravsten. Mellem mange jævne, stundom endogsaa 
plumpe Arbejder træffes Værker af meget høj Rang som Kvadrene fra Tisted 
forsvundne Kirke (30*), Fontene i Sennels (325*) og Dragstrup (954*), end
videre Portalerne i Sjørrind (380*), Apsiderne i Ræer (218*) og Tømmerby 
(165*) samt de mange Billedkvadre fra de to Storkirker i Vestervig (618 ff.) 
og Relieffet over Klosterkirkens Sydportal, Amtets ypperste Figurskulptur 
(618*). Et saadant Værk maa antages at være gjort af en indkaldt Stenhug
ger, hvad enten han er kommet fra Udlandet eller fra andre Egne af Jylland.

I Arkitekturoversigten er behandlet en Række Spørgsmaal vedrørende Byg- 
ningsskulpturen, baade dens Datering og dens Mestre. Levnene af 1000-Tal- 
lets Stil (Skinnerup 372, Vestløs 200, Ræer 219 og Hillerslev 297) er frem
hævet ligesom den romanske Tisted-Mester, og det er nævnt, at især For
bindelsen med Ribe sikkert har spillet en betydelig Rolle, og at en Viborg- 
Mester har hugget Sjørrinds Portaler.

Her skal derfor kun omtales Teknikken og de ikonografiske Forhold.
Udførelsen er som Regel Relief, oftest Planrelief, men de hyppigt forekom

mende Menneskehoveder er udpræget Højrelief. En Del Arbejder er dog ud
ført i Streghugning, Billedkvadre i Tisted, Skinnerup, Skallerup (Løver) og 
Liansted (Skib), Hovederne paa Frøslev Font og den tilsvarende Vindues- 
overligger (66*), Klim Vinduesoverligger i Nordvinduet (140), Ejerslev Kor- 
buekragbaand (1027*) (Sejerslev sikkert moderne), Vejerslev Gravsten (868*) 
med korsbærende Ridder, Gettrup Font (722*) samt Bægerbladene paa en 
Del af Tybofontene (Stagstrup 508* m. fl.). Paa Billedkvaderen i Heltborg 
(686*) er Figurernes Konturer hugget med saa brede Fuger, at Fremstillingen 
virker helt reliefagtigt (sml. ogsaa Tilsted Font). En Blanding af Relief- og 
Streghugning findes bl. a. paa Djævlekonsollen i Hillerslev (296*). Indskrif
terne er altid fordybede.

Motivvalget er mangfoldigt og broget, snart Figurbilleder, snart Orna
menter, hver for sig eller blandet. Ofte bestaar Fremstillingerne af et enkelt 
Motiv som f. Eks. den lille, nøgne Mand med Sværd (Hvidbjerg, Revs 730*), 
Dragen (Tømmerby 167*), Gudslammet (Lild 185*), Hesten (Solbjærg 966), 
Skibet (Hansted 234*), men tit ses ogsaa Billedgrupper som de almindelige 
modvendte eller fravendte Dyrepar (Blistrup 871, Ræer 217, Søndbjerg 756*), 
Kristus i Mandorla med Engle (618)*, Troldekvaderen med Ørn og Løve 
(620*), Vartegnet (Vestervig 619*). Sjældnere er der Tale om egentlige Scener 
som Storken og Ræven (Tømmerby 175*), Jagtbilledet (Heltborg 687*) og 
Hjortejagten (Tømmerby 166*), den sidste fordelt paa to Kvadre.

Bortset fra de allerede omtalte Menneskehoveder, der findes paa talrige
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Kvadre, som Regel enkeltvis, parvis dog paa Flade, er Mennesket kun spar
somt repræsenteret. Af Dyrene er langt det almindeligste Løven, hvad enten 
den nu er opfattet som Symbol paa Kristus, Løven af Juda Stamme (1. Mos. 
49,4 og Matth. 1, 1—2) eller paa Satan, der i Skikkelse af en brølende Løve 
vandrer om paa Jorden (1. Peter 5,8). Ved Siden af Dyrenes Konge træffes 
Hest, Hjort, Hund, Lam, Ræv, Slange, Ulv og Svin samt Fugle, endvidere 
Fabeldyr som Drager, Basilisk, Sfinks og Menneske med Fuglehoved, oftest 
vel med symbolsk Betydning.

Floraen er først og fremmest Akantusbladet, helt vikingetidsagtigt paa 
Baserne i Ræer (219*), almindeligst forekommende som Sideskud paa Bølge
ranken, den romanske Periodes populæreste Ornament.

Endvidere forekommer et ualmindelig smukt, rosetagtigt Bladornament 
paa Tistedkvadrene (30*) og Sennels Font (325*), af samme Mester; karak
teristisk for nogle af Bladene er, at Kanten er ombøjet, et Træk, der gaar igen 
paa den fra samme Mand stammende Dragstrup Font (954*) og i den enklere 
Bladplante paa Ræer Tympanon (220*). Foruden Rosetten finder man pal- 
metagtige Motiver, den »heraldiske« Lilje samt stiliserede Træer. Den for 
romansk Tid ejendommelige Maner, at lade Dyrenes Haler og Tunger ende i 
Bladværk træffes ret ofte i Amtet, nemlig i o. 50 Procent af de forekommende 
Tilfælde.

Af egentlige Symboler er Korset langt det overvejende. Det findes i talrige 
og varierende Former og Udførelser, lige fra det lille, enkle, streghugne Ind- 
vielseskors paa Døbefonte1 til de store pragtfulde Kors som f. Eks. Proces- 
sionskorset paa Sjørrind Bispegrav (393*), Livstrækorset paa Tisted Rune- 
gravsten (57*), Golgathakorsene paa de Vestervig Gravsten (650*). Iøvrigt kan 
følgende Eksempler paa de forskellige Typer anføres: Andreaskors 580, Georgs- 
kors 307, 444, 650, græske Kors 306, 341, 756, latinske 444, 998, Hammer
kors 212, 650, Patriarkalkors 650, Processionskors 256, 392.

Ved Siden af Korset har enkelte hedenske Tegn sneget sig ind, Triskelen 
(270*) og Thorshammeren (?) (1114); endvidere findes Tetragrammet paa 
Søjlekapitæler fra Vestervig (623). Muligvis skal Skaktavlkvadrene opfattes 
symbolsk ligesom maaske de stiliserede Træer (Livstræ?) og Liljer.

døbefonte. Ligesom Mængden af Granitkvaderkirker er ogsaa Tallet af 
jævnaldrende Stenfonte overvældende stort; ikke mindre end de 95 af Am
tets 109 Fonte er af Granit i romanske Stilformer, hvortil endda kommer et 
Par Granitfonte af tvivlsom Alder.

Som sædvanlig bestaar næsten alle Fontene af to Sten, Fod og Kumme. 
Kun een, Kettrup (125*), har mellem de to Dele indskudt en tredje Sten

1 43, 125, 252, 303, 375, 402, 499, 508, 527, 542, 752.
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(sml. dog Hvidbjerg 738*). Det øvre Tværmaal er som Regel o. 70—80 cm, 
Højden 80—90; det største Tværmaal er 92 cm (438), det mindste 58 (816*), 
den største Højde 102 (80), den mindste 63 (816*, 824*). De har saa godt 
som alle Afløbshul midt i Kummens Bund, men Udformningen af Fodens 
skjulte Afløbstragt, som i Almindelighed ikke lader sig undersøge, er kun lidet 
kendt; Opmaalingen S. 508 viser et vistnok typisk Eksempel.

Utvivlsomt har mange Fonte oprindelig været stafferede, men kun paa 
Sennels (325*) er der konstateret Spor af romansk Farvegivning, sort og rødt. 
Da de ofte nævnte, senere Opmalinger (sml. f. Eks. 325, 527, 535) fjernedes 
efter 1870’erne, forsvandt alle Farverester.

Baade typologisk og topografisk lader Fontene sig dele i tre Hovedgrupper1, 
der ganske vist ikke er skarpt adskilte, og hvortil der desuden føjer sig adskil
lige Smaagrupper af ringere Interesse.

Tydeligst og kräftigst fremtræder Tybotypen, kendelig paa den attiske Mun- 
dingsprofil, Bægerbladene og den velformede Fod med store Hjørneknopper. 
Mackeprang har paavist, at den hører sammen med en større, vestjysk Gruppe, 
der strækker sig ned til Ringkøbing Fjord, men dog har sit Centrum i Ty. 
Af Amtets 44 Tybofonte findes de 38 i selve Ty, 1 i V.-Han Herred (Østløs 195*) 
og 5 paa Mors, alle i Nørre-Herred (922*, 963, 971, 996, 1003*). Mellem dem 
er der paafaldende mange med firkløverformet Kumme, ialt 8, samt Sennels, 
og trods alle Lighedspunkter er der mange Smaavariationer og Finhedsgrader: 
Bægerbladene kan dubleres, udelades eller indristes, Kummerandens Overside 
kan have Smaakors (S. 1072 Note), Hjørneknopperne kan være temmelig brede 
og klumpede eller slanke og skarpe. En af de regulære Tybofonte, Skyum 
(519*), bærer det runeristede Navn Ger, vel en Mestersignatur, en anden, 
Vang (423*), hvis ganske tilsvarende Søsterfont nu staar i Ribe S. Kathrine, 
har Evangelistnavne og et lille Løverelief. Plastiske Løver, der minder om 
Kvadre i Vestervig og i Hillerslev, ses paa Hansted (236*) og er saare ube
hjælpsomt efterlignede paa Tved (265*).

En Særgruppe inden for Tybofontene lader sig henføre til en enkelt Sten
mester, der kan kaldes Monogrammisten A. Han har sat dette Bogstav paa 
Odbyfonten (772*), hvis særprægede Fod med spiralrullede Hjørneknopper 
genfindes i Søndbjerg (763*). I al deres Enkelhed hører de til de finest hugne 
Tybofonte, og det er da ikke saa mærkeligt, at A-Majusklen træffes paa 
Dragstrup-Kummen (954*) med dens fantasifulde Drager. Samme Stenhugger 
har desuden gjort den rigt leddelte og fint ornamenterede Firkløverkumme i 
Sennels (325*) og er saaledes Mester for Amtets to bedste Fonte. Fra hans 
Haand stammer ogsaa Billedkvadrene i Tisted (30*).

1 Sml. M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige Døbefonte. 1941. S. 156ff. og 407, 
hvis Fremstilling i alt væsentligt kan følges i den her givne Oversigt.

68
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Bortset fra Monogrammist-Gruppen er de fineste, regulære Tybofonte kon
centreret i Herrederne omkring Tisted, men Problemet om deres Værksteds- 
samhørighed med Kirkebygningerne sløres ved, at Tistedfonten (43*) er mo
derne glathugget, og at Ræerfonten (226*) kun har bevaret Foden; mærkeligt 
nok er Sjørrindfonten (388*) ikke særlig fremragende; dens svagt profilerede 
Kumme er for slank i Forhold til Foden, hvis nærmeste Slægtning staar i 
Hurup. Sikkert er det, at Afvigelserne fra Normalformen bliver hyppigere i 
Sydty.

Tybogruppens numeriske Overvægt i Ty lader saa at sige ingen Plads til
overs for afvigende Typer. Tilsted (364*) kan trods den rankesmykkede Kumme 
og den afvigende Fod til Nød regnes med i Familien. Helt afvigende er kun 
Gettrup (722*), der maaske er fra et V.-Han Værksted, samt de plumpt pro
filerede Fonte i Vigsø (242*), Heltborg (689*) og Jegindø (779).

Fontene i Amtets andre Dele har ikke samme ensartede Helhedspræg. Grup
perne er mindre og Eksemplarerne nok saa individuelle.

I V.-Han Herred, der fontetopografisk hører sammen med Ø.-Han i Hjør
ring Amt, men iøvrigt har mindre Forbindelse med Vendsyssel end med Ty 
og Mors, kan der paavises to Smaagrupper, Kollerup-Gruppen (103*, 125*, 
137*, 203*), der især sammenknyttes ved de firesidede, ornamenterede Fodsten, 
og Vust-Gruppen (143*, 160*, 212*), der har nedhængende Blomster under 
attisk Mundingsprofil og saare ejendommelige Fodsten. Ogsaa Tømmerby 
(175*) følger for saa vidt Herredets Skik, som Udsmykningen, deriblandt det 
mærkelige Relief af Storken og Ræven, er samlet paa Foden; de særprægede 
Hjørneknopper, som er beslægtet med Vust, tyder paa, at den stammer fra 
samme Værksted, med hvilket den ogsaa har den attiske Mundingsprofil 
fælles. Afvigende Enere er Hjortdals (114*), der nærmer sig Morsfonte, og 
V.-Torup (153), den sidste vistnok af en Stenhugger fra Viborgegnen.

Paa Mors kan der paavises ikke mindre end tre Grupper. Betydeligst er 
Blistrupgruppen, hvis fantasifulde Hovedværk i Blistrup (876*) synes gjort 
under Paavirkning af A-Monogrammisten, og som iøvrigt omfatter Ø.-Assels 
(904*), Galtrup (938*), Sejerslev (1022*) og Ejerslev (1029*) alle med Ranker 
eller Bueslag. Blistrupmesteren har desuden gjort Dørkarmene i Blistrup (871*) 
og Kragstenene i Galtrup (934). Enklere er Nykøbinggruppen (Morsingtypen), 
der ligesom Blistrupfontene varierer den fra V.-Han kendte Pyramidefod, og 
naivest er Frøslevgruppen (803*, 929, 979*), hvis Stenhugger ligeledes har 
arbejdet paa Kirkebygninger; Frøslevfontens kluntede Hoveder genfindes paa 
en Vinduesoverligger (70*), nu paa Dueholm, og paa Alterbordet i Blistrup 
(875), hvor han altsaa har arbejdet Side om Side med Blistrup-Mesteren.

Blandt de enkeltstaaende Morsingfonte maa Ovtrup (824*) nævnes som et 
Importstykke fra Himmerland.
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Mellem de talrige Granitfonte virker Amtets gotlandske Kalkstensarbejder 
(888 og 1009*) næsten lige saa fremmedartede som den norske Klæberstens- 
font i Vestervig (638*), der snarest er importeret fra Smaalenene.

Gotisk præget er kun den gotlandske Kumme i Kaastrup (314), men adskil
lige af de tarveligste Granitfonte er ubestemmelige.

andet steninventar. De massive, murede Alterborde, der er bevaret i 
stort Tal og ofte har en Monolitplade af imponerende Dimensioner, er kun 
sjælden blevet udsmykket; alene Bordet i Blistrup (875*) har Sokkelhjørner 
med Masker af Frøslev-Mesteren. Noget mere dekorativ Udformning har de 
Borde, hvis Monolitplade hviler paa en Midtpille, enten firkantet (273*, 507*) 
eller rund (300*, 432*); i sidste Tilfælde kan de ligne Fontefødder af unormal 
Type (409*, 476*). Det rigest udformede Alterbord findes i Tømmerby (172*), 
hvor Pladen bæres af fire Piller; et lignende, nu ødelagt, synes der at have 
været i Rested (860).

En Stenlampe fra S.-Draaby (1009*) er nu i Nationalmuseet.

gravsten. Ogsaa paa dette Omraade er den romanske Periode ualmindelig 
godt repræsenteret i Amtet, idet der er bevaret ikke mindre end 75 Gravsten, 
alle af Granit og alle fra første Færd anbragt paa Kirkegaardene, men kun en 
eneste, Liden Kirstens Grav i Vestervig (646*) ligger endnu paa sin oprinde
lige Plads. Hovedparten er skriftløse og blot udstyret med et Kors; kun en 
Trediedel har Indskrifter. Danmarks ældste, daterede Gravskrift, over Præsten 
Tue (648*), findes i Vestervig; den er hugget mellem 1201 og 1209.

Man trælfer de tre i Landet kendte, romanske Hovedformer: »Gravtræ«- 
Stenen, Gavlstenstypen og den flade Ligsten. Ældst er sikkert de klumpede, 
gravtrælignende, sjældent forekommende Sten, der svarer til de engelske hog
backs (»Svinerygge«), og som enten har hvilet direkte paa Jorden eller snarere 
været støttet af et Par lave Endesten. Der kendes ialt 3, af hvilke Klim (144*), 
der nu opbevares i Nationalmuseet, er mærkelig ved sin primitive, tildels 
uforstaaelige Billedudsmykning, mens de to andre, Tisted (57*) og Hillerslev 
(306*), som begge har svage Spor af Indskrift, ikke adskiller sig væsentligt 
fra hinanden og minder saa stærkt om senere Tiders Bondegravtræer, at der 
maa antages at have eksisteret romanske Træmonumenter af lignende Art. 
Paa Overgangen mellem denne Type og den flade Gravsten staar den svagt 
hvælvede Kettrup (129*).

Monumenterne af Gavlstenstypen bestaar af en rektangulær Sten liggende 
mellem to opragende Endesten1. Danmarks to mest berømte Gavlstensgrav-

1 Svenske Forskere udleder Formen af den saakaldte Kistegrav-Type, der i sin op
rindelige Form bestaar af en af Sidesten og Laag dannet Kiste, hvis Kortsider prydedes

68*
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mæler findes i Tisted Amt: Sjørrind 
»Bispegrav« (391*), hvis Indskrift er 
stærkt ødelagt, har faaet sit Navn efter 
et af dens udmærkede Relieffer, der 
forestiller en Bispehelgen, men den om
fatter i Virkeligheden to Gravmæler, 
som begge har tagryggede Langsten; 
Liden Kirstens Grav i Vestervig (646*) 
er berømt ved det til Stedet knyttede 
Sagn, som støttes af Indskriften og af 
Monumentets Form; dets usædvanlige 
Længde er afpasset efter de i hinandens 
Forlængelse liggende Grave; selve Lang
stenen er flad.

Foruden disse to berømte Gavlstens- 
gravmæler blev der ved Istandsættelsen 
af Taarnet i Nors 1941 fremdraget to 
korsprydede Gavlsten (Fig. 5), der viste 
sig at høre til den S. 256 (Fig. 11) omtalte 
Gravsten (se Tillæg S. 1148). Ydermere 

kendes fem løse Gavlsten: Hjortdals (116*), Klim (146*), nu i Nationalmuseet, 
to i Tømmerby (179 f.*), ejendommelige og afvigende fra hinanden, sikkert 
fra to forskellige Monumenter, den ene med »Guds ·Haand«, samt den mere 
normale Stagstrup (511*) med højt Reliefkors og stor Fals til Ligstenen.

De flade Gravsten kan være enten trapezformede eller rektangulære. I Al
mindelighed er de lagt over en enkelt Person; foruden Vestervig-Stenen kendes 
dog to Eksempler paa Dobbeltgravsten, begge med dobbelt, symmetrisk ord
net Udsmykning (Hillerslev 306*, Sjørrind 392*) og sikkert lagt over Ægtepar.

Gravstenenes Udsmykning er meget varierende. Det helt uundværlige Kors 
(sml. Kors S. 1114) er meget forskelligt udført, simpelt indristet eller relief
hugget, grovt eller detailleret. Ofte faar det et Tillæg af andre religiøse Frem
stillinger, saaledes Tisted (57*) Menneskefigurer og Fugle, Ø.-Vanned (292) 
Menneskefigurer, Grurup (576*) Fugle, Sennels (330) Sol og Maane (?), Galtrup 
(940*) Løve. Paa den liggende Sten i Sjørrind Bispegrav (392*) ses en Bisp 
og en Engel, mens Korset findes paa Gavlstenene. Sjældnere hentydes der til 
den gravlagtes verdslige Stand som Sværdet og Uldsaksen paa de to ens
artede Sten i Nors (256*). Den indristede Krigerfigur paa Vejerslevstenen

med opragende Gavlsten. Efterhaanden forsvandt imidlertid Sidestenene, og kun det 
symbolske Laag og Gavlstenene blev tilbage, se Solve Gardell: Gravmonument från 
Sveriges medeltid. 1937. S. 88 ff.

A. Bæksted 1943

Fig. 5. Nors. Gavlsten til romansk Gravmæle, 
fremdraget 1941 (S. 1076).
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(868*), nu i Nationalmuseet, og Adelsskjoldet i Hillerslev (306*) det ældste, 
danske Eksempel paa heraldisk Gravstensdekoration, tilhører begge Granit- 
huggeriets Slutperiode ved 1250.

Præsten Finbogs Sten i Vestervig (650*) er et enestaaende Eksempel paa 
en romansk Gravskrift hugget i en Kirkekvader.

Af Indskrifterne er 5 danske, med Runer, 20 latinske, med Majuskler. Den 
enkleste Form er den dødes Navn alene (205*, 797(?), 990, 1005*), udvidet 
med Titel (998*) eller: Her ligger, her hviler (57*, 940*) eller med Sjælebøn 
(306*, 444*); over for disse enkle Indskrifter staar den Type, der vistnok tid
ligst er repræsenteret paa Vestervigstenene (646*—650*), ordrige og paa et 
blomstrende Latin, undertiden versificerede. Til denne Gruppe hører sikkert 
ogsaa Nykøbing (81*) samt Sjørrind (392*), Hundborg (444*) og Sundby (981). 
Den sidste indeholder et tidligt Eksempel paa den senere i Gravskrifter saa 
almindeligt anvendte Formel: Hvad du er, har jeg været, som jeg er, skal du 
blive. — Et Par Indskrifter er symbolske, Tømmerby (179*) med »Guds højre 
Haand« etc. og Vestervig (650*) med Alfa og Omega.

Gravstenene kan ikke som Fontene deles efter Landsdele, og kun i et enkelt 
Tilfælde kan et Værksted paavises; Sammenhæng med Bygningsskulptur 
kendes ikke i Amtet. I faa Tilfælde kan Sten bestemmes som parvis sammen
hørende: 256* og 256* (begge i Nors), 377* og 410*, 341* og 394, 444* og 444* 
(begge i Hundborg); men det gælder kun Vestervigstenene, at et større Antal 
kan inddrages under samme Værksted.

senere stenhuggerarbejder. Amtets ældste, gotiske Gravsten er vistnok 
Granitstenen i Karby (845*), fra 1300’erne, over Svend Ruv, med en Blanding 
af snørklede og uordentligt anbragte Majuskler og Minuskler; en enkelt i en 
Kirkekvader hugget, gotisk Gravskrift over Præsten Stephan i Flade (990*) 
er lige saa usædvanlig som den tilsvarende romanske i Vestervig.

De bedste Eksempler paa Gotikkens gulvfliseagtige Gravsten af gotlandsk 
eller ølandsk Materiale findes nu i Vestervig (651*), af hvis to adelige Vaaben- 
sten den rigeste — over Peder Friis — er gjort af en Stenhugger, der o. 1483 
har arbejdet for Aarhusbispen. Jævnere, sengotiske Sten er iøvrigt kun be
varet i Nykøbing (78, 88*, 90*).

Renaissancens adelige Gravsten med Portrætfigurer er sparsommere repræ
senteret end i noget andet nørrejysk Amt og findes kun i to Kirker, V.-Vanned 
(282*), sikkert hugget i Gert v. Groningens Aarhusværksted, Bested (567*) 
af en Groningen-Elev. Lige saa sjældent forekommer Indskriftsten fra Slut
ningen af 1500’erne (Harring 500*, Skyum 521). Først fra 16—1700-Aarene 
træffes Gravsten over Præster og Borgere i noget større Tal; ogsaa Bonde
standen viser sig nu med jævne Gravsten, der i Modsætning til de andre
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A. Bæksted 1943
Fig. 6. Bodum. Barokgravsten fra o. 1650 (sml. S. 699 

Nr. 2), delvis dækket af Alteret.

Stænders ofte er af Granit (se f. Eks. 106, 107, 129, 138*); kun en enkelt 
Præstegravsten (Tødsø 923*) anvender samme Materiale. Bortset fra saadanne 
Husflidsarbejder er det først omkring 1625, at der spores en lokal Virksomhed; 
saaledes findes Arbejder svarende til den S. 282 afbildede Sten i V.-Vanned 
ogsaa i Tisted (58), Vigsø (243) og Skinnerup (377), den sidste dog nu i Tisted 
Museum, alle kendelige paa de bibelske Relieffer og Hængeornamenter1. Selv 
senere i Aarhundredet blev de bedste Reliefsten importeret fra andre Egne 
(Bodum 699, Hvidbjerg 746).

Import er sikkert ogsaa 1700-Tallets Barokepitafier, af hvilke det Berre- 
gaardske i Tisted (56*) og det elegante Thomsenske i Nors (256*) snarest er 
københavnske Arbejder, medens andre (Tisted 54, Hvidbjerg 742—46) samt 
Sarkofagerne i Ljørslev (892*) vistnok stammer fra Aalborg. Et barokt Grav- 
stensværksted i Nykøbing kan konstateres o. 1750 (Nykøbing 78 f.*, 81 f., 
Hvidbjerg 853, Blistrup 881 f., sml. Ljørslev 891 f.), og der har sikkert været 
adskillige jævne Virksomheder af denne Art, især sidst paa 1700-Tallet, da

1 En Sten fra samme Værksted findes ogsaa i Oddense, Salling.
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norsk Marmor i stigende Grad importeredes som Gravstensmateriale. Af 
Rokokoarbejder findes en halv Snes, hvoraf kan fremhæves den fine, nu itu- 
brudte Sten i Skyum (521) samt den grove Moldrup-Sten i Vestervig (652*). Ny
klassicismen er foruden i enkelte Landsogne repræsenteret i begge Købstæ
derne, især paa Tisted Kirkegaard, hvor den Toft’ske Gravstele med Marmor
relief af C. F. Holbeck er det interessanteste Kirkegaardsmonument.

Endelig kan nævnes de enkle Herrnhutergravsten fra Slutningen af 1700’erne 
i Østløs (196) og de ejendommelige, smaa Marksten, der uden Tildannelse er 
anvendt som Gravminder i Agger (672*)1.

B I L L E D S K Æ R E R -  O G  S N E D K E R A R B E J D E R

Et ejendommeligt Tømmermandsværk, der sikkert naar tilbage til den 
romanske Tid, er de grove Alterstolper fra Flade (986*), nu i Nationalmuseet. 
Af senromansk og unggotisk Træskulptur er den smukkeste Prøve Krucifiks
figuren i Ejerslev (1030*); andre Krucifiksfigurer fra samme Periode, V.-Torup 
(152*), maaske en senere Kopi, Kaastrup (314), Hurup (682), nu i National
museet, Tæbring (816*), nu paa Dueholm, er enten grove eller stærkt med
tagne, og det samme gælder de to bevarede Alterfigurer af tilsvarende Alder, 
S. Mikael fra V.-Assels og Jørsby (911*, 1036*), begge i Nationalmuseet.

Blandt de udpræget højgotiske Snitværker er Hillerslev-Krucifikset (303*) 
det værdifuldeste og sikkert ogsaa det ældste, fra o. 1350. Det synes ret ene- 
staaende herhjemme og er maaske et Importarbejde, men det har dannet Skole. 
En i Ty virksom Billedsnider har forgrovet dets sjælfulde Ansigt og dets 
smukke, slanke Legemsformer, men troligt efterlignet Vundernes udskaarne 
Blodklaser, som det ses i Sjørrind (388*), Vang (424*) og Søndbjerg (763*) 
samt, endnu stærkere outreret, i Solbjerg paa Mors (971*), nu i Nationalmuseet. 
Ogsaa Odby (772) og Bodum-Krucifikserne (698*) er Udløbere af denne Tra
dition, som har sin Rod i vesttysk eller fransk Kunst og inden for Danmarks 
Grænser ellers kun er repræsenteret i Viborg og den nordlige Del af Ribe Stift.

I Ty kan Blodklaserne endnu forekomme paa Krucifiksfigurer fra 1400’erne, 
f. Eks. Tisted (44*), Ræer (226*), Lyngs (752), Visby (551*), af hvilke de to 
førstnævnte vistnok er af samme Haand som Østerild (346*). De fleste af de 
herhenhørende Figurer er gennemgaaende ret grove Værkstedsarbejder, hvis 
Variationer af de nordtysk-lybske Typer ikke lader sig henføre til stedlige 
Værksteder. Fra Aarhundredets første Del stammer Tilsted (365*), V.-Vanned 
(276*) og Bjærgby (996*), medens en Række andre tilhører Bernt Notkes 
og hans Efterfølgeres Periode henimod 1500. Udpræget sengotisk er især

1 Om Gravrammer og Gravtræer se S. 1099, 1100.
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Ø.-Assels (905) med vildt flagrende Lændeklæde, et af de faa Krucifikser i 
Amtet, som har bevaret samtidige Sidefigurer.

Mellem de senkatolske Altertavler fra Tiden o. 1500 bør fremhæves Rester 
af en typisk nederlandsk Tavle i Hvidbjerg paa Tyholm (734*). Men her er det 
kun Ornamentikken, som er skaaret i Træ, de figurale Dele er fint formet i 
Terracotta, en Teknik der ellers er ukendt i Danmark. Almindelige sengotiske 
Altertavler er kun levnet i ringe Tal og tilmed i ret medtaget Stand; den eneste, 
som endnu har beholdt sin Plads paa Alteret, Ræer-Tavlen (225*), virker pro- 
vinsielt-hjemmegjort, ligesom den mishandlede Hillerslev-Tavle (301*). An
seligere er kun Tisted-Tavlen (37*), et i nogen Grad af Claus Berg paavirket 
Arbejde fra o. 1520. Selv enkelte Helgenfigurer fra Altertavler er kun faa i 
Tal; her skal kun nævnes det smukt skaarne Dionysiushoved i Hansted 
(236*), de tre med Tisted-Tavlen beslægtede Figurer i Skinnerup (374*) og 
de yndefulde Figurer i Østløs (S. Barbara 193*) og Jørsby (Maria med Bar
net 1036*).

Af de sparsomt overleverede sengotiske Kirkemøbler findes kun Nykøbing 
Korstole (74*), Ræer Degnestol (228), Kollerup Skab (105*) og Kisterne fra 
Kettrup (127*) og Ø.-Vanned (291*, nu i Tisted Museum), den førstnævnte 
jernbundet, den sidste i Bulkonstruktion. Ogsaa efterreformatorisk »Folde
værk« er sjældent (Sønderhaa 485*, Frøslev 805*).

Det ældste af Renaissancestilen prægede Arbejde i Amtet er den lille, neder
landske Husaltertavle, der er indføjet i den store, firesøjlede Tavle i Kettrup 
Kirke (122*); dens Alabasterrelief bærer Aarstallet 1561 indridset paa Bag
siden. Paa hjemlige Snedkerarbejder stammer de tidligste Aarstal fra 1570’erne. 
Bortset fra nogle Stolestadegavle fra 1572 i Nykøbing (73*) findes de fleste 
af disse Aarstal i Amtets nordligste Del, Vester Han Herred, hvor et Par 
Prædikestole, Kettrup 1573 (126*) og Gøttrup 1579 (136*), der staar paa 
Springet mellem Ung- og Høj-Renaissancens Stilformer, har nogle efter nørre- 
jyske Forhold forbavsende tidlige Figurrelieffer. Baade disse to Stole og Hjort- 
dals-Stolen fra 1592 (114) med dens ejendommelige, træsnitagtige Felter, der 
svarer til Arbejder i Vendsyssel (Hjørring Amt), er gjort af plattyske Sned
kere (sml. Indskriften paa Gøttrup), der sikkert har haft hjemme i Aalborg. 
De efterlignedes af lokale Haandværkere som den Landsbysnedker i Hingel- 
bjerg-Aarup, der 1595—99 lavede Kollerup-Stolen (104*) og Himmelen til 
Hjortdals (115*), og Prædikestolstypen genfindes i Arup 1593 (214*) og Tved 
(266) samt i flere enklere Stole med firkantede, glatte Storfelter.

Denne Periodes Aalborg-Arbejder er ogsaa repræsenteret i Ydby, hvis 
Altertavle fra 1577 (706*), oprindelig i Vestervig, tilhører den i Limfjords- 
egnene yndede lutheranske Skabstype med bevægelige Fløjdøre; det Værk
sted, der har snittet de naive Ung-Renaissance Ornamenter paa dens Ramme
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stykker, har leveret talrige lignende Arbejder til Kirker i Vendsyssel og Him
merland og har maaske ogsaa skaaret Prædikestolen i S.-Draaby fra 1586 
(1009*). Aalborgensisk er endelig Prædikestolen i Vestervig (638*), som er 
gammeldags i Forhold til sin sene Tilvirkningstid (1608—10), og Reliefferne 
i Vejerslev (867*), der i nyere Tid er købt hertil fra Aalborg Budolfikirke.

Ikke blot de aalborgensiske Prædikestole fandt Efterligning, ogsaa de luthe
ranske Fløjaltertavler tilvirkedes af stedlige Snedkere. Inden for Amtets 
Grænser udformedes der endogsaa en særlig Afart af denne Type, med Søjler 
inden for Midtskabets lodrette Rammestykker, hvad der næsten ikke forekom
mer andetsteds. Otte af de 22 Altertavler, som har denne Særtype, i Tisteds 
Opland og to paa Mors1 er sandsynligvis gjorte i et Tisted-Værksted, der 
ogsaa har leveret 8 Prædikestole2, alle beskedne Snedkerarbejder, kendelige ved 
deres Ung-Renaissance Søjler med korintiske Kapitæler og med Bladskeder 
om Skaftet. Hertil kommer sikkert en Serie Stolestader med Vifter paa de 
halvrunde, ofte parvis sammenstillede Gavle3. Intet af disse Arbejder bærer 
Aarstal, men en nærbeslægtet, endnu frodigere Virksomhed, hvis Værker for
deler sig paa begge Sider af det Ty og Mors skillende Sund, og som derfor 
kaldes Næssund-Gruppen, har Aarstal 1584—1601. Den ledende Mester har 
maaske været Hans Snedker, der er nævnt i Jegindø 1598. En Kende mere 
landlig og naiv i Søjleformerne er den snarest et Sideskud af Tisted-Gruppen, 
og herpaa tyder ogsaa, at dens Altertavler har den senere Firsøjletype, men 
forenet med tydelige Mindelser om Fløjtavlernes Trekantgavle. Af de talrige 
Næssund-Prædikestole findes de fleste paa Mors. Karakteristisk for disse to 
Grupper og særlig for den sidste er den flittige Brug af indstemplede Ornamenter, 
»Stregcirkler«, paa Snitværk og Lister.

Den fuldt udviklede Høj-Renaissance med dens Arkitekturdekoration og 
dens Kassette- og Kartoucheornamentik, der satte ind ved Aar 1600, viser, 
ligesom det første Stadium af Lutheranismens Kirkeinventar, Indflydelse fra 
Aalborg; selv om der ikke kan paavises sikre Importarbejder, genkendes 
Aalborgsnedkrenes ejendommelige Arkader (med Ædelstens-Kassetteværk paa 
Buernes og Pilastrenes afrundede Profil) paa mange af Amtets Prædikestole, 
f. Eks. Nykøbing (72) 1603 og Tødsø (922*), malet 1600, begge af samme 
Nykøbing-Snedker, der desuden 1609 har gjort Prædikestolen i Bested med 
Figurrelieffer (566).

Side om Side hermed findes enkelte, spredte Værker, som ikke synes at være

1 Arup (210*), Sennels (323), Hunstrup (335*), †Torsted (401), Nørhaa (485*), Har- 
ring (498), Hvidbjerg (579), Dragstrup (953) og Flade (986*).

2 Nors (252*), Sønderhaa (486), Skyum (519), Ovtrup (824*), Rakkeby (830), Gal
trup (938*), Dragstrup (955) og S.-Draaby (1009*).

3 F. Eks. Tilsted (366), Sjørrind (389*), Snedsted (478) og Stagstrup (509*).
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afhængige af Naboegnenes Snedkerskoler1. Og en Indflydelse fra en helt 
anden Kant af Nørrejylland gjorde sig stærkt gældende. Den enkle, men sær
deles omhyggeligt snedkrede Tisted-Prædikestol fra 1594 (44*), der ligesom 
Tisted-Epitafiet Nr. 1 (50*) er et Værksted- eller Elevarbejde af den fine, øst
jyske Billedskærer Mikkel van Groningen (Grønningen) i Hornslet (Randers 
Amt), fristede i høj Grad Tybo-Snedkrene til Efterligning. Den kopieredes og 
forenkledes i talrige Udgaver lige fra 1601 til 1627 (Harring-Visby 499, 552*).

En enkelt af disse af Groningen paavirkede, lokale Kræfter, »Tømmerby- 
Snedkerem, der arbejdede o. 1605—09, udførte foruden Prædikestole ogsaa 
Altertavler, hvis Vinger efterligner Tisted-Epitafiet. Hans tidligste Værker er 
maaske de enkle Fløjaltertavler i Klim (142*) og Tved (263*), og han har des
uden gjort Inventaret i V.-Torup (151 f.) og Tømmerby (173 f.) samt Alter
tavlen i Heltborg (688*). Hans landlige Ubehjælpsomhed røber sig i Alter
tavlernes mangelfulde Arkitekturled, og han viger ikke tilbage for at give sig 
i Kast med Figurrelieffer som f. Eks. paa Prædikestolen i Ø.-Vanned (290*).

Andre Smaagrupper af lidet udtalt Særpræg, som især træffes paa Mors, 
lønner det sig ikke at gennemgaa i Enkeltheder, og det skal kun nævnes, at 
Tybo-Snedkrene senere i 1600’erne i stigende Grad fulgte Tømmerby-Meste- 
rens Eksempel. Figurrelieffer, ofte meget naive, findes saaledes, foruden paa 
den førnævnte Bestedstol, paa Prædikestole i Hvidbjerg 1639 (581), vistnok 
af samme Snedker som Sjørrind (388), endvidere i Janderup (456) og Hil
lerslev (304), den sidstnævnte gjort af Jens Nielsen i Snedsted. At dette 
grove, men anselige Snitværk er gjort af en Landsbysnedker, er karakteri
stisk for Arbejdsforholdene. De to smaa Købstæder har kun i ringe Grad for- 
maaet at gøre sig gældende2; der træffes blot fire navngivne Tisted-Snedkre, 
alle o. 1650, Laurids, Oluf, Laurits Pedersen og Christen Olufsen og 
kun een fra Nykøbing, Rasmus Snedker, men blot af Oluf og Rasmus er der 
levnet Arbejder (253 f.* 781). Men baade før og efter 1650 nævnes talrige 
Landsbysnedkre, ogsaa Folk som har boet uden for Amtets Grænser; meget 
produktiv var saaledes Niels Snedker i Selde paa Salling (Viborg Amt); 
han arbejdede o. 1640 i gammeldags Manér med iblandede Aalborgmotiver 
fra Aarhundredets første Aar. Mere fremskreden var Mesteren P. L. (Peder L.) 
fra Aaby (Kær Herred, Aalborg Amt), der 1649 leverede Inventaret i Kaa- 
strup (312 f.), hvis Altertavle endnu har Mindelser om 1500’ernes Skabstype.

Med ganske enkle Midler har de jævne Snedkre hist og her givet Renais-

1 F. Eks. Prædikestolen i Hvidbjerg 1596 (739) og Altertavlerne i Hassing, malet 
1598 (533*), Ørum 1611 (590), Ovtrup (822*).

2 En speciel Tistedarkade spores i Tisted paa det nedtagne Pulpitur (46) samt paa 
Prædikestolen i Østløs (195*) — muligvis stammer Altertavlerne i Blistrup (875) og Odby 
(771*) fra samme Værksted — og denne Arkade blandes paa enkelte af de nysnævnte 
Prædikestole med Aalborg-Motiver.
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sancens Stolestadegavle et lokalt Særpræg, idet de i Stedet for en enkelt Gavl- 
trekant med eller uden indsnøret Hals lader dem afslutte med to sidestillede, 
stejle Gavle, f. Eks. *Søndbjerg (766*). Rigere Stader findes især i Vestervig 
(640*) og Karby (842).

Imidlertid var den svulmende Sen-Renaissance og dens sidste Stadium, 
Bruskstilen, naaet frem til den afsides Egn1. 1631—33 leverede en Aalborg- 
Billedskærer de tidligste Snitværker af denne Art, Korgitter og Epitafier i 
Tisted Kirke (44*, 50*, 52*), 1638 skar en sydøstjysk Haandværker, »Nykirke- 
Mesteren«, Altertavlen til Bested (563), 1640 har en anonym Mester udført 
Altertavler i Sjørrind (387*) og Vang (422*), og 1648 signerede den dygtige 
Horsens-Mester, Peder Jensen Kolding, den nydelige, lille Tavle i Janderup 
(453*). Ogsaa senere naaede Horsens-Arbejder herop; Peder Jensens Elev, 
Søren Pedersen, skar 1688—91 Præste- og Degnestol i Janderup (459) og 
meget Inventar i Hundborg (437*, 440*, 440*, 441) og fra Horsens stammer 
desuden Altervingerne i Flade (987*). Østjysk er ogsaa Dragstrup-Epitafiet 
(957). Grovkornet, vestjysk Barokmanér viser derimod en Række andre sene 
Bruskarbejder fra o. 1670—90, Altertavlen i Snedsted (475), Prædikestols- 
himmelen i Janderup (457*), Berregaard-Epitafiet i Tisted (52*), Altertavlen 
i Karby (838*) og *Epitafiet i Vust (162) m. fl.

Flere af disse vestjyske Snitværker kan være lokalt Arbejde, og sikkert er 
det ialfald, at Landsbysnedkrene ikke veg tilbage for Bruskstilens krævende 
Opgaver. Hvor naivt Resultatet kunde blive, viser Snitværker i Skyum (518) 
og Hassing (533*), der efterligner Bested-Tavlen. En saare flittig Landsby
kunstner var Chr. Nielsen Bech i Ørum, der har udført en Række Arbejder 
baade i Ty og paa Mors. Blandt de naiveste Snitværker kan nævnes de nu 
udrangerede Altertavler i Hillerslev (300*) og Vestløs 1701 (201*), som røber 
Landhaandværkerens Uformuenhed over for Figurproblemerne. Fra denne 
Regel gives der kun een Undtagelse, det fantasifulde Krucifiks i Karby (841*), 
hvis Forbillede maa være en bloddryppende, gotisk Kristusskikkelse.

I 1700’erne naaede Snedkerarbejder fra andre Egne ikke frem til Amtet; 
bortset fra de smukke, engelske Herregaardsstole i Sejerslev (1023*) er det 
eneste større Importstykke Orgelhuset i Tisted (46*) fra 1769. Storbarok og 
Rokoko er derfor kun repræsenteret i provinsielle Udgaver; blandt de net
teste Arbejder er de to, muligvis af samme Snedker tilvirkede Fontehimle, 
Bested (565) og Karby (840*), og det fornøjeligste Snitværksarbejde er den 
lille Hængefigur, Jonas og Hvalfisken, i Hvidbjerg (741*). Naar de stedlige 
Haandværkere skulde følge med Tiden, efterlignedes tilgængelige Stenhugger
arbejder; Nors Epitafiet (256*) har saaledes paavirket Træepitafierne i Sen-

1 Fragmenter af ukendte Billedskærere fra denne Periode findes i Hjaremaal (357*), 
Harring (498*) og Ydby (710).
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nels (328*) og Ljørslev (892*). Hvidbjerg-Tavlens Vinger giver et Eksempel 
paa lokal Rokoko og Skjoldborg Prædikestol (409*) paa Louis XVI Stil.

Interesse som Almuekunst har de kun i ringe Tal bevarede Gravtræer.

S T A F F E R I N G  O G  M A L E R I

Bortset fra Kalkmalerierne er der ikke bevaret middelalderlige Billeder. 
De sparsomme Spor paa Sennels-Fonten (326) er det eneste og ikke helt uom
tvistelige Vidnesbyrd om den romanske Tids Farver, og de gotiske Snitværker 
har alle mistet deres oprindelige Staffering1.

Først fra Renaissancens farveglade Tid er der bevaret brogede Stafferinger; 
det nye lutheranske Inventar har kraftige Farver vekslende med Guld, Sølv 
og Lasurer. I Regelen er de i Tidens Løb blevet overmalet flere Gange, men 
de oprindelige Farver er hist og her fremdraget eller genfremstillet ved mo
derne Istandsættelser. Som et Skoleeksempel paa Tidernes skiftende Staf
feringer kan nævnes Kettrup Altertavle (122*), hvor Renaissancefarverne fra 
1612 blev dækket af en Barokstaffering 1716 med overvejende Marmorering 
og uden Lasurer; ved Midten af 1800’erne blev denne Maling afløst af hvide 
og graa Farver med Zinnoberdetailler, og endelig fik Tavlen 1886 Egetræs
maling med uægte Forgyldning og enkelte Farver.

Kettrup-Tavlens Kærne, den flanderske Husaltertavle fra 1561, er det 
ældste Eksempel paa Renaissanceforgyldning, ejendommelig ved sin Skrabe- 
teknik. Prædikestolen fra 1573 i samme Kirke (126*) har oprindelig staaet 
næsten umalet, med en sparsom Snedkerstaffering, der kun dækkede enkelte 
Partier med sort, en Teknik, hvis fine Virkning kan ses paa Hjortdals-Stolen 
fra 1592 (114*). Men allerede 1594 fik Kettrup-Stolen nye, kraftige Farver, 
og ved Aar 1600 vandt Malerne Fremgang overalt.

De for Amtet karakteristiske lutheranske Fløjaltertavler er fra første Færd 
skabt til malede Billeder og Indskrifter, men kun en eneste, Sejerslev (1021*), 
har bevaret sit oprindelige Krucifiksmaleri (sml. ogsaa Nadverbilledet paa 
Tisted Predella 45). Bortset fra et enkelt Epitaf (Tisted 50*) maa Billeder fra 
denne Periode søges paa Prædikestole; det ældste daterede, fra 1594, findes 
paa Tisted-Stolen, og snart efter fulgte lignende i Landsbykirkerne, især 
Tømmerby 1609 (175*), Vestløs (204), Snedsted 1603 (479), Hassing (536), 
Tødsø 1600 (921), sirligt og stift malede, med lyse, klare, manieristiske Farver, 
svarende til Renaissanceornamenterne i Østerild (347*) og Hjaremaal (355*). 
Men snart gør Barokken sig gældende. Nadverbilledet paa Ovtrup Altertavle 
(823*) og Dyderne paa Østløs Prædikestol (195) har livfuldere Sving, og paa

1 Kun Nationalmuseets Kirkeskab fra Kollerup (105) har bevaret en broget Maling 
af gotisk Karakter, der dog er ændret o. 1600 eller senere.
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Stolene i Harring (499), Stagstrup (509) og Visby (552) fra Tiden ved 1627 
er Evangelisterne malet i kraftigt Clair-obscur med flotte, raske Penselstrøg. 
En lignende Malemaade viser Tisted-Epitafierne fra 1632—33 (50*).

Tiden om 1650 er repræsenteret ved flere Epitafiemalerier, hvori Portræt
figurerne snart helt fortrænger de bibelske Motiver, samt ved Alterbilledet i 
Sjørrind fra 1640 (387). I Kaastrup (313) malede den ret naive Frederik 

Maler 1649, i Jegindø (780) den endnu mere provinsielle Laurits Maler fra 
Viborg 1654, medens den anonyme P R M arbejdede i Mors Nørre Herred.

Da man efter Svenskekrigenes Tilbagegang og Forfald omkring Aar 1700 
atter tog fat paa at restaurere Kirkeinventaret og dets Farver, maledes der 
igen med Flid, og foruden Altertavler og Prædikestole stafferedes nu ogsaa 
hyppigt Pulpiturer, Skriftestole og Herskabsstole etc. Motivkredsen ændredes 
og udvidedes, især med de pietistiske Allegorier, hvorpaa de ældste Eksempler, 
fra 1690’erne, findes i Karby (838) og Galtrup (938), sml. de da saa populære 
Hjertebøger. Farvevirkningen kan være smuk, men Figurtegning og Anatomi 
magtede hverken Kontrafejere som Christen Pedersen Lyngbye fra Viborg 
eller Christen Sørensen fra Ringkøbing, hvis tidligste Arbejder bærer Aars- 
tallene 1680 (844) og 1689 (402). En Smule bedre var den stærkt benyttede 
Jens Jensen Thrane, Stifteren af Malerdynastiet Thrane1, der yndede at 
krydre sine Malerier med smaa, hjemmegjorte Vers til Guds eller til sin egen 
Ære, og som atter og atter gentog sin halve Snes Motiver i næsten stereotyp 
Udformning. Side om Side med ham virkede hans Broder(?) Rasmus, Sønnen 
Mogens Christian samt Thøger Andersen Thrane, maaske en Brodersøn; 
til Kredsen hører endvidere Anders Eskesen Gundahl fra Rosholm (Har
ring eller Vigsø Sogn), aabenbart en betroet Svend. Ham skyldes Korloftet 
i Janderup 1722 (449*), medens den store, forsvundne Serie af Allegorier paa 
Skibets Loft udførtes 1734 af Bjørn Holgersen. Den talentfuldeste af Kredsen 
var ubetinget Mogens Christian Thrane, der har malet de store Lærreder 
fra Ljørslev (890 f.*), og hvis Staffering af Altertavlen i Vestervig er et typisk 
Eksempel paa Baroktidens Forkærlighed for Marmoreringer. De yngste Epi- 
tafiebilleder stammer fra Midten af 1700’erne; ved denne Tid blev det op
rindelige Maleri fra o. 1684 i Tistedmatadoren, Enevold Berregaard, og hans 
ikke mindre bekendte Hustru, Anne Søes, Epitaf, erstattet med en Kopi paa 
Kobberplade af Georg Carl Berkenkamp (53*); af nyt maledes Clemens 
Jessens Helfigurs-Portræt i Kettrup, udført 1755 af H. C. Borch.

Af 1800’ernes Malere er repræsenteret: Lucie Ingemann, Chr. Dalsgaard, 

A. Dorph, Marinemaler Riis Carstensen, Venzel Tornøe, Aug. Jerndorff, 

Troels Trier. En oftere anvendt lokal Maler er C. A. F. Neve i Tisted.

1 Chr. Elling: Thrane’rne, en jysk Kunstnerslægt i det 18. Aarh. i Tilskueren. 1934. 
S. 223 ff.
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T E K S T I L E R

Fra den katolske Tid er kun bevaret et lille Rygskjold til en Korkaabe, 
der var havnet i Visby (549*), med Fremstilling af de hellige tre Konger, 
fra o. 1500, nu i Nationalmuseet. Af 1600’ernes og 1700’ernes Alterklæder og 
Messehageler findes nu kun faa helt eller delvis bevarede. En Messehagel fra 
Hvidbjerg (738), forfærdiget 1751, er i Nationalmuseet, hvorimod Janderups 
Hagel (455*) fra 1768 endnu er i Brug. Et af en Messehagel omsyet Tæppe i 
Vestløs, af florentinsk eller venetiansk Arbejde fra o. 1550, er afbildet S. 204 
Fig. 9. De S. 564 (Fig. 11) omtalte Sølvfigurer stammer fra Bested Kirkes 
tidligere Messehagel.

M E T A L A R B E J D E R

sølv. Fra Reglen, at Alterkalke skal være af Sølv, afviger kun Østløs (194), 
hvor Kalkfoden fra 1600’erne er af Kobber. Vasa sacra af uædelt Metal, især 
Tin, som man stundom maatte nøjes med i Tilbagegangstider, er alle udskif
tede, og af katolske Guldkalke er ingen levnet.

De o. 100 bevarede Alterkalke repræsenterer Hovedbestanden af Kirkernes 
Sølvtøj og giver, især fra Tiden efter 1600, et godt Billede af provinsiel Sølv
kunst, idet kun et Faatal københavnske Arbejder har fundet Vej til Amtet, 
og heller ikke de to Købstæder, Tisted og Nykøbing, er dominerende før op 
i 1800’erne. Udenbys har man især søgt til Aalborg og Viborg, og der kan 
næppe være Tvivl om, at en stor Del af de ikke stedfæstede Mestre skal søges 
i disse to jyske Byer.

Hovedmassen af de hellige Kar stammer fra 1650—1750, men selv fra denne 
relativt sene Tid findes kun faa fuldstændigt bevarede Kalke, da Bægrene 
som Regel er fornyet. Den ældste, fuldstændige er Hvidbjerg fra 1652 (850*). 
Langt de fleste gamle Alterkalke er sammenstykket af Dele fra forskellige 
Tider. Karby (839) har saaledes gotisk Knop, Renaissance-Fod, barokt Skaft 
og nyt Bæger. Dette vanskeliggør Dateringerne, men ikke helt faa smukke, 
middelalderlige Kalkdele er paa denne Maade reddet fra Undergang.

Amtets ældste Stykke er det senromanske Midtparti af Kalken fra Østløs 
(194*), med oval Knop og filigransmykket Skaft fra 1200’erne; selv de fornyede 
Dele minder om den romanske Type.

Fra gotisk Tid findes fem Kalke, hvoraf blot Bægrene er fornyet. Højgotisk, 
fra o. 1350, er Galtrup (937*), der gentager den romanske Type i slankere og 
elegantere Udgave, og hvis runde Fod er smykket baade med et Krucifiks 
og med en ciseleret Majuskelindskrift. De fire andre, Nørhaa (465*) og Agger 
(670* og Fig. 7) fra o. 1500, Arup (212*) med snørklet Majuskelskrift fra 1505
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og Nors (251) er udpræget sen
gotiske, med tunget eller po
lygonal Fod, forneden ret flad, 
men derover med et ret skarpt 
Knæk svajet op i en slank 
Pyramide, hvori den svungne 
Linje dog stadig fornemmes. 
De har alle den for den sidste
katolske Tid saa karakteristi
ske, lodrette Seksdeling, sva
rende til Tallet af Bogstaverne 
i Ihesus-Navnet paa Knoppens 
Rudebosser. Kun Nors (251) 
har Fodplade. Standkanten 
prydes af en Kuglestav eller et 
gennembrudt Mønster. Knop
pen har stavværksdekorerede 
Spidsblade, og Bosserne er 
stærkt fremspringende, paa Ag- 
ger-Kalken ciseleret med Blom
ster, paa de andre med relief- 
agtige Minuskler. Til disse fem 
Kalke slutter sig enkelte min
dre Dele som Knoppen i Ræer 
(225*) med smukke, hvirvel- 
bøjede Stavværkstunger, vist
nok fra 1400—50 (sml. ogsaa 
Lild 186*, Vestervig 636*,
Karby 839, Rested 856*, Ljørslev 888, Tødsø 922*) og Jegindø (778*) med 
stor, sengotisk Knop og en lille, støbt Helgenindefigur med Krone. Ørding 
(898), hvis Fod er omtrent som Aggers, dog allerede renaissanceagtig, som en 
lav Pyramide, har Skaft med smaa Kreneleringer (sml. 856*). Den sengotiske 
Fod paa Lødderup (789*) er ottetunget.

Som overalt i Landet bevaredes den sengotiske Type meget længe, og de 
ældste Kalke fra Renaissancetiden, V.-Torup (152*) og Odby (772*), begge 
fra 1581, varierer den smukt og rigt. Den nye Stil viser sig nærmest i Fodens 
lave Pyramideprofil og Standkantens Dekoration, smaa rudestillede Firkanter 
mellem lodrette Streger, et gængs Motiv især i Aarene o. 1600. Knoppernes 
gotiske Form, med Spidsblade og Rudebosser, er bibeholdt, men Bosserne, 
der her er besat med Englehoveder, er knap saa fremspringende som tidligere.

G. Købke Knudsen 1943

Fig. 7. Agger. Sengotisk Alterkalk, nu i Nationalmuseet 
(S. 1086).
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Fra Aaret 1600 er Fod og Bæger paa 
Skallerup (962*); Bægeret, med buede, 
stærkt nedad tilspidsede Sider, er Am
tets ældste. Afvigende Fod har Visby 
(549*), fra o. 1625, maaske Rest af en 
verdslig Pokal.

Disken i Skallerup (962), der er sam
tidig med Kalken, er paa Bund og Kant 
dækket af en religiøs Versalindskrift og 
har ydermere et graveret Krucifiks og 
to Vaaben1.

Af Berettelseskalke fra 1600’erne ken
des kun to fuldt bevarede, Tisted (40) 
og Vestervig (637), sml. ogsaa 476. 

Endnu Sen-Renaissancens og Barok
kens Alterkalke fastholder Seksdelingen, men berøver gerne Detaillerne deres 
Selvstændighed og sammenarbejder dem til større Helheder. Knoppen vokser 
og faar næsten Kugleform, og Bosserne er ikke altid som tidligere paaloddede, 
men fremtræder kun svagt mellem de buklede Bladtunger, der indrammes af 
Hulkanter. Et Eksempel herpaa er Blistrup fra 1635 (876*), der ogsaa viser 
en tidlig Prøve paa, hvorledes Fodprofilerne udglattes. Den lodrette Stand
kant sløjfes, og naar Foden har rundede Bukkeltunger, faar den hyppigt Lig
hed med en seksdelt Roset som f. Eks. paa Vestervig 1657 (636*), Grurup 1661 
(574*), Rested 1664 (856*) og Tilsted 1668 (364). Selv naar Standkanten bibe
holdes, træder Tungerne ikke gerne frem som selvstændige Halvcirkler, men 
bliver flade og kun svagt indskaarne som paa Hvidbjerg fra 1652 (850*), der, 
som før nævnt, er Amtets ældste, fuldstændigt bevarede Kalk.

Ved Aar 1700 optræder enkeltvis nye Variationer af Alterkalkene, se Ny

købing (71*), Torsted (401*), Bested (564*), Bodum (696) og Elsø (796). Men 
først med Aalborgguldsmeden Jens Kjeldsen Sommerfeldts Arbejder ind
føres den senbarokke Kalktype med vandret delt Knop som Sjørrind (387*) 
og Alsted (1002*), den sidste fra 1739, en Type som han senere forenkler i 

Rakkeby (829*), og som efterlignes f. Eks. af Niels Klem i Tisted.

Hvidbjerg Berettelsessæt (737) fra 1763 bærer graverede Rokokoornamenter, 
Louis XVI Stilen er kun repræsenteret af Tisted-Kalken, (39*), et Køben
havnerarbejde fra 1792 (sml. ogsaa Vinkanden sammesteds fra samme Aar).

Empirestilen ses bedst paa Hurup Alterkalk (680*) fra 1813, hvor Skaft og 
Knop dog er ældre. Foden er enkel, rund og opdrevet i to Afsæt, Bægeret

1 Diske med Adelsvaaben findes desuden i Blistrup (876) fra 1635, i V.-Vanned (274) 
fra 1644 og i Hvidbjerg paa Mors (850) 1652.

S. Bengtsson 1940
Fig. 8. Sennels. Oblatæske 1677 (S. 1089).
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Fig. 9—10. Akvamaniler fra Mors (S. 1089).

pokalformet med udsvajet Overkant. En smuk Sen-Empirekalk fra 1842 med 
ciselerede Blade findes i Hunstrup (337); den skyldes en Københavner. Pro
vinsarbejde er derimod Sygekalken i Hurup (681*) fra o. 1850.

Af andre Sølvgenstande forekommer hyppigst Oblatæsker, den ældste og 
smukkeste i Sennels (324), et Københavnerarbejde fra 1677 (Fig. 8). Sølv
kander har kun Købstadkirkerne, Nykøbing (71*) fra 1713, Tisted (40*) fra 
1792; den sidste har ogsaa Lysestager af Sølv, fra 1781 (41*).

Endelig maa nævnes den grovt drevne Sølvkrucifiksgruppe i Bested (564*) 
fra sidste Halvdel af 1600’erne; den har oprindelig prydet en Messehagel.

A N D R E  M E T A L A R B E J D E R

Af sen-romanske Emaillearbejder kendes fra Amtet dels det lille Krucifiks 
fra Bodum (697*), dels de smukke Stager fra Ø.-Jølby (945*). Disse Limoges- 
arbejder opbevares nu i Nationalmuseet.

Fra o. 1300 stammer det malmstøbte Dørringsbeslag i Hvidbjerg (740*), der 
har Form som et Troldehoved.

Fem metalstøbte Akvamaniler, alle fra Mors, men uvist fra hvilke Kirker, 
opbevares i Nationalmuseet; de tre forestiller Løver, den fjerde en Rytter og 
den femte en Hjort. De fire er fabrikeret i Nordtyskland, den ældste Løve 
muligvis i Danmark. Ældst, fra 1200’erne er Hjorten (Fig. 9), hvis Hank er 
formet som en vinget Drage af utvivlsom romansk Karakter, den samme 
Type, der findes paa Dragstrupfonten. Fra o. 1250 er Løven (Fig. 10), hvis 
Hank ligeledes er formet som en ret tydelig Drage, og hvis Manke fremtræder 
i svagt Relief. Rytteren (Fig. 11) forestiller en Riddersmand og er fra Tiden
o. 1350, mens de to resterende Løver er henholdsvis fra o. 1350 (Fig. 12),

69
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Fig. 11. Akvamanile fra Mors (S. 1089).

med stærkt stiliseret Dragehank, og fra o. 1500 (Fig. 13); paa den sidste er 
Dragen erstattet af en almindelig Hank, og den graverede Manke breder sig 
over hele Bringen, som det ogsaa kendes fra de Smaaløver, der tjener som Fød
der for Alterstager (se f. Eks. 722*).

En Vandkedel fra o. 1500, der ligesom Akvamanilerne sikkert har været brugt 
ved liturgisk Haandtvæt, er kommet til Nationalmuseet fra Hvidbjerg (738).

Af middelalderlige Alterstager er kun levnet 12 Par, heri medregnet de nys
nævnte Ø.-Jølby-Stager af Kobber; de andre er alle af Malm. Stagerne fra 
Visby (550*) har endnu romansk rundede Skaftringe, mens Resten er af al
mindelige, sengotiske Typer med skarpe Skaftringe og undertiden hvilende 
paa siddende Løver. Stagerne i Lodbjerg (598) er stemplet: N F, og Skallerup 
(962*) har en Træsko under et M, sikkert et Mestermærke. — V.-Vanned (274*) 
bærer det graverede Aarstal 1577, der muligvis er yngre end Stagerne.

Renaissancens og Barokkens balusterprofilerede Stager opviser ingen Sær
typer og stammer vel alle fra Værksteder uden for Amtet. Fra Tiden før 1600 
er Stagerne med lav, klokkeformet Fod og Skaft, der endnu har bevaret et 
Cylinderled, f. Eks. Frøslev 1585 (802*), rigere profileret og med kreneleret 
Lyseskaal Vestløs 1588 (202*), samt Typer som Tistedstagerne 1589 (42*), 
nu i Klitmøller, med Profilfod og Skaft med Kugleled, sml. ogsaa Hunstrup
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Fig. 12—13. Akvamaniler fra Mors (S. 1089 f.).

1597 (337*) med graverede Vaaben. Allerede tidligt i 1600’erne træffes Stager 
med meget rigt profilerede Skafter, f. Eks. Sjørrind 1608 (388*), Ovtrup 1620 
(824*). O. 1625 fremtræder Typen med høj, klokkeformet Fod (Bodum 696*), 
og ved samme Tid fremkommer de store svulmende Fodskaale kombineret med 
ganske slanke Skafter (302, 1002*, 1029), en Type der holder sig ned i Barok
ken, hvor den yderligere outreres, mens Formerne samtidig mister deres strin
gente Karakter, f. Eks. Skjoldborg 1647 (409*), Bested 1673 (563*). Et Par 
typiske Barokstager med voldsomme Former er Skyum o. 1650 (518*) og Hund
borg, fra sidste Halvdel af 1600’erne (438*). En enkelt, sen Stage, Hvidbjerg 
1753 (738*), hviler paa Løver. Nogle faa Kirker har Stager af Messingblik 
med udpuklede Fødder og tildels med snoede Skafter, f. Eks. Hjortdals 1671 
(113*), Hørdum 1650 (527*) og Hurup (681*). Enkelte Steder har man anvendt 
almindelige, verdslige Stager paa Alteret, f. Eks. i Tisted (42), Heltborg (689) 
og Ydby (707). Af de talrige Tinstager, som efter Regnskaberne at dømme 
maa have været til Stede i Amtet, er nu kun bevaret de smaa i Vigsø (241*), 
med enkle, svære Renaissanceprofiler. Tisted er ene om at eje et Par Sølv
stager (41*), i Louis XVI-Stil; et Par Empirestager findes i Nykøbing (72).

Lysekroner. Det gælder sikkert endnu mere Lysekronerne end Stagerne, at 
de stammer fra udenbys Værksteder —Agger (672) er vist endda polsk Arbejde. 
Flere af dem er kommet til Kirkerne mange Aar efter deres Forfærdigelse, 
hvad der fremgaar af de indgraverede Giveraarstal. De har sikkert før hængt 
i velhavende Privathjem.

De to ældste Kroner, en sengotisk fra Harring (500) og den første daterede, 
V.-Vanned 1552 (280), allerede renaissancepræget, med en romersk Kriger 
som Topfigur, er begge i Nationalmuseet. Renaissancens Pragtstykke er den 
store Krone i Vestervig (643*), Amtets største og skønneste. Adelsvaabnene

69*
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(Munk og Marsvin) viser, at den oprindelig er støbt til Herregaarden Nørlund, 
og den er først skænket til Kirken 1679. Jævnaldrende, fra o. Aar 1600, er 
Tisted (47*), Sennels (320) og Lødderup (791*). Barokke Kroner fra o. 1650 
og senere findes i Købstadkirkerne og talrige Landsbykirker (se Registret). 
Topfiguren er hyppigst en flakt Ørn (47*, 75, 328 etc.), andre Figurer er: 
romersk Kriger (280, 791*), siddende Løve (460), Vaabenskjold (643*), Fugl 
(47, 76, 328, 390, 990*), luthspillende Kvinde (425). Ganske ejendommelige 
er de ensartede, naive Kroner fra 1780’erne i Sjørrind (390) og Flade (990*), 
rimeligvis støbt af samme Gørtler som Vang (425). En sen Louis XVI Krone 
fra 1807 er gjort af Erik Lassen i Nykøbing til Byens Kirke (76), Grurup (575) 
er lavet 1805 af Klokkestøberen Peder Meilstrup i Randers.

Af Lysearme skal kun nævnes den ældste, Lødderup (791*) fra o. 1550, en 
gaaende Mand i Tidsdragt bærende to Lyseskaale, sikkert Fragment af en verds
lig Bordstage.

Daabsfadene er hovedsagelig udenlandsk Importarbejde. De to største Grup
per repræsenteres af sydtyske Værksteder, fortrinsvis Nürnberg fra 1500’erne, 
ialt 40 Stykker, og af nederlandske Arbejder fra o. 1600—75, ialt 10. De syd
tyske Fade er massivere end de blikagtige nederlandske, der paa Grund af 
den tyndt udhamrede Plade har en Randforstærkning af Jern. Langt den hyp
pigste Fremstilling paa de sydtyske Fade er Marie Bebudelse (ialt 22, Afbild
ning S. 409), iøvrigt findes Syndefaldet (416, 739, 779, 876), Spejderne med 
Vindrueklasen (126, 708, 824*), Korslam (303, 375*), det habsburgske Vaaben 
(486, 905*) samt Blomsterornamenter o. lign. (144, 338, 354*, 851). Fire Fade 
(314, 486, 499, 580) er stemplet RS. Det ældste, graverede Aarstal, 1590, findes 
paa Blistrup (876); Hørsted (493) har 1592. Fremstillingerne paa de neder
landske Fade viser: Bebudelsen (938*), Syndefaldet (43*), Spejderne (723), 
Evas Skabelse (456*), David og Goliath (591*), Enhjørning (455), Roset
motiver (154, 402*, 888); det eneste graverede Aarstal er 1656, der findes paa 
Galtrup (938). Foruden disse Seriefabrikations Fade maa nævnes det firkan
tede, rigt graverede Fad i Nors (252*) fra o. 1650. Af Kobberfadene, der hoved
sagelig stammer fra o. 1700, gør ingen Krav paa særlig Omtale. Tinfadene er 
alle hjemlige Kandestøberarbejder fra Baroktiden; Kollerup fra 1689 (103*) 
har graverede Storblomster, Bjærgby 1685 (996*) i Bunden et Relief, fore
stillende Loth og hans Døtre, og støbt i en Renaissanceform, som Aalborg- 
mesteren synes at have haft i sit Værksted. Foruden Bjærgby er tre andre 
Fade ottekantede (551, 922, 929).

Blandt Daabskanderne, der næsten alle er af Tin, lægger man især Mærke 
til Tistedgørtleren Bunchs kraftige, pæreformede Kander (se f. Eks. 203*), 
der i Antal konkurrerer med Hans Høys mere fabriksagtige Chokoladekande- 
former (se f. Eks. V.-Assels 912*).
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Klokker. Der er bevaret ialt 41 middelalderlige Klokker i Amtet, og Op- 
maaling og Fotografier haves af tre, der nu er omstøbt. De ældste Klokker 
er de slanke, skriftløse, unggotiske fra 1300’erne, den ældste med Skrift er 
V.-Assels fra o. 1350 (913*), der bærer Majuskler. Paa Kollerup-Klokken (106) 
fra 1450—75 viser Minusklerne sig for første Gang. De middelalderlige Støbere 
er fortrinsvis Folk, der har haft deres mobile Værksteder i Nørrejylland; den 
frugtbareste kalder sig P. L. P. og har leveret 9 af Amtets Klokker. Peter 
Hansen (7 Klokker) opgiver sit Hjemsted som Flensborg, endvidere kendes 
en Petrus de Randrusia (340) samt Peter Horsens (742). 1576 viser den 
tidligste lybske Klokke sig, Tisted nu omstøbte Klokke, der stammede fra 
Matthias Bennincks Værksted, og med 1600’ernes Begyndelse dukker mange 
store, produktive Klokkestøberes Navne op, fortrinsvis hjemmehørende i 
Lübeck og København. En enkelt fransk Støber, François Voillard, 
har 1648 arbejdet sammen med Jørgen Hansen i Aarhus (844).

Ligkistebeslag og Indskriftplader af Messing og Kobber er hjemligt og vist
nok ofte lokalt Arbejde, ciseleret og udført i Guldsmedeværksteder, mens de 
grovere Tinplader er støbt hos Kandestøberne. Den ældste Plade er Iver 
Grøns fra 1591 i Hvidbjerg (852). Typiske Repræsentanter for Baroktidens 
storblomstrede Plader findes i Vestløs (206*) og i Vestervig (654*).

Tinsager, se under Daabsfade og -kander samt Ligkistebeslag.
Smedejern og Støbejern. Middelalderlige Jernbeslag findes paa Kirkekisten i 

Kettrup (127*) og paa Kollerup Monstranshus (105*), nu i Nationalmuseet. 
Ikke saa faa jernbeslagne Døre findes i Behold, men ingen af dem er ældre 
end 1600’erne, hvilket ogsaa gælder Pengeblokkene, der er sikrede med Jern- 
baand, jo ældre des kraftigere. Blandt Laasetøjet maa især fremhæves den 
indviklede Laas i Kettrupkisten (127*) og den S. 575 afbildede Dørlaas fra 
Grurup 1695, nu i Tisted Museum.

De betydeligste Smedejernsarbejder er Gitterdørene for Kapellerne i Hvid
bjerg, o. 1650 (744*), og i Tisted 1698 (55*), den første med Ottetalsslyng, 
Ranker og krydsende Stænger, den anden rigere, med Barokmasker og -blom
ster, sikkert udført i et Aalborgværksted. Enklere er Døren i Bested 1773 
(569*).

Paa Kirkegaardene har Smedejernskorsene, der o. 1850 afløses af Støbe- 
jernskors, vistnok været ret almindelige; nu findes kun enkelte Stykker be
varet (Lødderup 792*, Mollerup 812). Gravgitre findes nævnt S. 395 og 717.




